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W PKP Intercity będą więcej 
zarabiać
Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia w PKP 
Intercity S.A. Płace zasadnicze  pracowników 
spółki zwiększą się średnio o 130 zł brutto. 
– Szczegółowe zasady podziału środków 
przeznaczonych na podwyżki zostaną uzgod-
nione ze związkami zawodowymi – mówi  
Maria Sędek, przewodnicząca „Solidarności” 
w PKP Intercity. Podkreśla, że wzrosną także 
pochodne, m.in. 15-procentowa premia, 
wysługa  oraz dodatek za pracę w dni świą-
teczne oraz godziny nadliczbowe. – W PKP 
Intercity pochodne stanowią ponad 60 proc. 
wynagrodzenia zasadniczego. Pracownik, któ-
rego podstawa zostanie podniesiona o 130 
zł, otrzyma średnio  podwyżkę w wysokości 
przeszło 200 zł – zaznacza.

II Forum Kobiet 
„Solidarności” w Łodzi 

9-10 czerwca pod hasłem „Kobieta łączy po-
kolenia” odbyło się w Łodzi II Ogólnopolskie 
Forum Kobiet „Solidarności”. Jego organi-
zatorami byli: Krajowa Sekcja Kobiet NSZZ 
„Solidarność” oraz Regionalna Sekcja Kobiet 
Ziemi Łódzkiej. Po wystąpieniach gości przed-
stawione zostały dwa referaty. W pierwszym 
pełnomocnik ds. równego traktowania przy 
Urzędzie Miasta Łodzi Monika Kamieńska 
zwróciła uwagę  na problem równości kobiet 
i mężczyzn. Drugi referat pod tytułem „Poten-
cjał kobiecości – na czym polega nasza siła” 
wygłosiła dr hab. Dorota Merecz-Kot.

Zbiórka dla dzieci poległych 
strażaków
Z nieukrywanym smutkiem przyjęliśmy wiado-
mość, że w dniu 25 maja podczas działań ratow-
niczych zginęło dwóch strażaków – Przemysław 
Piotrowski (26 lat) i Marek Giro (29 lat). Obaj 
byli członkami naszego Związku. Pozostawili oni 
w głębokim żalu swoich najbliższych, a przede 
wszystkim malutkie dzieci, pozbawiając je nie 
tylko swojej opieki, ale również możliwości prze-
konania się kiedyś, jak wspaniałymi ludźmi byli 
ich ojcowie.  Nie bądźmy obojętni – wesprzyjmy 
je dobrowolną darowizną. Oprócz pomocy finan-
sowej liczy się również świadomość rodzin, że nie 
pozostały osamotnione w obliczu tragedii. 
Akcja prowadzona jest wspólnie przez Funda-
cję „Dorastaj z Nami” i Fundację Pomocy PSP 
„Solidarni” przy wsparciu Komendy Głównej 
oraz wszystkich central związkowych Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Darowizny można 
dokonać za pomocą formularza na stronie 
www.dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_
strazakow_z_bialegostoku lub przelewem: 
konto 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006, 
z dopiskiem: „Białystok”.

Wiara w biznesie 
6 czerwca w Gdyni odbyła się konferencja 
„Katolicka rewolucja w biznesie”. Pod-
czas spotkania zarówno prelegenci, jak i 
uczestnicy dawali świadectwo, że można 

prowadzić biznes w zgodzie z wyznawanymi 
wartościami i zasadami chrześcijańskimi. 
Organizatorem konferencji był ruch Wiara w 
Biznesie, którego misją jest wprowadzanie 
chrześcijańskich zasad do świata biznesu. Sta-
wia on sobie za cel stworzenie społeczności 
chrześcijańskich przedsiębiorców. Podej-
mowane działania mają służyć budowaniu 
relacji osobistych i biznesowych w atmosferze 
wzajemnego szacunku wynikającego z war-
tości chrześcijańskich, co w konsekwencji ma 
prowadzić do szerokiej współpracy opartej na 
jedności, jakości i bezpieczeństwie. 
 
Równowaga pomiędzy pracą 
a rodziną 
 „Solidarność” poparła projekt unijnej dyrek-
tywy ws. równowagi między życiem zawo-
dowym i prywatnym rodziców i opiekunów. 
Niepokojące jest to, że rząd ma całkowicie 
odmienne zdanie. 7 czerwca na posiedzeniu 
sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Stani-
sław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapre-
zentował krytyczne stanowisko rządu wobec 
projektu dyrektywy przedstawionego przez 
Komisję Europejską w ramach filaru praw so-
cjalnych. W przedstawionej ocenie wskazuje 
się, że projekt narusza zasadę pomocniczości 
oraz nie uwzględnia w wystarczającym stop-
niu istniejących już regulacji w porządkach 
prawnych państw członkowskich.
 – Jest to podejście błędne i krótkowzroczne. 
Przykładowo, w czym nam przeszkadza 
postulat wprowadzenia urlopu opiekuńczego 
nad zależnymi członkami rodziny takimi jak 
osoby starsze, niepełnosprawne czy prze-
wlekle chore? Nie mamy takich rozwiązań w 
Polsce, a zmiana demograficzna powoduje
konieczność działań legislacyjnych w tym 
obszarze – komentuje Barbara Surdykowska z 
Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”. 

„Solidarność” w sprawie 
zamówień publicznych 
„Instytucje publiczne powinny przyczyniać 
się do kreowania odpowiednich standardów 
etycznych na rynku pracy, a przede wszystkim 
powinny stać na straży obowiązującego 
prawa”. „Solidarność” razem z Fundacją Cen-
trumCSR.PL oraz Federacją Przedsiębiorców 
Polskich zwraca się do 16 regionalnych izb 
obrachunkowych  o włączenie do działalności 
kontrolnej oraz edukacyjnej kwestii wymogu 
zatrudniania pracowników na umowę o 
pracę  w zamówieniach publicznych. Zwraca 
uwagę na niskie stosowanie przez jednostki 
samorządu terytorialnego tego wymogu. 
Tymczasem jego niestosowanie powoduje 
rażące patologie w sposobie zatrudniania i 
wynagradzania pracowników.
 
Zamiast wynagrodzeń 
– wezwania do zapłaty! 
Pracownicy firmy Praktiker Polska, którzy
zwolnili się z pracy po tym, jak firma przestała
płacić im pensje, dostają wezwania do zapła-
ty odszkodowania na jej rzecz. – Ludzie nie 
dostali wynagrodzeń, zostali bez środków do 
życia, a teraz, kiedy się zwolnili, żeby szukać 

nowej pracy i mieć za co utrzymać rodziny, 
dostają wezwania do zapłaty odszkodowań. 
To po prostu nie mieści się w głowie – mówi 
Mariusz Włodarczyk, przewodniczący „Soli-
darności” w Praktiker Polska. Ostatnie wyna-
grodzenie większość pracowników Praktikera 
otrzymała pod koniec marca. Wypłaty za 
kwiecień i maj już nie dostali. Nie otrzymali 
też wypowiedzeń ani świadectw pracy, co po-
zwoliłoby im szukać nowego zatrudnienia. W 
tej sytuacji część osób zatrudnionych w firmie
sama zwolniła się z pracy na podstawie art. 
55 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracow-
nik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez 
okresu wypowiedzenia, jeżeli pracodawca 
dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków wobec pracownika. 
 
O referendum konstytucyjnym 
W wywiadzie, który ukazał się na łamach 
dziennika „Super Express”, prezydent Andrzej 
Duda stwierdził, że jest już wstępnie umówio-
ny z przewodniczącym „Solidarności” Piotrem 
Dudą w sprawie referendum konstytucyjnego. 
– Z punktu widzenia tej organizacji, broniącej 
i reprezentującej pracowników, interesujące 
są kwestie choćby ochrony wieku emerytal-
nego – powiedział prezydent, który w ramach 
szerokich konsultacji społecznych zamierza 
również uwzględnić głos „Solidarności”. Lider 
Związku potwierdza i jednocześnie wskazuje, 
że takie spotkanie mogłoby się odbyć w 
formie poważnej debaty nad obywatelskim 
projektem konstytucji autorstwa „Solidar-
ności” z 1994 roku w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej 
 
Szara strefa hamulcem 
rozwojowym 
„Szara strefa w gospodarce jest jednym z naj-
ważniejszych hamulców rozwojowych Polski” 
– twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Autorzy 
raportu podają, że szara strefa to jedno z naj-
większych zagrożeń dla legalnie działających 
przedsiębiorstw, a ponadto w Polsce udział 
szarej strefy w gospodarce jest wyższy niż 
średnio w Unii Europejskiej.
„Szara strefa występuje we wszystkich gospo-
darkach świata. Jej duży udział w gospodarce 
negatywnie wpływa na uczciwą konkurencję 
pomiędzy firmami. Podmioty działające
w szarej strefie poprzez unikanie płacenia
podatków czy niezachowywanie norm jako-
ściowych stają się bardziej konkurencyjne od 
firm rzetelnie wywiązujących się z danin pu-
blicznych oraz z innych obowiązków”. – piszą 
kontrolerzy. „Minister finansów zainicjował
wprowadzenie regulacji prawnych, nakiero-
wanych bezpośrednio na zwalczanie szarej 
strefy w gospodarce, w szczególności w ob-
szarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych 
i gier hazardowych. Służby skarbowe przy 
mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli, 
ujawniły nieprawidłowości na wyższe kwoty. 
Wciąż nie udało się jednak uzyskać wyraźnej 
poprawy relacji wpływów budżetowych i 
zatrzymanych nienależnych zwrotów podatku 
VAT w wyniku przeprowadzonych postępo-
wań kontrolnych do kwoty ustaleń ogółem” 
– informuje NIK.

Czekają na porozumienie 
z rządem 

Zanosi się na poważne zmiany właścicielskie 
w przedsiębiorstwach Wybrzeża, które są 
bacznie obserwowane przez związkowców 
z „Solidarności”. Na czerwcowym 
posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” omówiono również 
nowatorskie rozwiązanie dotyczące 
pracowników tymczasowych, głównie zza 
wschodniej granicy, którzy mogliby być 
objęci pomocą Związku.  Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący „Solidarności” w Stoczni 
Gdańsk SA, przestrzegał związkowców przed 
zapaścią, która grozi zakładowi, o ile Skarb 
Państwa nie porozumie się z ukraińskimi 
właścicielami stoczni. – Dążymy, aby Skarb 
Państwa przejął pakiet większościowy w 
Grupie Stoczni Gdańsk, ale strona ukraińska 
zaczęła eskalować swoje warunki. Sprawa jest 
polityczna ze względu na stosunki polsko-
ukraińskie i zajęcie przez Rosjan Doniecka. 
Uważamy zaś, że to polski rząd powinien 
podnieść kapitał zakładowy, za to biorąc 
zakład. Nie ma naszej zgody, by pracownicy 
byli szantażowani opóźnieniem wypłaty. Jeśli 
dojdzie do takiego szantażu, przystąpimy do 
akcji protestacyjnej – przestrzegał Guzikiewicz.

Repolonizacja energetyki
Duże zmiany szykują się też w wybrzeżowej 
energetyce. Można by nawet ten proces nazwać 
„repolonizacją energetyki”. – EDF wychodzi 
z Polski. Jest podpisana umowa wstępna na 
kupno aktywów EDF przez naszą rodzimą Polską 
Grupę Energetyczną – poinformował Ryszard 
Gajewski, związkowy lider z EDF Polska o. Wy-
brzeże. Francuzi od 16 lat są graczami na rynku 
polskiego ciepła. W tym czasie zatrudnienie w EC 
Wybrzeże spadło z 1,4 tys. do 311 osób. Pozosta-
ła kadra menedżerska, inżynierska, nadzorująca 
proces produkcji ciepła i technicy na blokach 
energetycznych. PGE podpisała umowę kupna 
ośmiu elektrociepłowni należących dotychczas 
do francuskiej Électricité de France. Co ciekawe, 
sprzedaż „ciepła” Francuzom nie była prywaty-
zacją. Zachodnie społeczeństwa nie wyzbywają 
się takich usług. W Électricité de France 83 proc. 
akcji ma francuskie państwo! Spółka mająca 76 
mld euro obrotu jest więc spółką państwową, 
podobnie jak koncern Polska Grupa Energetycz-
na, w której 57 proc. akcji ma polskie państwo.

Praca cudzoziemców
Na czerwcowym ZRG omówiono pracę cudzo-
ziemców oraz otoczenie ich związkową opieką 
i pomocą w upominaniu się o cywilizowany 
rynek pracy, zdrową konkurencję i zwalczanie 
pracy na czarno. Co ciekawe, w porozumieniu 
z władzami naszego Związku w Regionie 
Gdańskim powołano Organizację Międzyza-
kładową NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Tymczasowych. Jest to swoisty „związkowy 
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W numerze między innymi:
12 czerwca ratownicy medyczni zaostrzyli protest. Przez tydzień, 
do 20 czerwca, chorzy, którzy wymagali hospitalizacji, prze-
wożeni byli do szpitali na sygnale. Pacjentom i ich rodzinom 
rozdawane są ulotki z informacjami o przyczynach akcji. 

Protest na sygnale, str. 6

Od 11 czerwca tego roku niemal cała Unia Europejska otworzyła 
się na obywateli Ukrainy. Bezwizowy wjazd dotyczy osób mają-
cych biometryczne paszporty, lecz bez prawa do swobodnego 
podejmowania pracy. 

Rynek pracy cudzoziemców, str. 12

Najwięcej kontrowersji związanych z reformą edukacji wynikało 
z obaw, że wielu nauczycieli zostanie zwolnionych. Tymczasem 
żaden z członków Organizacji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach pracy nie stracił.

Żaden z naszych członków nie stracił pracy, str. 14

Turystyka stała się ważną gałęzią gospodarczą w wielu krajach. 
Wzrosły przychody z turystyki, z 2 miliardów USD w 1950 roku 
do 1,245 biliona USD w roku 2014. 

ABC – turysta ekologiczny, str. 18

eksperyment”. Stąd i konieczność przetłumacze-
nia Statutu Związku na języki obce, podobnie 
jak deklaracji członkowskich przystąpienia do 
NSZZ „Solidarność”. Chodzi przy tym o to, aby 
nie zamykać rynku pracy, dbając jednocześnie o 
warunki pracy i płacy. (czytaj więcej str. 12)

Dopilnują wyborów
Od września ruszają wybory w 
Związku na nową kadencję 2018-
-22. Na czerwcowym posie-
dzeniu ZRG uzupełniono skład 
Regionalnej Komisji Wyborczej. 
Jej członkami są: Bożena Brauer, 
Stefan Gawroński, Edward 

Fortuna, Irena Jenda, 
Sławomir Kalwasiński, 
Wojciech Korytowski, 
Zbigniew Kowalczyk, 
Andrzej Letkowski, Woj-
ciech Litewski, Krzysztof 

Prokopiuk, Zbigniew Sikorski, 
Roman Kuzimski, Eugeniusz Dosz. Przed nami 
około 400 zebrań wyborczych. 

Dziękczynienie za pontyfikat 
Jana Pawła II 

Władze Związku, poczty sztandarowe i licznie 
zgromadzeni członkowie „Solidarności” 
z Regionu Gdańskiego wzięli udział w 
mszy świętej dziękczynnej ludzi pracy w 
sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w 
Gdańsku Żabiance 13 czerwca. W trakcie 
nabożeństwa koncelebrowanego m.in. przez 
biskupa pomocniczego diecezji gdańskiej 
bp. Wiesława Szlachetkę, archidiecezjalnego 
duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Sławomira 
Decowskiego i proboszcza parafii św. Brygidy 
ks. kanonika Ludwika Kowalskiego dokonano 
aktu zawierzenia wszystkich pracujących i ich 
rodzin opiece Matki Bożej z Fatimy. Związek 
reprezentowali m.in.: przewodniczący KK Piotr 
Duda, przewodniczący i wiceprzewodniczący 
ZRG Krzysztof Dośla i Roman Kuzimski, 
przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego Wojciech Książek 
oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „S” Zbigniew Sikorski. 
Obecne były poczty sztandarowe „S”, m.in. 
z Politechniki Gdańskiej, Radmoru, Stoczni 
Marynarki Wojennej, Stoczni Gdynia, Organizacji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Gdańsku, Oddziału w Gdyni oraz 
Regionu Gdańskiego.  Uroczystość na gdańskiej 
Żabiance była niejako zakończeniem trójmiejskich 
obchodów 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II w 
Gdyni i Gdańsku 11 i 12 czerwca 1987 roku. 

Niższe bezrobocie 
6,3 proc. wyniosła stopa bezrobocia 
rejestrowanego na Pomorzu na koniec maja 
2017 r. – wynika z danych szacunkowych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 
To poziom najniższy od czasu powstania 
województwa pomorskiego w 1999 roku. 
Bezrobocie w regionie spadło o 0,2 proc. w 
porównaniu z kwietniem br. i aż o 1,8 proc. 
w porównaniu z majem ub. roku. W skali 
całego kraju bezrobocie rejestrowane na 
koniec maja 2017 r. wyniosło 7,5 proc. Liczba 
zarejestrowanych osób bezrobotnych na Pomorzu 
wyniosła w badanym okresie 55,6 tys. – o 2,2 
tys. osób mniej niż w kwietniu 2017 roku. 

Sukcesy związkowych 
prawników
133 indywidualne porady prawne, 164 porady 
dla komisji zakładowych, 6 opinii prawnych – to 
m.in. efekt pracy Działu Prawnego Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” w maju 2017 roku. Związkowym 
prawnikom udało się także z sukcesem zakończyć 
wiele z prowadzonych spraw sądowych. Przed 
Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy VII 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadł 
wyrok przywracający do pracy członka „S” w Ma-
kro Cash and Carry Polska. Z kolei Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Południe VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawie przeciwko ZUS zasądził 
odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 
dla członka Związku z Flextronics International 
Poland w Tczewie. W obu sprawach pełnomocni-
kiem była Joanna Kobus-Michalewska. Natomiast 
Maria Szwajkiewicz była pełnomocnikiem w za-
kończonej sukcesem (poprzez ugodę) sprawie 
przywrócenia do pracy pracownicy Spółdzielni 
Mleczarskiej Polmlek-Maćkowy. 

Zakończenie roku szkolnego 
w Wąglikowicach
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wągliko-
wicach na Kaszubach 23 czerwca br. pożegnali 
rok szkolny 2016/2017. W uroczystości udział 
wzięli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, skarbnik 
ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński i kierownik Od-
działu „S” w Kościerzynie Józef Rymsza. Gdańska 
„S” od lat opiekuje się placówką w Wąglikowi-
cach, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa 
im. NSZZ „Solidarność” i Gimnazjum im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Związek m.in. ufundował 
strój dla działającego przy szkole kaszubskiego 
zespołu pieśni i tańca. Uczniowie szkoły regular-
nie otrzymują stypendia z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „S”. Warto podkreślić, że w tym roku 
wszyscy uczniowie zespołu szkół w Wąglikowi-
cach uzyskali promocję do kolejnej klasy. 

WRDS o służbie zdrowia
Sytuacja w pomorskiej służbie zdrowia,  
w tym restrukturyzacja szpitali podległych 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 
Pomorskiego i funkcjonowanie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach, była
głównym tematem obrad Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 29 
czerwca 2017 r. Rada po raz kolejny omówiła 
także przebieg wdrażania reformy oświaty 
w naszym regionie.

Niezadowalający stan dialogu społecznego i ograniczenie 
handlu w niedziele zdominowały pierwszy dzień obrad Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 20 i 21 czerwca br. z udziałem 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

O niezależnym dialogu i handlu w niedziele, str. 11

Po 10 miesiącach realizacji do projektu 
„STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje
na dobry początek” zgłosiło się około 70 
osób bezrobotnych, które znajdują się 
w najtrudniejszej sytuacji na pomorskim 
rynku pracy. Zapraszamy do udziału w 
projekcie przede wszystkim kobiety, oso-
by 50+, osoby o niskich kwalifikacjach,
długotrwale bezrobotnych i osoby z 
niepełnosprawnościami. Każdy spotka 
się z doradcą zawodowym, by ustalić 
indywidualną ścieżkę kształcenia. Ścież-
ka ta może zawierać następujące ele-
menty wsparcia: indywidualne i grupo-
we wsparcie psychologiczne, grupowe 

STOP BEZROBOCIU!  
Nowe kwalifikacje  
na dobry początek

W najbliższych tygodniach Region Gdański NSZZ „Solidarność” rozpocznie 
realizację nowego projektu ukierunkowanego na kształcenie ustawiczne pt. 
„NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY”. Projekt jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
Projekt jest ukierunkowany na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w 
wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowa-
ne nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji niezbędnych
na rynku pracy. W ramach realizacji projektu oferowane będą szkolenia z 
zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz szkolenia z 
języka angielskiego i niemieckiego. Każda ścieżka szkoleniowa zakończy się 
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji
cyfrowych i językowych.  Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie 
Państwo na stronie www pod adresem: http://www.solidarnosc.gda.pl/pro-
gramy-europejskie-realizowane/

NOWE KWALIFIKACJE – NOWE PERSPEKTYWY

Ważne terminy: lipiec 2017
Przypominamy, że do 10 lipca każda organizacja związkowa jest zobowiązana 
do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków. Wskaza-
ny przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy 
członków Związku. Z kolei do 15 lipca do Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” należy dostarczyć ankietę dotyczącą liczebności organizacji związkowej.

doradztwo zawodowe, trening kompe-
tencji społecznych, trening aktywnych 
form poszukiwania pracy, trening kom-
petencji ICT, a przede wszystkim szko-
lenia zawodowe i pośrednictwo pracy. 
Wszystkich zainteresowanych powro-
tem na rynek pracy serdecznie zapra-
szamy do udziału w projekcie. Kontakt:  
tel. 58 308 43 29.

 Dział Szkoleń zakończył w czerwcu rok szkoleniowy 2016/2017. Obok szkoleń 
dotyczących mobbingu i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przepro-
wadzono warsztaty dla skarbników oraz wyjazdowe szkolenia dotyczące rokowań 
zbiorowych.

Największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie dla przewodniczących 
struktur związkowych, na które lista uczestników była kompletna już w miesiącu 
kwietniu. Nie bez znaczenia przy tym jest fakt, że już w drugiej połowie tego 
roku będą mogły być organizowane wybory na kolejną kadencję. Jednym z ćwi-
czeniowych zadań kursantów była prezentacja własnej osoby i pomysłów na nową 
kadencję podczas spotkania wyborczego. Uczestnicy wywiązywali się z niego wy-
śmienicie.

Na kolejne szkolenia Dział Szkoleń zaprasza od września br. W sierpniu na wi-
trynie internetowej działu zamieszczony zostanie harmonogram szkoleń na okres 
od września do grudnia 2017 r. 

Nowe szkolenia od września
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OŚWIATA

SP     JRZENIE
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zdecydowanie 
negatywnie ocenia decyzję minister edukacji Anny Zalew-
skiej dotyczącą szkoły w Kokoszkach. To reakcja na uchyle-
nie przez szefową MEN postanowienia pomorskiej kurator 
oświaty Moniki Kończyk, która stwierdziła nieważność 
decyzji prezydenta Gdańska zezwalającej na założenie 
szkoły i prowadzenie jej przez prywatny podmiot. Związ-
kowcy wzywają także po raz kolejny prezydenta Gdańska 
do zaprzestania „eksperymentu”, który doprowadził do 
naruszenia systemu oświaty istniejącego w Polsce.

NIE dla eksperymentu  
w Kokoszkach

O co chodzi w tym „eks-
perymencie”?  Bu-
dynek szko�y zosta� 

wybudowany za publiczne 
pieni�dze,  samorz�d przezna-
czy� na ten cel 36 milionów 
z�otych, a nast�pnie decyzj� 
prezydenta Gda�ska prze-
kazano go prywatnej spó�ce 
powo�anej przez Fundacj� 
„Pozytywne Inicjatywy” z 
Pucka. Ale, dodajmy, wraz z 
rynkiem us�ug, czyli rejoniza-
cj� oraz dzie�mi, które obj�te 
s� obowi�zkiem szkolnym. 
Obecnie w szkole uczy si� ich 
ponad tysi�c. Na ka�de z nich 
spó�ka otrzymuje subwencj� 
o�wiatow�

– Miasto zastosowa�o wy-
bieg, poniewa� zamieni�o bu-
dynek w „lokal u�ytkowy”, a 
nast�pnie wynaj��o go opera-
torowi, czyli spó�ce z ogra-
niczon� odpowiedzialno�ci� 
– t�umaczy Bo�ena Brauer, 
przewodnicz�ca KM Pracow-
ników O�wiaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarno��”. 

„Solidarno��” dopatrzy�a 
si� wielu nieprawid�owo�ci 

i skierowa�a spraw� do s�du. 
Mi�dzy innymi argumentowa-
no, �e szko�a mo�e by� prowa-
dzona przez prywatny podmiot 
w sytuacji, kiedy placówka ta 
uzupe�nia ofert� szkó� publicz-
nych. A w tym przypadku jest 
to jedyna szko�a w tamtym 
rejonie, która tym samym po-
winna by� prowadzona przez 
samorz�d. 

Wojewódzki S�d Admini-
stracyjny w Gda�sku orzek�, 
�e zarz�dzenie prezydenta 
Gda�ska Paw�a Adamowicza 
dotycz�ce wyboru zarz�dcy 
szko�y w Kokoszkach, którym 
zosta�a prywatna spó�ka z o.o., 
odby�o si� z naruszeniem pra-
wa. Zdaniem WSA sprzeczne z 
przepisami by�o m.in. uznanie 
przez w�adze Gda�ska obiektu 
szkolnego jako lokalu u�ytko-
wego do wynaj�cia.

Pomorska kurator o�wiaty 
równie� uzna�a, �e szko�a w 
Kokoszkach powsta�a z „ra-
��cym naruszeniem prawa” 
i stwierdzi�a niewa�no�� 
decyzji prezydenta Gda�-
ska zezwalaj�cej na jej za-
�o�enie. Zaleci�a tak�e, by 
placówk� przej�� do prowa-
dzenia samorz�d. Prywatna 
spó�ka, zarz�dzaj�ca szko�� 
w Kokoszkach, odwo�a�a si� 
w tej sprawie do minister 
edukacji narodowej Anny 
Zalewskiej.

Tymczasem minister prze-
kaza�a 23 czerwca do mediów 
komunikat, w którym poinfor-
mowa�a, �e uchyli�a decyzj� 
pomorskiej kurator o�wiaty w 
sprawie szko�y w Kokoszkach. 
Zaznaczy�a, �e zgadza si� z 
ocen� kurator, i� zezwolenie 
na za�o�enie placówki wydano 
„z ra��cym naruszeniem pra-
wa”, ale uchyli�a je, „kieruj�c 
si� przede wszystkim dobrem 
uczniów”. Tym samym zezwo-
li�a, aby szko�a funkcjonowa�a 
na dotychczasowych zasadach, 
czyli aby prowadzi� j� podmiot 
prywatny. 

 – Decyzja pani minister 
jest dla nas zaskoczeniem, po-
niewa� szko�a powo�ana zo-
sta�a z naruszeniem prawa. To 
legalizacja bezprawia – mówi 
Bo�ena Brauer.

Minister edukacji argumen-
towa�a, �e to „wadliwe” ze-
zwolenie prezydenta Gda�ska 
wywo�a�o jednak nieodwra-
calne skutki prawne w postaci 
np. wydanych przez szko�� 
�wiadectw promocyjnych i 
jej uko�czenia, aktów awansu 
zawodowego nauczycieli czy 
innych decyzji administracyj-
nych dyrektora. 

Decyzja szefowej MEN 
„oznacza, �e Pozytywna Szko-
�a Podstawowa w Gda�sku ma 
prawn� podstaw� do dalszego 
funkcjonowania w obecnej 
formie”.

„Sposób utworzenia tej 
szko�y powinien by� jednak 
impulsem do rozpocz�cia 
pog��bionej dyskusji na te-
mat zasad wspó�istnienia w 
polskim systemie o�wiaty 
zarówno szkó� prowadzonych 
przez samorz�dy, jak i szkó� 
prowadzonych przez inne 
podmioty. W zwi�zku z tym 
minister rozwa�a wyst�pienie 
do w�a�ciwych instytucji i or-
ganów pa�stwa z wnioskiem 
o zbadanie prawid�owo�ci 
wykorzystania samorz�dowe-
go mienia o�wiatowego Mia-
sta Gda�sk oraz zwi�zanych 
z tym kwestii finansowych” 
– wyja�ni�a w komunikacie 
minister.

Odpowiedzi� na zaskakuj�-
c� decyzj� MEN by�o o�wiad-
czenie wydane 28 czerwca 
przez KM POiW wzywaj�ce 
„Ministra Edukacji Narodo-
wej, Rz�d RP, Parlament do 
wprowadzenia takich zmian 
prawnych, które uniemo�liwi� 
podejmowanie dzia�a� okre�la-
nych jako „ra��ce naruszenie 
prawa”, co mia�o miejsce przy 
powo�aniu szko�y w Gda�sku 
Kokoszkach”. 

– Miasto zastosowa�o 
wybieg, by nie respektowa� 
obowi�zuj�cej ustawy Karta 
nauczyciela – mówi Bo�ena 
Brauer. – Chcemy, aby pra-
cownicy szko�y w Kokoszkach 
mieli takie same warunki pra-
cy i p�acy jak nauczyciele za-
trudnieni w innych gda�skich 
szko�ach na podstawie Karty 
nauczyciela. Obecnie nauczy-
ciele tam pracuj�cy maj� pen-
sum prawie dwukrotnie wy�sze, 
przy podobnym wynagrodze-
niu. A podejmowanie dzia�a� 
prospo�ecznych dla lokalnego 
�rodowiska nie powinno odby-
wa� si� kosztem nauczycieli.

Komisja Mi�dzyzak�adowa 
oznajmi�a, �e analizuje decyzj� 
minister Zalewskiej i w ci�gu 
30 dni podejmie dalsze kroki.

Olga Zielińska

BOŻENA BRAUER: 
– Miasto zastosowało 
wybieg, by nie 
respektować 
obowiązującej ustawy 
Karta nauczyciela. 
Chcemy, aby 
pracownicy szkoły 
w Kokoszkach mieli 
takie same warunki 
pracy i płacy jak 
nauczyciele zatrudnieni 
w innych gdańskich 
szkołach na podstawie 
Karty nauczyciela. 
Obecnie nauczyciele 
tam pracujący mają 
pensum prawie 
dwukrotnie wyższe, 
przy podobnym 
wynagrodzeniu. 
A podejmowanie działań 
prospołecznych dla 
lokalnego środowiska 
nie powinno odbywać 
się kosztem nauczycieli.

W ostatnich dniach wydoby�em nieco ju� zakurzony po 23 latach 
obywatelski projekt Konstytucji RP z 1994 roku, firmo-
wany wówczas m.in. przez NSZZ „Solidarno��”. �miem 

zreszt� twierdzi�, �e ten w�a�nie projekt zjednoczy� �rodowiska, 
które w kilka lat pó�niej wygra�y wybory parlamentarne. Zach�t� do 
pochylenia si� nad nim by�o zarówno g�o�ne stanowisko prezyden-
ta RP, który zapowiedzia� wniosek o referendum nad kluczowymi 
konstytucyjnymi regulacjami. Mog�oby si� ono odby� 11 listopada 
2018 roku, w stulecie niepodleg�o�ci naszego kraju. Z kolei prze-
wodnicz�cy KK Piotr Duda zadeklarowa�, �e NSZZ „S” w��czy si� 
do tej dyskusji, szczególnie w zakresie konstytucyjnych gwarancji 
praw pracowniczych. Jakie rozwi�zania istotne z naszego punktu 
widzenia zawiera� projekt obywatelski, który wówczas popar�o nie-
mal dwa miliony ludzi? Na pocz�tku warto przypomnie�, �e nie-
które zapisy z niego znalaz�y si� w projekcie ostatecznym, przyj�tym 
przez Zgromadzenie Narodowe i popartym w referendum w 1997 
roku. Przyk�adem mo�e by� tutaj zapis o zwi�zkach zawodowych 
– obecnie obowi�zuj�cy jest niemal dok�adnie taki, jak w projekcie 
obywatelskim.  Ró�nice da si� jednak  zauwa�y� ju� w Preambule 
– w projekcie obywatelskim odwo�ujemy si� m.in. do patriotycznego 
oporu przeciw obcej dominacji w latach 1944-89 i pokojowego zrywu 
„Solidarno�ci”. W uchwalonej takiego odwo�ania nie ma. Z artyku�u 
okre�laj�cego ustrój gospodarczy Polski wypad�a zapisana w projekcie 
obywatelskim  „partycypacja organizacji pracowników w zarz�dza-
niu zak�adem pracy i samodzielno�� ekonomiczna rodzin”. Zreszt� w 
projekcie obywatelskim regulacje sfery pracowniczej s� du�o bardziej 
rozbudowane ni� w obecnie obowi�zuj�cej. I tak konstytucyjnie usank-
cjonowane jest prawo do rokowa� i zawierania uk�adów zbiorowych 
i prawo do strajku (Art. 42), maksymalny tygodniowy wymiar pracy 
– 40 godzin, komisja trójstronna (dzi� – Rada Dialogu Spo�ecznego), 
prawo do godziwego wynagrodzenia, a tak�e „ochrona stosunku pracy, 
jego trwa�o�ci oraz warunków, w jakich praca si� odbywa” (Art. 37). 
Mo�na domniemywa�, �e przyj�cie tego ostatniego zapisu uniemo�-
liwi�oby niespotykany w innych krajach wzrost tzw. umów �mie-
ciowych i coraz bardziej powszechnego samozatrudniania.  W kon-
tek�cie ostatnich sporów politycznych ciekawe rozwi�zania projekt 
obywatelski proponuje w kwestiach stanowienia prawa. Nale�y m.in. 
do nich kategoria ustaw ustrojowych, których przyj�cie wymaga�oby 
uzyskania wy�szego poparcia w parlamencie. W ten sposób przyj-
mowano by ustawy dotycz�ce cho�by Trybuna�u Konstytucyjnego 
czy dzia�ania s�dów i prokuratury, przeprowadzania referendum etc. 
Projekt obywatelski wychodzi� te� naprzeciw postulatów wyborów 
wi�kszo�ciowych – artyku� 59 zawiera� bowiem propozycj�, aby w 
takim trybie wybiera� 2/3 pos�ów, z zastrze�eniem, �e w pierwszej 
turze do uzyskania mandatu potrzebna jest bezwzgl�dna wi�kszo�� 
oddanych g�osów. Projekt nie mówi� jednak o tzw. JOW-ach, czyli 
jednomandatowych okr�gach wyborczych. Du�o wi�ksze upraw-
nienia przyznawa� Senatowi, który np. na wniosek prezydenta móg� 
odwo�a� prezesa S�du Najwy�szego, czy powo�a� – tak�e  na wniosek 
prezydenta – szefa NIK i rzecznika praw obywatelskich. Równie� 
inny by� wybór s�dziów Trybuna�u Konstytucyjnego – 9 powo�ywa� 
prezes S�du Najwy�szego, a po 3 – prezydent, Sejm i Senat.

Niew�tpliwie obywatelski projekt Konstytucji RP w du�o 
bardziej precyzyjny sposób okre�la�, które przepisy stosuje si� 
bezpo�rednio, a które wymagaj� uszczegó�owienia w ustawach. 
Dzi� to jest problem interpretacyjny powoduj�cy mnóstwo zamie-
szania. Niezale�nie od wszystkiego warto, by cz�onkowie naszego 
Zwi�zku uczestniczyli w debacie nad konstytucyjnymi zapisami, 
które w nowej Konstytucji RP powinny gwarantowa� praktycz-
n� realizacj� dialogu spo�ecznego, umocowanie Rady Dialogu, 
uprawnienia socjalne i pracownicze, przeprowadzanie referendów 
na wniosek obywateli. Tylko tak zbudujemy trwa�e fundamenty 
systemu przyjaznego cz�owiekowi, niezale�ne od tego, kto aktu-
alnie rz�dzi. Dzisiejsza konstytucja zawiera zapisy ogólne, które 
– jak przekonywali�my si� przez osiem lat – mog� by� wyrzucane 
do kosza. Bo tak naprawd� to dzisiejsza totalna opozycja lekcewa-
�y�a konstytucj�, mimo �e teraz tak cz�sto ni� macha.

Jacek Rybicki

Prawa pracownicze 
a konstytucja
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SPOŁECZEŃSTWO

i œmIesZno, i strAszno
,,Czarny bard

,,

Niejaki KONRAD M. został skazany na sześć 
i pół roku pozbawienia wolności za kierowanie 
grupą przestępczą zajmującą się handlem ko-
bietami. Sprawa wyjątkowo drastyczna i brutal-
na, ale w wymiarze sprawiedliwości tylko jedna 
z wielu. Szkopuł w tym, że niejaki M. to lider 
KOD-Kapeli, zespołu grającego na marszach Ko-
mitetu Obrony Demokracji. Jest nawet autorem 
„czarnego walca” uznawanego za hymn KOD-u. 
Trzeba przyznać, że to wyjątkowo trafnie, ale 
też pechowo dobrana nazwa. Wygląda na to, 
że czarny walc niczym walec przejechał się po 
KOD-zie, zatapiając i organizację, i Konrada M. 
Swoją drogą, aż chciałoby się podsumować 
– jaka organizacja, taki „bard”.

Amatorzy

Opozycja ma jednak rację, że rząd PiS to straszni 
amatorzy, jeśli chodzi o gospodarkę. Poznaliśmy 
bowiem dane na temat finansów państwa na 
koniec maja 2017 roku. I okazuje się, że choć 
minęła już blisko połowa roku, PiS wykonał 
dopiero 0,3 proc. planu. Co prawda dotyczy to 
deficytu budżetowego, co oznacza, że po raz 
pierwszy od lat w budżecie państwa nie ma 
dziury, ale kto by się tym przejmował. W końcu 
0,3 proc. planu to 0,3 proc. planu, czyli żenada.

Szczery jak...
Szczeciński poseł Nowoczesnej Kropki PIOTR 
MISI£O błysnął szczerością tak bezczelną, że 
chyba pozbawił się szans na stanowisko pre-
zydenta stolicy Pomorza Zachodniego, zanim 
jeszcze zaczął się samorządowy wyścig. Misiło, 
który tak dopomina się o przyjęcie przez Polskę 
liczby „uchodźców” narzucanej przez Unię 
Europejską, został zapytany, czy sam przyjął-
by do swojego domu choć jedną osobę. Pan 
poseł raczył odpowiedzieć, że obecnie jest tak 
zapracowany, że nie ma takiej możliwości, 
ale przyjmie dwie osoby, jeśli za rok zostanie 
wybrany na prezydenta Szczecina. Czyli na 
nowym stanowisku zamierzał się obijać?

Przes³uchanie
ksiêcia
MICHA£ TUSK, czyli jakby nie patrzeć, 
„książę Europy” (w końcu syn „króla Europy”), 
poświęcił chwilę swojego cennego czasu na 
przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Amber 
Gold. W sumie nie dowiedzieliśmy się nic no-
wego, bo przecież należało zakładać, że – jak 
zeznał Tusk junior – oboje z ojcem wiedzieli, 
że Amber Gold to lipa. A dalej było już jak 
w popularnej rymowance dla dzieci: „A dziad 
wiedział, nie powiedział”.

Skarb, nie pracownik
Swoją drogą nie ma chyba w III RP pracownika 
nad TUSKA JUNIORA. Wie, że pracodawca 

jest podejrzany, ale poświęca się i pracuje dla 
niego. Przeprowadzając wywiad, sam układa 
pytania i od razu udziela odpowiedzi. A do 
tego potrafi jeszcze jednocześnie pracować dla 
portu lotniczego i linii lotniczej, która jest tego 
portu kontrahentem. No, ale nic dziwnego. 
W końcu MICHA£ TUSK sam się przyznał, że 
„nie jest aż tak głupi”…

Skojarzenia
Partia Razem wezwała do bojkotu wody 
mineralnej Cisowianka. Jej zdaniem oznacza 
to wspieranie organizacji antyaborcyjnych, 
w których działalność angażuje się właściciel 
marki. Jeśli tak, to i my wypijemy tego lata 
kilka butelek Cisowianki… Z kolei dziennika-
rzom trójmiejskiego oddziału pewnej gazety 
podpadły… dwie lalki z witryny sklepowej. To 
rzekomo faszystki, podnoszące ręce w geście 
nazistowskiego pozdrowienia. Hm, jednym 
wszystko się kojarzy z wiadomo czym, innym 
z „atakiem na prawa kobiet”, jeszcze innym 
z faszyzmem. A skoro już gramy w skojarzenia, 
to chyba wiadomo już, z czym od teraz będzie 
się kojarzyć głupota.

Stan - ale jaki?
Historię „Solidarności” trzeba napisać na 
nowo, ze szczególnym uwzględnieniem W£A-
DYS£AWA FRASYNIUKA. Nie chcemy, 
broń Boże, podważać autentycznych zasług 
byłego lidera dolnośląskiej „Solidarności” w 
okresie PRL, ale czytając lewicowe (tak, tak) 
magazyny z ostatniego miesiąca można od-
nieść wrażenie, że bez niego nie tylko PRL, ale 
i Związek Sowiecki do tej pory by nie upadł. No 
i że uczynił to sam, a nie w ramach wielkiego 
związku zawodowego i ruchu społecznego jed-
nocześnie. Teraz, pod rządami PiS, Frasyniuko-
wi wszystko kojarzy się ze stanem wojennym. 
Sam określa się „agentem pierwszej Solidar-
ności”. Jeśli tak, to prosimy o adres więzienia, 
w którym siedzi. Wyślemy paczkę.

Solidarny inaczej
Prezydent Gdańska chce, aby miasto przy-
jęło grupę „uchodźców”. Dużo się przy tym 
powołuje na ideę solidarności, pisząc wręcz 
poetycko: „Spojrzeć w oczy drugiego człowie-
ka i zobaczyć w nich nadzieje oraz niepokoje 
brata czy siostry, to odkryć sens solidarności. 
My, mieszkańcy Miasta Wolności i Solidarno-
ści, jesteśmy szczególnie predestynowani do 
okazania ludzkiej solidarności. Powracamy więc 
do tego przesłania sprzed trzech dekad, by 
zwrócić się do wszystkich z apelem: budujmy 
mosty a nie mury, nie odmawiajmy dialogu, 
a w geście solidarności podajmy dłoń potrze-
bującym, dyskryminowanym, wykluczonym”. 
PAWE£ ADAMOWICZ rzeczywiście od lat jest 
znany z praktykowania tak rozumianej zasady 
solidarności. Prawda?

Niedźwiedzie
przys³ugi
Swoją drogą jesteśmy zaszczyceni, że wszyscy 
– od lewa do prawa – tak chętnie powołują się 
na „Solidarność”. Spieszymy jednak donieść, 
że Związek nie potrzebuje aż tylu obrońców, 
zwłaszcza fałszywych. Mamy bowiem dobrze 
w pamięci przysłowie: „Boże, uchroń nas od 
przyjaciół, z wrogami poradzimy sobie sami”.

Adam Chmielecki
zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA
Jakie letnie atrakcje 
przygotowują organizacje 
związkowe dla swoich 
członków?

FRYDERYK RADZIUSZ, 
wiceprzewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Jestem osobą odpowiedzialną w ko-
misji za organizowanie wycieczek i różnego 
rodzaju wypadów dla naszych członków. To 
już stało się u nas wieloletnią tradycją, że or-

ganizujemy różne formy integracji. 23 czerwca organizowa-
ny jest tygodniowy pobyt wakacyjny w Zakopanem. Będzie 
możliwość odpoczynku, ale też góralskich zabaw, jak choćby 
tańców przy ognisku i grillowania. Lipiec i sierpień to czas 
pielgrzymkowy. Organizujemy wiele wyjazdów, na przykład 
do Lichenia, Częstochowy, a nawet do Fatimy. W sierpniu 
będą także wycieczki do Grecji. Organizujemy tam też kolonie 
dla dzieci. Dla nich wymyślona jest też inna atrakcja – dwa 
wyjazdy do Legolandu.

EDWARD FORTUNA, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Zarządzie 
Morskiego Portu Gdańsk

– Przez cały rok część członków naszej ko-
misji bierze udział w treningach piłki nożnej na 
obiektach Gedanii w Gdańsku. Ja sam jestem 

czynnym zawodnikiem. Nie byłoby jednak prawdziwej frajdy z 
treningów, gdyby nie można było potem pochwalić się swoimi 
umiejętnościami i przeżyć chwile sportowych emocji. 26 sierpnia 
odbędzie się, tradycyjnie jak co roku, turniej piłki nożnej, który 
organizuje Krajowa Sekcja Portów Morskich NSZZ „Solidarność”. 
Biorą w nim udział członkowie organizacji związkowych skupio-
nych w sekcji. No, zobaczymy, kto w tym roku wygra?

LESZEK ŚWIECZKOWSKI, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w Polpharmie 
Polska

– Zrezygnowaliśmy z organizowania wy-
poczynku dla naszych członków. Mamy bar-
dzo dobry „socjal” w firmie. Dlatego zdecydo-

waliśmy się nie dublować działań finansowanych z funduszu 
socjalnego. Nasi pracownicy mogą korzystać z różnych dopłat 
do wypoczynku wakacyjnego czy kolonii dla dzieci. Ale jak co 
roku organizujemy piknik integracyjny dla naszych członków. 
Tym razem będzie on miał miejsce w Kręskim Młynie. Cieszy-
my się, bo będzie to okazja do spotkania się nie w pracy, ale 
już na luzie. Zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo inicjaty-
wę zorganizowania półkolonii przez parafię kościoła Świętej 
Katarzyny dla dzieci z rodzin mniej zamożnych.

EDWARD ZBUCKI, przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność”
w Radmorze SA

– Co roku organizujemy wycieczki w kraju 
i zagraniczne dla naszych członków.  W tym 
roku chętni mogli wyjechać na wycieczkę 
do Hiszpanii. Organizujemy także wyjazd na 

Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy i tygodniowy wy-
poczynek w Szklarskiej Porębie. W programie będzie między 
innymi wyjazd do Czech. Na pewno też, ale to dopiero plany, 
odbędzie się piknik integracyjny we wrześniu. 

BOGDAN TYLOCH, kierownik 
Oddziału RG NSZZ „Solidarność” 
w Chojnicach

– Nasze biuro terenowe zachęca członków 
„Solidarności” do czynnego wypoczynku. Co 
roku organizujemy jednodniowe wypady w 
różne ciekawe turystycznie miejsca. Formuła jest 

prosta. Każdy członek „Solidarności” może zgłosić chęć wzięcia 
udziału w wycieczce, a także zabrać ze sobą inne osoby. Cena nie 
jest wysoka – 35 zł. W maju na przykład był wypad na Hel. W lipcu 
i sierpniu organizujemy wyjazdy do Kołobrzegu, Darłówka, Miel-
na, Ustki, Rowów, Łeby, Bornego-Sulinowa. 

(zola)
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Zwi�zkowcy domagaj� si� 
dodatku wyrównawczego 
w wysoko�ci 1600 z�o-

tych, by znikn��y dysproporcje 
p�acowe mi�dzy piel�gniarka-
mi, które wywalczy�y podwy�-
ki, a ratownikami medyczny-
mi. Chc� te� ucywilizowania 
warunków pracy.

W 2015 roku minister zdrowia 
z poprzedniej ekipy rz�dz�cej, 
prof. Marian Zembala, podpisa� 
rozporz�dzenie o podniesieniu 
pensji piel�gniarkom. Podwy�ka 
roz�o�ona zosta�a na cztery lata, 
co roku po 400 z�otych brutto.

Negocjacje ratowników me-
dycznych z resortem zdrowia ci�-
gn� si� od marca, nie mog� jed-
nak porozumie� si� z rz�dem co 
do podwy�ki p�ac. Przez tydzie� 
w��czane by�y syreny w karet-
kach po ka�dym zg�oszeniu.

– Chcemy zwróci� uwag� 
spo�ecze�stwa na niskie p�ace 
ratowników medycznych i przy-
pomnie� rz�dz�cym, �e od wielu 
miesi�cy czekamy na zadowa-
laj�ce rozwi�zania. Nasza cier-
pliwo�� si� wyczerpuje – mówi 
Marian Zepch�a, wiceprzewodni-
cz�cy Krajowej Sekcji Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa Me-
dycznego NSZZ „Solidarno��”. 

Pracownicy pogotowia ratun-
kowego chc�  podwy�ki w wyso-
ko�ci 1600 z�otych – takiej, jak� 
wywalczy�y piel�gniarki. Mini-
sterstwo Zdrowia zgodzi�o si� 
na po�ow� tej kwoty. Rozmowy 
tocz� si� w Centrum Partnerstwa 
Spo�ecznego Dialog. NSZZ „So-
lidarno��” reprezentuje Dariusz 
M�draszewski, przewodnicz�cy 
sekcji pogotowia ratunkowego. 

– Jazda na sygna�ach to by� 
wst�p. Wida�, �e minister zdrowia 

za bardzo si� tym nie przejmuje. 
Tak jak i ulotkami. Si�gniemy 
wi�c po inne formy, z manife-
stacjami w��cznie. Wiem, �e 
trzeba rozmawia�, szuka� popar-
cia w�ród polityków, ale ludzie 
te� nas pytaj� o efekty i skutki 
„negocjacyjnej kuchni” – dodaje 
M�draszewski. 

Zwi�zkowcy chc�, by pod-
wy�ki w wysoko�ci po 400 z�o-
tych wesz�y w �ycie w lipcu i we 

Protest
na sygnale
12 czerwca ratownicy medyczni zaostrzyli protest. Przez tydzień, do 20 czerwca, chorzy, którzy 
wymagali hospitalizacji, przewożeni byli do szpitali na sygnale. Pacjentom i ich rodzinom rozda-
wane są ulotki z informacjami o przyczynach akcji. Kolejną odsłoną protestu będą manifestacje 
przed urzędami wojewódzkimi.  W proteście biorą udział związkowcy z „Solidarności”.

wrze�niu tego roku oraz w stycz-
niu 2018 i w styczniu 2019 roku. 

W odpowiedzi na te postulaty 
Ministerstwo Zdrowia zapropo-
nowa�o zwi�kszenie wynagro-
dze� ratowników medycznych o 
800 z�otych brutto miesi�cznie na 
tzw. etat przeliczeniowy, a wi�c 
niezale�nie od formy zatrudnie-
nia – 400 z� od lipca tego roku i 
400 z� od lipca przysz�ego roku. 
Mimo �e na majowym spotkaniu 
pad� termin stycze� 2018 r. 

Podwy�ki otrzymaj� te� pie-
l�gniarki zatrudnione u dyspo-
nentów zespo�ów ratownictwa 
medycznego w pozaszpitalnym 
systemie PRM, które nie zosta�y 
obj�te podwy�kami dla piel�-
gniarek i po�o�nych w systemie 
4×400 z� – podaje ministerstwo. 

W przes�anym nam komuni-
kacie zwi�zkowcy z sekcji ratow-
nictwa uznaj�, i� zaproponowane 
im przez resort zdrowia podwy�ki 
dwa razy po 400 z�otych traktuj� 
jako „rozpocz�cie procesu maj�-
cego zado��uczyni� ��daniom”.

Konflikt narasta� stopniowo. 
Akcja protestacyjna ratowni-
ków medycznych trwa od 24 

maja br. Pierwszy etap polega� 
na oflagowaniu budynków. Ko-
lejnym by�o w��czenie syren w 
karetkach. Ratownicy nosz� te� 
czarne koszulki z logo protestu, 
informuj�ce o akcji protestacyj-
nej. Do szyb ambulansów przy-
klejone s� ulotki z informacjami. 
S� one te� rozdawane pacjentom 
i ich rodzinom. 

Na 30 czerwca br. planowane 
by�y manifestacje przed urz�da-
mi wojewódzkimi w ca�ym kraju. 
�rodkami bud�etowymi przezna-
czonymi na zadania zespo�ów 
ratownictwa medycznego dys-
ponuj� bowiem wojewodowie. 
Nie oni jednak ustalaj� wysoko�� 
wynagrodze�, a pracodawcy. 

– Na ratowników medycz-
nych nak�adane s� co rusz nowe 
obowi�zki, a ich zarobki stoj� w 
miejscu od kilku lat. Najwi�ksz� 
niesprawiedliwo�ci� s� dyspro-
porcje p�acowe pomi�dzy piel�-
gniark� systemu i ratownikiem 
medycznym – dodaje zwi�zko-
wiec i podkre�la, �e nierówne 
traktowanie pracowników jest 

Zwi�zkowcy domagaj� si� 
te� zwi�kszenia �rodków na 
finansowanie ca�ego systemu 
ratownictwa medycznego. Chc� 
te� ca�kowitego upa�stwowienia 
systemu ratownictwa, który – jak 
mówi� – jest pa�stwowy tylko z 
nazwy. Zwi�zki zawodowe przy-
pominaj�, �e premier Beata Szy-
d�o zapowiada�a takie zmiany ju� 
w swoim exposé.

Wynagrodzenie ratowników 
medycznych to obecnie od 1700 
do 3000 z�otych netto. �rednie 
miesi�czne wynagrodzenie na 
etacie wynosi 3100 z� brutto. By 
ratowa� domowy bud�et, ratow-
nicy pracuj� w nadgodzinach. 

W prywatnych firmach ra-
townicy s� zatrudnieni przede 
wszystkim na tak zwane umo-
wy �mieciowe i nale�y do nich 
9 procent karetek pracuj�cych 
w ca�ym kraju.

W kraju pracuje oko�o 14 
tysi�cy ratowników medycz-
nych. Zast�pili oni w wi�kszo�ci 
przypadków lekarzy w zespo�ach 
wyjazdowych karetek.

Artur S. Górski

Chcemy zwrócić 
uwagę społeczeństwa 
na niskie płace 
ratowników medycznych 
i przypomnieć 
rządzącym, że od wielu 
miesięcy czekamy 
na zadowalające 
rozwiązania. Nasza 
cierpliwość się 
wyczerpuje.

naruszeniem art. 23 kodeksu 
pracy.

Jak informuje Marian Ze-
pch�a, przedstawiciele „Solidar-
no�ci” zasugerowali, by Mini-
sterstwo Zdrowia zweryfikowa�o 
swoje propozycje.

– Gdyby druga transza tej 
podwy�ki wesz�a w �ycie nie 
w lipcu 2018 roku, a w stycz-
niu 2018 roku,  mogliby�my 
potraktowa� to jako gest dobrej 
woli oraz punkt wyj�ciowy do 
dalszych rozmów p�acowych, 
umo�liwiaj�cych dokonanie od-
powiedniego wyrównania wyna-
grodze�. Czekamy na odpowied� 
– podkre�la Zepch�a.
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wi�zkowcy domagaj� si� 
dodatku wyrównawczego 
w wysoko�ci 1600 z�o-

tych, by znikn��y dysproporcje 
p�acowe mi�dzy piel�gniarka-
mi, które wywalczy�y podwy�-
ki, a ratownikami medyczny-

Chc� te� ucywilizowania 

W 2015 roku minister zdrowia 
z poprzedniej ekipy rz�dz�cej, 
prof. Marian Zembala, podpisa� 
rozporz�dzenie o podniesieniu 
pensji piel�gniarkom. Podwy�ka 
roz�o�ona zosta�a na cztery lata, 

Negocjacje ratowników me-
dycznych z resortem zdrowia ci�-
gn� si� od marca, nie mog� jed-
nak porozumie� si� z rz�dem co 
do podwy�ki p�ac. Przez tydzie� 
w��czane by�y syreny w karet-

– Chcemy zwróci� uwag� 
spo�ecze�stwa na niskie p�ace 
ratowników medycznych i przy-
pomnie� rz�dz�cym, �e od wielu 
miesi�cy czekamy na zadowa-
laj�ce rozwi�zania. Nasza cier-
pliwo�� si� wyczerpuje – mówi 
Marian Zepch�a, wiceprzewodni-
cz�cy Krajowej Sekcji Pogotowia 
Ratunkowego i Ratownictwa Me-
dycznego NSZZ „Solidarno��”. 

Pracownicy pogotowia ratun-
kowego chc�  podwy�ki w wyso- za bardzo si� tym nie przejmuje. 

wymagali hospitalizacji, przewożeni byli do szpitali na sygnale. Pacjentom i ich rodzinom rozda-
ulotki z informacjami o przyczynach akcji. Kolejną odsłoną protestu będą manifestacje ą manifestacje ą

dzkimi.  W proteście biorą udział związkowcy z „Solidarności”.

ków medycznych trwa od 24 

maja br. Pierwszy etap polega� 
na oflagowaniu budynków. Ko-
lejnym by�o w��czenie syren w 

Zwi�zkowcy domagaj� si� 
te� zwi�kszenia �rodków na 
finansowanie ca�ego systemu 
ratownictwa medycznego. Chc� Chcemy zwrócić 

– podkre�la Zepch�a.
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15 sierpnia Trójmiasto szykuje si� ponownie na przyjazd 
biegaczy nie tylko z Polski, ale z ca�ego �wiata. To jeden 
z najbardziej umi�dzynarodowionych biegów marato�-

skich w Polsce. Bieg b�dzie poprowadzony odrobin� zmienion� tras�. 
Meta, przez wielu uwa�ana za najpi�kniejsz� w Polsce, pozostanie 
nadal na gda�skiej starówce, a ostatnie metry tradycyjnie zawodnicy 
b�d� pokonywa� na D�ugim Targu. 

Bieg rozpocznie si� w Gdyni – start honorowy spod pomnika Ofiar 
Grudnia ’70 przy al. Pi�sudskiego, nast�pnie g�ówn� arteri� trójmiej-
sk� przez Sopot zawodnicy skieruj� si� do Gda�ska. W Gda�sku 
marato�czycy pobiegn� obok s�ynnej Sali BHP Stoczni Gda�skiej. 
W sierpniu 1980 roku Sala BHP by�a centrum wielkiego strajku, miej-
scem powstania i obrad Mi�dzyzak�adowego Komitetu Strajkowego 
(MKS) z komisj� rz�dow�. Tu podpisano najwa�niejsze Porozumienia 
Sierpniowe 31 sierpnia 1980 r., dzi�ki którym narodzi� si� Niezale�-
ny Samorz�dny Zwi�zek Zawodowy „Solidarno��”. Sala BHP jest 
miejscem, gdzie zacz��a si� droga do odzyskiwania niepodleg�o�ci 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest te� symbolem solidarnej i pokojowej 
walki o godno�� cz�owieka i godno�� pracy. Trasa po terenach stoczni 
poprowadzi obok pomnika Poleg�ych Stoczniowców i Europejskie-
go Centrum Solidarno�ci, a tak�e Bramy nr 2 stoczni. „Tam, gdzie 
wszystko si� zacz��o”, zawodnicy skieruj� si� na met�. 

To ju� XXIII edycja biegu, który oprócz propagowania aktyw-
no�ci fizycznej upami�tnia historyczne wydarzenia na Wybrze�u 
w latach 70. i 80. ubieg�ego wieku. Wspólnie b�dziemy obchodzi� 
równie� 37 rocznic� powstania „Solidarno�ci”. Wszelkie informa-
cje na: www.maratongdansk.home.pl. Zapraszamy do Trójmiasta. 

W tym roku Oficjalnym Partnerem Maratonu jest Totalizator 
Sportowy, w�a�ciciel marki Lotto.

Organizatorzy

ENERGA MARATON 
„SOLIDARNOŚCI”

Sierpień 2015 rok. Start maratonu.
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Warto budowa� wspóln� 
pami�� historyczn� 
Polaków – przekony-

wa� prof. Jan �aryn 26 czerwca 
2017 r. podczas spotkania au-

torskiego w Muzeum II Wojny 
�wiatowej w Gda�sku. Historyk 
zaprezentowa� czytelnikom z Po-
morza swoj� najnowsz� ksi��k� 
pt. „Polska pami��. O historii 

i polityce historycznej”. W spo-
tkaniu wzi��o udzia� oko�u stu 
osób, w tym dyrektor Muzeum 
II Wojny �wiatowej dr Karol 
Nawrocki, dyrektor Oddzia�u 
IPN w Gda�sku prof. Miros�aw 
Golon, senator Antoni Szyma�-
ski, wydawca ksi��ki Adam 
Chmielecki, a przede wszyst-
kim kombatanci i cz�onkowie 
�rodowisk patriotycznych oraz 
byli cz�onkowie opozycji anty-
komunistycznej w PRL.

Wcze�niej prof. Jan �aryn 
wzi�� udzia� w nagraniu audy-
cji „Co za historia” w Radiu 
Gda�sk. Program zostanie 
wyemitowany na antenie re-
gionalnej rozg�o�ni radiowej  
5 lipca o godz. 11.

Profesor Jan �aryn w ksi��-
ce „Polska pami��. O historii 
i polityce historycznej” po raz 
kolejny zabiera nas w podró� 

O historii i polityce historycznej

Spotkanie autorskie Jana Żaryna w Gdańsku.

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

po historii Polski – od chrztu 
Mieszka I, a tym samym ca-
�ego pa�stwa Polan, przez 
dyplomatyczn� i militarn� 
walk� o niepodleg�o�� „ojców 
za�o�ycieli” II Rzeczpospolitej 
po pokolenia �o�nierzy Wykl�-
tych i „Solidarno�ci”. Wzorem 
swoich ideowych i duchowych 
mistrzów – m.in. Romana 
Dmowskiego i kardyna�a Ste-
fana Wyszy�skiego – przypo-
mina, �e bycie biernym obser-
watorem wydarze� to za ma�o. 
Ka�dy z nas, jak przekonuje 
prof. Jan �aryn, ma obowi�zki 
wobec Ojczyzny – i tej niebie-
skiej, i tej nad Wis��.

W publikacji przewija si� 
nieustannie przekonanie auto-
ra, �e historia jest nauczycielk� 
�ycia. Ka�dy naród – tak�e, 
a mo�e przede wszystkim pol-
ski – powinien odrobi� lekcj� ze 

swojej przesz�o�ci. Znajomo�� 
historii, jak argumentuje prof. 
�aryn, pozwala nam uzbroi� 
si� w wiedz� i m�dro��, dzi�ki 
którym lepiej poradzimy sobie 
z problemami tera�niejszo�ci 
i wyzwaniami przysz�o�ci.

Jako zwolennik aktywnej 
polityki historycznej autor od-
wo�uje si� do dzia�alno�ci �p. 
prezydenta Lecha Kaczy�skie-
go, jako tego polskiego polityka 
po 1989 roku, który najpe�niej 
zrozumia� wag� �wiadomo�ci 
historycznej i pami�ci wspólnej 
narodu. Profesor �aryn analizu-
je polityk� historyczn� pa�stwa 
polskiego, g�ównie w relacjach 
z s�siadami – Rosj�, Niemcami 
i Ukrain�. W tym swoistym au-
dycie wskazuje na b��dy i za-
niechania, ale tak�e postuluje 
konkretne dzia�ania.

 (red.)

KULTURA / SPORT
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Ustawa godnościowa uchwalona! 
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowa-
ne z powodów politycznych będą otrzymywały bezterminowo 
i bez względu na dochód świadczenie w wysokości 402,70 zł 
miesięcznie – takie rozwiązanie przyjął Sejm 8 czerwca br. Czy 
istnieje wymierna kwota za lata spędzone bez aresztowanego 
ojca, za strach i poniżenie, za biedę i poniewierkę, za czas, 
kiedy jedynymi słodyczami był chleb z cukrem, a zapracowa-
na matka musiała pożyczać pieniądze, by przetrwać? Na te 
pytania musiał w końcu odpowiedzieć parlament. 

Zmiany w ustawie  
o represjonowanych
31 sierpnia 2017 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa 
o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjo-
nowanych z powodów politycznych.
Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowa-
ne z powodów politycznych będą otrzymywali bezterminowo 
i bez względu na dochód świadczenie 402,70 zł miesięcznie. 

Najważniejsze zmiany
 Definicja osoby represjonowanej wskazuje możliwy okres

podlegania represjom od 1 stycznia 1956 roku do 31 lipca 
1990 roku (poprzednio do 4 czerwca 1989 roku).

 Świadczenie pieniężne w wysokości 402,70 zł miesięcznie 
będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej 
przez szefa urzędu bezterminowo, bez względu na wyso-
kość dochodów osoby uprawnionej.

 Pomoc pieniężna w formie pomocy jednorazowej może być 
przyznana nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 Pomoc pieniężna w formie pomocy okresowej może być 
przyznana na okres do 6 miesięcy i może być przeznaczona 
w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochro-
nę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby, na usługi 
pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia 
– do wysokości 100 proc najniższej emerytury miesięcznie.

 Osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do 
środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca 
w domu pomocy społecznej.

 Osoby uprawnione będą posiadały prawo do korzystania 
poza kolejnością z usług w zakładach opieki zdrowotnej i 
usług farmaceutycznych oraz prawo do korzystania z lecze-
nia specjalistycznego bez skierowania.

 Legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub 
osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz 
odznakę honorową przyznaje się z urzędu wraz z wyda-
niem decyzji o potwierdzeniu statusu działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych.

 Wprowadzenie zasady uwzględniania okresów uwięzienia 
lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub 
renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

 Dla osób, które posiadają status działacza opozycji, a którzy 
nie otrzymują obecnie świadczenia pieniężnego z Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, na stronach 
UdSKiOR udostępniony zostanie formularz wniosku o 
przyznanie bezterminowego i nieograniczonego proga-
mi dochodowymi świadczenia pieniężnego w wysokości 
402,70 zł.

 Wnioski należy składać po wejściu ustawy w życie. Złożenie 
wniosku przed 31 sierpnia br. spowoduje wydanie decyzji 
negatywnej i opóźni możliwość ponownego złożenia wnio-
sku w 2017 roku.

Za: Tysol.pl

Obecnie �wiadczenia 
maj� charakter pomocy 
socjalnej. Nowe �wiad-

czenie ma mie� „charakter 
godno�ciowy”, bez kryteriów 
dochodowych. Trzeba by�o na 
to czeka� 28 lat. Mimo stwier-
dzenia niekonstytucyjno�ci 
dekretu o stanie wojennym 
represjonowani bezskutecznie 
dobijali si� o sprawiedliwo�� 
i rekompensat� za osadzenia 
za wi�ziennym murem, utrat� 
pracy, traum� stanu wojenne-
go, roz��k� z rodzin�, a nieraz 
i fizyczne zn�canie si�.

Represjonowani w czasach 
PRL musz� jeszcze uzbroi� si� 
w cierpliwo��. Ustawa trafi teraz 
do Senatu. Ma ona wej�� w �y-
cie 31 sierpnia 2017 roku.

– Ci, którzy po�wi�cili swo-
je �ycie, swoj� wolno��, swoje 
zdrowie dla ojczyzny, zas�uguj� 
na szczególne wzgl�dy. – mó-
wi� przed gda�skim s�dem w 
2014 roku reprezentuj�cy po-
krzywdzonych mec. Antoni 
�epkowski.

Sprawozdanie Komisji Poli-
tyki Spo�ecznej i Rodziny z prac 
nad senackim projektem ustawy 
o zmianie ustawy o dzia�aczach 
opozycji antykomunistycznej 
oraz osobach represjonowanych 
z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw przed-
stawi� pose� Janusz �niadek.  

– Historia zabiegów o takie 
rozwi�zanie jest bardzo d�u-
ga. Przez lata cytowa�em te 
s�owa piosenki – raper Tadek 
j� �piewa� – o bohaterach �y-

j�cych w Polsce w biedzie i o 
ich oprawcach pobieraj�cych 
wysokie emerytury. Ta sytu-
acja powoli si� ko�czy. Wolna 
Polska powoli przestaje by� 
z��, niesprawiedliw� matk� dla 
swoich dzieci. Stowarzyszenie 
„Godno��” pisa�o w swojej 
opinii kierowanej równie� do 
naszej komisji o ustawie z 25 
maja, �e dzia�acze opozycji 
zawiedli si� na niej. Dlaczego? 
Prosta statystyka. Otó� na ok. 
2,3 tysi�ca osób uprawnionych, 
w tej chwili maj�cych status 
osoby represjonowanej, tylko 
nieco ponad 300 otrzymuje 
to �wiadczenie. Dlaczego? Ze 
wzgl�du na niezwykle ostre 
kryteria dochodowe zawarte w 
tamtej ustawie. To jest zaled-
wie blisko dziesi�ta cz��� osób 
posiadaj�cych ten status, st�d 
powszechne niezadowolenie 
– mówi� pose� PiS.

�adne pieni�dze nie s� w 
stanie zrekompensowa� tym 
ludziom strat i kosztów, jakie 
ponie�li z racji swojej dzia�al-
no�ci. Dlatego to �wiadczenie 
ma charakter godno�ciowy. 
B�dzie wynosi�o 402,70 z�, 
czyli b�dzie równe dodatkowi 
kombatanckiemu.  

Z kolei pos�anka Ma�gorza-
ta Zwiercan zwróci�a uwag�, 
�e ca�y proces legislacyjny 
dotycz�cy ustawy trwa� latami 
i ko�cowy efekt – jej zdaniem 
– by� daleki od zamierze�. Po-
stulowa�a w imieniu ko�a Wolni 
i Solidarni ustalenie minimum 
�wiadczenia w wys. 2050 z�.

–  Chc� powiedzie�, �e naj-
wa�niejsz� chyba zas�ug� jest 
to, �e uda�o si� wypracowa� 
takie rozwi�zania, które wy-
eliminowa�y w�a�nie kryterium 
dochodowe. By�o to rozwi�za-
nie, które by�o postulowane i 
mocno te� podkre�lane w trak-
cie prac w komisji, podkomisji 
przez �rodowiska reprezentuj�-
ce osoby b�d�ce w przesz�o�ci 
dzia�aczami opozycji anty-
komunistycznej czy osobami 
represjonowanymi. Dzi�kuj� 
te� za w�a�ciwie jednoznaczne 
poparcie tego projektu przez 
wszystkie kluby parlamentarne 
– powiedzia� z kolei podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo�ecz-
nej Marcin Zieleniecki.

Projekt zak�ada, �e dzia�a-
cze opozycji antykomunistycz-
nej i osoby represjonowane z 
powodów politycznych b�d� 
otrzymywa�y 402,70 z� mie-
si�cznie bezterminowo (do 
ko�ca �ycia) oraz bez wzgl�du 
na dochód.  W obecnym sta-
nie prawnym �wiadczenie to 
przyznawane jest tylko na rok 
i po spe�nieniu okre�lonego 
kryterium dochodowego (np. 
dochód osoby uprawnionej 
samotnie gospodaruj�cej nie 
powinien przekracza� kwoty 
odpowiadaj�cej 120 proc. naj-
ni�szej emerytury).

W projekcie zapisano po-
nadto utworzenie Rady do 
Spraw Dzia�aczy Opozycji 
Antykomunistycznej oraz 
Osób Represjonowanych z 
Powodów Politycznych, która 
ma dzia�a� przy szefie Urz�du 
ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych jako organ 
opiniodawczo-doradczy.  

 Ile osób mo�e ten dodatek 
otrzyma�? Najpewniej oko�o 
30 tysi�cy Tyle nazwisk jest 
podawanych przez IPN.

(asg)

Koniec roku szkolnego 
i akademickiego to pora, 
by przypomnieć uczniom 
i studentom zasady wy-
płaty renty rodzinnej. 

Renta rodzinna przys�ugu-
je uprawnionym cz�on-
kom rodziny zmar�ego 

emeryta, rencisty lub osoby 
spe�niaj�cej warunki wymaga-
ne do uzyskania jednego z tych 
�wiadcze�. Uprawnieni cz�on-
kowie rodziny to dzieci, dzieci 
drugiego ma��onka oraz dzieci 
przysposobione. Prawo do ta-
kiej renty maj� tak�e wnuki, 
rodze�stwo i inne dzieci przy-
j�te na wychowanie i utrzyma-

nie przed osi�gni�ciem pe�no-
letno�ci, za wyj�tkiem dzieci 
przyj�tych na wychowanie w 
ramach rodziny zast�pczej lub 
rodzinnego domu dziecka. 
Uprawnionym przys�uguje 
jedna, ��czna renta rodzinna, 
która w razie konieczno�ci jest 
mi�dzy nich dzielona w rów-
nych cz��ciach. Minimalna 
wysoko�� renty rodzinnej od  
1 marca 2017 r. to 1 tys. z�. 

Renta rodzinna przys�uguje 
do uko�czenia 16 lat. Po osi�-
gni�ciu tego wieku mo�na j� 
otrzymywa� do uko�czenia 
25 lat pod warunkiem nauki w 
szkole. Rent� ZUS przyznaje i 
wyp�aca na okres roku szkol-

nego, ��cznie z wakacjami. 
Uczniom �wiadczenie wyp�aca 
si� do ko�ca sierpnia, a studen-
tom do ko�ca wrze�nia. Je�eli 
szko�a czy uczelnia w pierw-
szym za�wiadczeniu wska�e 
ca�kowity okres trwania nauki, 
ZUS b�dzie wyp�aca� �wiad-
czenie przez ca�y ten czas, 
zachowuj�c prawo do kontro-
li, czy nauka jest faktycznie 
kontynuowana. Gdy nie zosta� 
wskazany pe�ny okres nauki, to 
aby renta wyp�acana by�a bez 
przerwy, najpó�niej w ci�gu 
miesi�ca od ostatniej wyp�aty 
trzeba z�o�y� wniosek wraz 
z za�wiadczeniem o kontynu-
owaniu nauki. Wniosek trze-

ba z�o�y� do ko�ca wrze�nia 
(uczniowie) lub pa�dziernika 
(studenci). 

Ucze�, który po maturze do-
sta� si� na studia, aby otrzyma� 
rent� za wrzesie� za�wiadcze-
nie z uczelni musi dostarczy� 
najpó�niej do ko�ca wrze�nia. 
Formalny dokument informuj�-
cy, �e jest studentem, natomiast 
na pocz�tku pa�dziernika.

Krzysztof Cieszyński 
Regionalny rzecznik 

prasowy województwa 
pomorskiego 

ZUS przypomina o zaświadczeniach ze szkoły i uczelni ZUS rozpoczął 
wysyłkę blisko  
19 mln listów

Ka�dy, kto od�o�y� cho�by 
1 grosz na koncie emerytalnym w 
Zak�adzie Ubezpiecze� Spo�ecz-
nych, otrzyma wkrótce Informacj� 
o Stanie Konta Ubezpieczonego. 

 ZUS realizuj�c zapisy 
ustawowe rozpocz�� wysy�k� 
blisko 19 mln Informacji o Sta-
nie Konta Ubezpieczonego 
(ISOKU). IOSKU to dok�adny 
opis stanu finansowego konta 
emerytalnego na 31 grudnia 
2016 r. Informacja zawiera 
sum� wszystkich zwaloryzo-
wanych sk�adek oraz kapita�u 
pocz�tkowego, a tak�e wskaza-
nie, ile sk�adek zgromadzonych 
jest na subkoncie w ZUS. 
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Wesprzyj 
stypendia

Szanowni Państwo,  
Koleżanki i Koledzy

Przed nami rozstrzygni�cie pi�tnastej ju� edycji rozdzia-
�u �rodków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidar-
no��” Regionu Gda�skiego (fina�, wr�czenie stypendiów 
odb�dzie si� 31 sierpnia. Wnioski stypendialne sk�ada si� 
do 20 lipca). Przypominamy, �e powo�ali�my go w 2002 
roku. Przed trzema laty zadania funduszu formalnie prze-
kazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pra-
cy. Nie zmienia si� jednak zasadniczy cel: ch�� pomocy 
m�odym ludziom i ich rodzicom, zach�cenie do wyboru jak 
najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma za� lepszej inwestycji 
w przysz�o��, jak dobra edukacja.  

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Soli-
darno��” zwracamy si� z serdeczn� pro�b� o wp�at� na jego 
konto. Do tej pory przyznali�my 572 stypendia dla zdolnej 
m�odzie�y z rodzin niezamo�nych (w 2017 roku przypada 
jubileuszowa – XV edycja). Praca na rzecz fundacji i Fun-
duszu Stypendialnego jest dzia�alno�ci� spo�eczn�, zarz�d 
i kapitu�a nie pobieraj� jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
Przypominamy, �e wp�at mog� dokonywa� m.in. instytu-
cje, zak�ady pracy, organizacje zwi�zkowe, osoby prywatne 
(dotychczas s� to wp�aty najcz��ciej raz w roku, od 100 z� 
i wi�cej). Wykaz Darczy�ców znajduje si� na stronie in-
ternetowej Zarz�du Regionu: www.solidarnosc.gda.pl oraz 
fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl 

Informujemy, �e �rodki s� gromadzone na koncie Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy: 71 1500 1025 1210 2010 
1804 0000. Przy wp�acie nale�y umie�ci� dopisek „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacj�, kto wp�aca. Ewentualne 
pytania odno�nie spraw organizacyjnych nale�y kierowa� 
pod adresem: 80-855 Gda�sk, ul. Wa�y Piastowskie 24, pok. 
119 lub telefonicznie: 58 308 44 22, tel./faks 58 305 71 72,  
e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl. W sprawach fundacyj-
nych mo�na si� kontaktowa� z dyrektor Renat� Tkaczyk 
tel. 58 308 43 47, w sprawach finansowych natomiast ze 
skarbnikiem Zarz�du Regionu  Stefanem Gawro�skim,  
tel. 58 308 43 39.

Kapituła funduszu

Rok 2016. Stypendyści z prezydentem RP 
Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło.

FOT. PAWEŁ GLANERT

Zaj�cia, podczas których 
uczniowie ró�nych szkó� 
województwa pomor-

skiego poznaj� histori� wspó�-
czesnej Polski oraz rol�, jak� 
w budowaniu wolnego, su-
werennego pa�stwa odegra�a 
„Solidarno��”, realizowane s� 
w naszym Regionie od wielu 
lat, a prowadzi je Roman Ste-
gart. Tym razem m�odzie� z 
Pruszcza Gda�skiego by�a 
22 czerwca m.in. w siedzibie 
Regionu Gda�skiego, na pla-
cu Solidarno�ci oraz w Sali 
BHP.

Uczniowie dyskutowali, czy 
Polacy, a szczególnie m�odzi lu-
dzie, powinni zna� histori� swo-
jego kraju, z uwzgl�dnieniem 
wydarze� z najnowszej historii. 

– M�ody Polak powinien 
interesowa� si� wspó�czesn� 
histori� Polski. Powinien zna� 
kontekst historyczny wyda-
rze�, cho�by po to, by lepiej 
rozumie� to, co si� dzieje te-
raz i aby móc wyrobi� sobie 
w�asn� opini� na dany temat 
– mówi� Konrad �lusarz, ucze� 
gimnazjum. – To niesamowite, 
�e ludzie mieli tak� si�� i de-
terminacj�, aby osi�gn�� swo-
je cele. Tyle lat trwa�a walka, 
a oni nie poddali si� i swój cel 
osi�gn�li.

Ciekawe spostrze�enia mia� 
Sebastian Bieszke-Wierzba, któ-
ry opowiada�, �e ma przyjació� i 

„Solidarność” uczy 
historii i patriotyzmu 

kolegów mieszkaj�cych za gra-
nic�: – M�odzi Polacy powinni 
wiedzie� du�o na temat wspó�-
czesnej historii Polski. Nasza 
historia jest pi�kna i pokazuje, 
�e Polacy nie s�, jak niektórzy 
uwa�aj�,  nieodpowiedzialni, 
ale wr�cz przeciwnie, mamy 
bohaterów, którzy byli odwa�-
ni, m�scy, walcz�cy w obronie 
narodu. M�odzi ludzie powinni 
o tym wiedzie�. Szczególnie 
wa�ne jest to dzi�, kiedy wielu 
Polaków wyje�d�a za granic�, 
tam pracuje i si� uczy. Wa�ne, 
aby mogli pokaza�, �e Polska 
jest m�drym i odpowiedzialnym 
narodem. Mog� czu� si� dumny 
z tego, �e jestem Polakiem. 

Opiekunem grupy z Prusz-
cza Gda�skiego by� nauczyciel 
Krzysztof Misiuta, któremu za-
le�y, aby m�odzie� zna�a dobrze 
histori� swojego kraju, nie pomi-
jaj�c tej najnowszej.

– Przyczynili�my si� do 
zniszczenia jednego z najbar-
dziej krwawych re�imów. My�l�, 
�e jest to wybitnym osi�gni�-
ciem naszego narodu. Dlatego 
m�odzi ludzie powinni pozna� 
nasz� histori� i by� z niej dumni 
– podkre�li� nauczyciel Katolic-
kich Szkó� Niepublicznych w 
Pruszczu Gda�skim.

M�odzie� zastanawia�a si� 
tak�e, czy mo�na mówi� dzi� o 
patriotyzmie i co to s�owo ozna-
cza wspó�cze�nie.

– Co to znaczy by� patriot�? 
– analizowa� Piotr G�y�ewski. 
– To oznacza anga�owanie si� 
w sprawy dla dobra ojczyzny. A 
wi�c mi�dzy innymi dbanie o jej 
wizerunek i pokazywanie, jakim 
Polska jest naprawd� krajem, 
jakim my jeste�my spo�ecze�-
stwem. To tak�e ch�� pokazania 
innym narodom, �e Polska ma 
si� czym pochwali�. I przypo-
mnie�, �e to w Polsce urodzi� si� 
taki cz�owiek jak �w. Jan Pawe� 
II. Ale te�, �e wielu naszych ro-
daków anga�owa�o si� w sprawy 
dotycz�ce ca�ego �wiata. 

Wed�ug Krzysztofa Misiuty 
patriotyzm to szerokie pole do 
interpretacji. 

– Jest patriotyzm osobi-
sty, który ka�dy cz�owiek ma 
w sobie, ale te� patriotyzm 
w uj�ciu globalnym. Trzeba 
uczy� m�odych ludzi zdrowe-
go pojmowania patriotyzmu. A 
nauka historii swojego kraju to 
tak�e przejaw mi�o�ci ojczyzny 
– podkre�li� nauczyciel.

(zola)

6 i 7 czerwca odby�y si� 
koncerty laureatów pi�tego 
wojewódzkiego konkursu  
muzycznego „Polska – Moje 
Miejsce, Mój Kraj”, którego 
organizatorami byli Sekcja 
Regionalna O�wiaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarno��” 
i Zarz�du Regionu Gda�skie-
go NSZZ „Solidarno��”. Do 
konkursu zg�osi�o si� ponad 
400 wykonawców. 

Nagrodzeni  w kategorii 
szkó� podstawowych: I miej-
sce – Adrianna Kordowska  ze 
Szko�y Podstawowej nr 14 w 
Gda�sku, II miejsce – School 
Life z Zespo�u Szkó� w Kie�-
pinie, III miejsce  – Zuzanna 
Pola�ska ze Szko�y Podstawo-
wej  w Pogórzu. 

W kategorii  szkó� po-
nadpodstawowych nagrody 

Muzyczna lekcja polskości
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Koncert laureatów piątego wojewódzkiego konkursu  
muzycznego „Polska – Moje Miejsce, Mój Kraj”.

otrzymali: I miejsce – Jolan-
ta Sawicka z Zespo�u Szkó� 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w 
Malborku, II miejsce – Ze-
spó� Encore z I Liceum Ogól-
nokszta�c�cego w Rumi, II 

miejsce – Zespó� Parafraza z I 
Liceum Ogólnokszta�c�cego w 
Malborku, III miejsce – Domi-
nika Majewska z Gimnazjum 
nr 29 w Gda�sku.
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Uczestnicy lekcji historii.

– Każdy Polak powinien interesować się historią współczesnej 
Polski, bo kto nie zna historii państwa, swojego narodu, to nie 
zna siebie samego. A historia naszego kraju jest piękna. Jest 
pełna bohaterstwa, ludzi, którzy walczyli o Polskę – mówił Piotr 
Głyżewski, uczeń klasy drugiej gimnazjum Katolickich Szkół 
Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim, uczestnik lekcji historii 
organizowanych przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”.
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Na początek oflagowanie 
budynków, pogotowie 
strajkowe i kampania in-
formacyjna, a wkrótce 
być może strajk włoski i 
manifestacje uliczne – tak 
pracownicy sanepidów z 
całej Polski walczą o swo-
je miejsca pracy i zdrowie 
konsumentów żywności, 
czyli nas wszystkich.

„Solidarność” broni sanepidu 

Pogotowie strajkowe w 
sanepidzie obowi�zuje 
od 13 czerwca 2017 ro-

ku. Decyzj� o rozpocz�ciu akcji 
protestacyjnej podj�li 9 czerwca 
we Wroc�awiu delegaci XXIIII 
Walnego Zebrania Delegatów 
Sekcji Krajowej NSZZ „Solidar-
no��” Pracowników Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznych. Po-
wodem protestu s� rz�dowe 
plany powo�ania nowej agencji 
– Pa�stwowej Inspekcji Bez-
piecze�stwa �ywno�ci, która 
ma przej�� cz��� kompetencji i 
bud�etu Pa�stwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Zdaniem zwi�zkow-
ców z sanepidu doprowadzi to 
do zwolnienia do�wiadczonych 
pracowników, g�ównie, cho� 
nie tylko, z dzia�ów zwi�zanych 
z nadzorem �ywno�ci. Prac� 
mo�e straci� nawet cztery tysi�-
ce osób!

Ponadto pogorszy to bezpie-
cze�stwo zdrowotne obywate-
li. Obecnie nadzór nad produk-
cj� �ywno�ci ma Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale 
jej jako�� kontroluje sanepid 
podlegaj�cy kompetencyjnie 
pod Ministerstwo Zdrowia. W 
przypadku wprowadzenia rz�do-
wych propozycji w �ycie obie te 
sfery znajd� si� w kompetencji 
resortu rolnictwa, co b�dzie sta-
nowi�o oczywisty konflikt inte-
resów i b�dzie mog�o prowadzi� 
do nieprawid�owo�ci.

Nowa superinspekcja ma 
by� oparta g�ównie na lekarzach 
weterynarii. Przejmie wszystkie 
zadania Inspekcji Weteryna-

ryjnej, Pa�stwowej Inspekcji 
Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa 
oraz Inspekcji Jako�ci Handlo-
wej Artyku�ów Rolno-Spo�yw-
czych (zostan� zlikwidowane), 
a tak�e cz��� zada� Pa�stwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji 
Handlowej (pozostan�, ale z 
okrojonymi kompetencjami). 
NSZZ „Solidarno��” od miesi�-
cy podkre�la, �e na ca�ym �wie-
cie bezpiecze�stwo zdrowotne 
zapewniaj� lekarze, a nie wete-
rynarze. Zwi�zkowcy uwa�aj� 
równie�, �e proces tworzenia 
PIB� odbywa si� ze z�amaniem 
regu� dialogu spo�ecznego.

Spraw� zaj�� si� tak�e Za-
rz�d Regionu Gda�skiego 
NSZZ „Solidarno��”, który 4 
kwietnia 2017 r. przyj�� stano-
wisko krytyczne wobec planów 
powo�ania Pa�stwowej Inspek-
cji Bezpiecze�stwa �ywno�ci. 
„Bezpiecze�stwo �ywno�ci jest 
zbyt powa�nym zagadnieniem 
bezpo�rednio zwi�zanym z bez-
piecze�stwem pa�stwa, aby ry-
zykowa� obni�enie jego pozio-
mu poprzez przekazywanie go w 
r�ce ludzi niemaj�cych �adnego 
do�wiadczenia w tym kierunku. 
Tworzenie w chwili obecnej zu-
pe�nie nowej inspekcji o zasi�gu 
ogólnokrajowym, finansowanej 
z bud�etu pa�stwa, jest nieuza-
sadnione i nieodpowiedzialne 
ze wzgl�dów ekonomicznych” 
– czytamy w stanowisku ZRG.

Zgodnie z harmonogramem 
dzia�a� przyj�tym przez WZD 
Sekcji Krajowej NSZZ „Soli-
darno��” Pracowników Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych 
od 13 czerwca trwa oflagowa-
nie budynków sanepidu oraz 
akcja informacyjna w serwi-
sach spo�eczno�ciowych. Pla-
nowane s� kolejne dzia�ania.

– Szacujemy, �e na Pomorzu 
prac� mo�e straci� nawet po-
nad dwustu pracowników Pa�-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Oflagowali�my budynki stacji 
wojewódzkiej w Gda�sku i wi�k-
szo�ci stacji powiatowych. Je�li 
rz�d nie zmieni swoich planów, 
rozpoczniemy kolejne dzia�ania 
– m.in. akcj� zbierania podpisów 
przeciw powo�aniu nowej agen-
cji, strajk w�oski, organizacj� ma-
nifestacji wojewódzkich i central-
nej przed Sejmem w Warszawie 
oraz klasyczny strajk. Jeste�my 
gotowi tak�e pojecha� do Przysu-
chy– tam zorganizujemy pikiet�. 
1 lipca odb�dzie si� tam  kongres 
partii rz�dz�cej – zapowiada Piotr 
Madej, przewodnicz�cy Komisji 
Mi�dzyzak�adowej NSZZ „Soli-
darno��” przy Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gda�sku i jednocze�nie cz�o-
nek Komisji Rewizyjnej Sekcji 
Krajowej NSZZ „Solidarno��” 
Pracowników Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznych.

(ach)

Komisja Krajowa NSZZ »Solidarno��« domaga si� rozwi�za� 
systemowych w zakresie waloryzacji najni�szych �wiadcze� 
emerytalno-rentowych, których wypracowanie zapewnia�o 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej w poprzed-
nim roku. Zaniechanie tych dzia�a� prowadzi do sta�ego spadku 
realnych przychodów najubo�szych �wiadczeniobiorców, którzy 
stanowi� grup� spo�eczn�, która nie odczuwa wzrostu gospodarki 
– czytamy w stanowisku z 21 czerwca.

Na posiedzeniu w Rydzynie w�adze Zwi�zku negatywnie od-
nios�y si� równie� do planów zmiany wynagrodze� w systemie 
zdrowia. Przypomnijmy, �e Sejm przyj�� ustaw� o minimalnym 
wynagrodzeniu zasadniczym w s�u�bie zdrowia jedynie dla pra-
cowników medycznych. „Nieprzyj�cie zg�oszonych przez NSZZ 
»Solidarno��« poprawek, które mia�y na celu obj�cie dzia�aniem 
ustawy wszystkich zatrudnionych w opiece zdrowotnej, stanowi 
ra��ce naruszenie prawa pracy w placówkach s�u�by zdrowia, 
wprowadza skrajne nierówno�ci spo�eczne w tych jednostkach, 
konfliktuje pracowników oraz, niestety, b�dzie skutkowa� ze-
rwaniem dialogu w tej bran�y” – stwierdzi�a Komisja Krajowa w 
stanowisku nr 12/2017.

W tym samym dokumencie czytamy, �e nie b�dzie zgody 
Zwi�zku na niszczenie Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej i prze-
noszenie badania �ywno�ci do kompetencji ministra rolnictwa, 
a polityka rz�du w tym obszarze prowadzi wprost do zagro�enia 
bezpiecze�stwa pa�stwa.

Komisja Krajowa o�wiadczy�a, �e udzieli wszelkiej pomocy i 
wsparcia strukturom bran�owym s�u�by zdrowia w prowadzonych 
dzia�aniach i akcjach protestacyjnych.

(asg)

Pokrzywdzeni emeryci  
i służba zdrowia

19 czerwca w War-
szawie odby�o si� 
posiedzenie Rady 

Krajowej Sekcji Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Soli-
darno��”. Omówiono sytuacj� 
pracowników i najwa�niejsze 
problemy wyst�puj�ce w za-
k�adach i jednostkach pod-
leg�ych ministrowi obrony 
narodowej. Zwi�zkowcy za-
poznali si� z relacj� z rozmów 
z resortem (prowadzonych od 
pocz�tku marca) w sprawie 
podwy�ki p�ac w tym roku, 
a tak�e z negocjacji na temat 
zmian w Ponadzzak�adowym 
Uk�adzie Zbiorowym Pracy 
dla sfery bud�etowej MON. 

Odno�nie real izowanych 
podwy�ek p�ac wskazano na 
potrzeb�  rozliczenia  wydat-
kowanych  �rodków w roku 
bie��cym  oraz  uzgodnienia 
wysoko�ci i zasad planowa-
nych okoliczno�ciowych wy-
p�at jednorazowych. Ponadto 
NSZZ „Solidarno��” przedsta-
wi� postulat niezb�dnej potrze-
by podwy�ki p�ac na lata 2018-
-2019 o co najmniej 7 proc. dla 
tej grupy pracowników. 

Szczegó�owo  omówio-
no  sytuacj�  w  WZL nr 1 
SA/Oddzia� D�blin, WZL nr 
2  SA w Bydgoszczy, WZE SA 
w Zielonce i  w WZIn�. SA w 
D�blinie,  a tak�e w Stoczni 

Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Optymistycznie oceniono sy-
tuacj� w Rosomaku SA – Sie-
mianowice �l�skie. Oddzielnie 
przedstawiono sytuacj� w 108 
Wojskowym Szpitalu w E�ku 
i niektórych innych instytu-
cjach. Postanowiono konty-
nuowa� inicjatyw� w sprawie 
spotkania z zarz�dem Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej na temat 
skomercjalizowanych wojsko-
wych przedsi�biorstw remon-
towo-produkcyjnych (WPRP) 
i spotkania z MON na temat 
przysz�o�ci 108 Szpitala w 
E�ku i wojskowej s�u�by zdro-
wia oraz Stoczni Marynarki 
Wojennej S.A.

O sytuacji w zakładach podległych MON 

Na początek – oflagowanie budynków.

Nie chcemy by� podnó�kiem Ministerstwa Rodziny, ale siln� 
i niezale�n� instytucj� – powiedzia� w Pa�acu Prezydenc-
kim Piotr Duda, lider „Solidarno�ci”, krytykuj�c prace nad 

ustaw� o Radzie Dialogu Spo�ecznego, które jego zdaniem id� w 
kierunku uzale�nienia rady od rz�du. S�owa te pad�y po tym, jak 
prezydent Andrzej Duda zadeklarowa�, �e jest gotów przedstawi� 
parlamentowi ten projekt jako swoj� inicjatyw� ustawodawcz�. 
Posiedzenie RDS w Pa�acu Prezydenckim 19 czerwca po�wi�cone 
by�o m.in. przysz�o�ci dialogu spo�ecznego i propozycjom zmian 
w ustawie o Radzie Dialogu Spo�ecznego. Prezydent zapewni�, �e 
tak jak wniós� projekt ustawy, tak i jej nowelizacj� mo�e wnie�� 
do Sejmu. Po dwóch latach funkcjonowania Rady Dialogu Spo-
�ecznego, która zast�pi�a Komisj� Trójstronn�, strony reprezen-
towane w radzie zaproponowa�y zmiany i uzupe�nienie ustawy o 
RDS kilkoma punktami, m.in. tymi dotycz�cymi finansowania i 
funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu spo�ecznego. Projekt 
ustawy skrytykowa� przewodnicz�cy „Solidarno�ci” Piotr Duda, 
który stwierdzi�, �e jest „delikatnie mówi�c rozczarowany” pra-
cami nad projektem ustawy. Przypomnia�, �e idea Rady Dialogu 
Spo�ecznego powsta�a, poniewa� szefowie trzech najwi�kszych 
central zwi�zkowych byli niezadowoleni z dzia�ania „fasadowej” 
Komisji Trójstronnej. Z kolei RDS – jak zauwa�y� przewodnicz�cy 
„Solidarno�ci”– mia�a by� now� instytucj�, siln�, niezale�n�, z 
w�asnymi ekspertami. 

– Jeste�my zwyk�ym biurem podporz�dkowanym Ministerstwu 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej. Chcemy by� niezale�n� in-
stytucj�, wtedy b�dzie do nas szacunek, by� instytucj� szanowan�, 
a nie – z ca�ym szacunkiem – podnó�kiem Ministerstwa Rodziny. 
Nie chcemy by� Komisj� Trójstronn� bis – stwierdzi� Piotr Duda

– Wiem, �e zosta�y przygotowane propozycje zmian ustawo-
wych w tym zakresie. B�dziemy nad nimi dyskutowali. Tak�e za 
to dzi�kuj�. I tak jak wcze�niej to by�o zapowiadane, oczywi�cie, 
jako prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem w jakim� sensie pa-
tron Rady Dialogu Spo�ecznego, b�d� gotów takie wypracowane 
propozycje parlamentowi w ramach prezydenckiej inicjatywy 
ustawodawczej przedstawi�. Zawsze si� ogromnie ciesz�, kiedy 
rada do Pa�acu Prezydenckiego przychodzi i wtedy, kiedy w mu-
rach tego budynku ten dialog spo�eczny, tak niezwykle wa�ny dla 
Rzeczypospolitej, si� toczy – powiedzia� prezydent.

Rada Dialogu Społecznego 
nie jest zwykłym biurem 
ministerstwa
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Po dwóch latach od zmia-
ny formu�y dialogu spo-
�ecznego pora zastanowi� 

si� nad dalszymi zmianami. 
Czy wi�c usytuowanie Rady 
Dialogu Spo�ecznego przy re-
sorcie pracy staje si� osi� sporu 
Zwi�zku z rz�dem?

– Chcemy i�� w stron� 
uniezale�nienia si� rady, jej 
autonomii. Dialog spo�ecz-
ny instytucjonalny w naszym 
przekonaniu powinien by� 
odseparowany od woli rz�du. 
Ten mo�e mie� swoje racje, 
mo�e te� si� zmienia� – mówi 
Marek Lewandowski, rzecznik 
Zwi�zku.

Rada Dialogu Spo�ecznego 
by�a tworzona jako zaprze-
czenie martwej Trójstronnej 
Komisji ds. Spo�eczno-Go-
spodarczych. Mia�a by� nie-
zale�na, z w�asnym finanso-
waniem. Pomys� umocowania 
dyrektora RDS na stanowisku 
zast�pcy dyrektora Centrum 
Partnerstwa Spo�ecznego jest 
uzale�nieniem tej instytucji od 
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O niezależnym dialogu  
i handlu w niedziele

rz�du. „Solidarno��” proponuje 
powo�anie rzecznika dialogu, 
na przyk�ad na wzór rzecznika 
praw obywatelskich.

Komisja Krajowa przyj��a 
stanowisko ws. projektu usta-
wy o ograniczeniu handlu w 
niedziele. 

Przewodnicz�cy NSZZ „So-
lidarno��” Piotr Duda zwróci� 
uwag�, �e id�c do wyborów 
PiS stawia� spraw� wolnych 
niedziel jako kwesti� prioryte-
tow�. I teraz partia powinna si� 
z tego wywi�za�.

Minister rodziny, pracy i 
polityki spo�ecznej El�bieta 
Rafalska, go�� posiedzenia 
Krajówki, zapewni�a, �e prze-
pisy ograniczaj�ce handel w 
niedziele wejd� od 1 stycznia 
2018 r.

Wcze�niej Alfred Bujara, 
przewodnicz�cy Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpiecze� 
„Solidarno�ci”, zapyta�, kogo 
boi si� PiS, nie wprowadzaj�c 
wolnych niedziel. Minister ro-
dziny i pracy odpowiedzia�a, 
�e rz�d boi si� nieodpowie-
dzialnych i z�ych decyzji.

Mijaj� ju� bowiem trzy 
miesi�ce od z�o�enia obywatel-
skiego projektu zmian w czasie 
pracy placówek handlowych, 
ograniczaj�cych handlowanie 
w niedziele i zwracaj�cego ten 
dzie� rodzinom pracowników. 
W marcu br. Rada Ministrów 
rekomendowa�a prowadzenie 
dalszych prac nad obywa-
telskim projektem ustawy o 
ograniczeniu handlu w nie-
dziele, przy uwzgl�dnieniu i 
rozwa�eniu wszystkich uwag 
zawartych w stanowisku rz�du 

oraz wyra�anych przez �rodo-
wiska zainteresowane projek-
tem ustawy.

Projekt autorstwa Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej, w 
którego sk�ad wchodzi m.in. 
NSZZ „Solidarno��”, orga-
nizacje spo�eczne, katolickie, 
pracownicze i pracodawców, 
zak�ada wprowadzenie za-
kazu handlu w niedziele w 
wi�kszo�ci placówek handlo-
wych, z odst�pstwami. Mia-
�yby one dotyczy� niedziel 
przed�wi�tecznych, a tak�e 
sklepów, gdzie handel prowa-
dzi wy��cznie przedsi�biorca 
z indywidualn� dzia�alno�ci� 
gospodarcz� (z wy��czeniem 
franczyzobiorców i ajentów), 
stacji benzynowych (z pewny-
mi obostrzeniami), sklepików z 
pami�tkami i dewocjonaliami, 
piekarni zlokalizowanych przy 
zak�adach prowadz�cych sprze-
da� w�asnych produktów.

Z projektu powinien za� 
znikn�� zapis o zakazie pracy 
centrów logistycznych i baz 
promowych.

Ostatnio zmieni� si� prze-
wodnicz�cy podkomisji – pose� 
Jan Mosi�ski przeszed� do ko-
misji reprywatyzacyjnej. Teraz 
b�dzie jej przewodniczy� pose� 
Janusz �niadek.

Komisja Krajowa przyj��a 
m.in. stanowiska w sprawie 
propozycji wzrostu wynagro-
dze� oraz emerytur i rent w 
2018 r., a tak�e sprzeciwiaj�ce 
si� planom zmniejszenia za-
trudnienia w Polskiej Grupie 
Energetycznej o 20 procent.

(asg)

Niezadowalający stan dialogu społecznego i ograniczenie handlu w niedziele zdominowały 
pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 20 i 21 czerwca br. z udziałem 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Rada Dialogu 
Społecznego była 
tworzona jako 
zaprzeczenie martwej 
Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno- 
-Gospodarczych. 
„Solidarność” 
proponuje powołanie 
rzecznika dialogu, 
na przykład na wzór 
rzecznika praw 
obywatelskich.

Elżbieta Rafalska była gościem czerwcowego posiedzenia Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno��” negatywnie oceni�a 
propozycj� Rady Ministrów wzrostu wynagrodzenia mini-
malnego w 2018 roku do kwoty 2080 z�otych. W stanowi-

sku nr 8/2017 przyj�tym 20 czerwca w Rydzynie w Wielkopolsce 
cz�onkowie Krajówki podkre�laj�, �e (przy uwzgl�dnieniu plano-
wanego w Wieloletnim Planie Finansowym wzrostu przeci�tnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysoko�ci 4,7 proc.) 
oznacza to relacj� pensji minimalnej do przeci�tnego wynagrodze-
nia w wysoko�ci 46,84 procent. To poziom ni�szy od tego w 2017 
r., sprzeczny z celem stopniowego, zgodnego z tempem wzrostu 
gospodarczego, osi�gni�cia p�acy minimalnej w wysoko�ci po�o-
wy przeci�tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Komisja Krajowa podtrzyma�a wcze�niejsze zwi�zkowe propo-
zycje wzrostu pensji minimalnej w 2018 r. w wysoko�ci nie mniej-
szej ni� 8 procent. To skutkowa�oby p�ac� minimaln� na poziomie 
2160 z� brutto (obecnie 2000 z�). Wzrost nominalny wynagrodze� 
w gospodarce narodowej powinien wynie�� co najmniej 5,8 proc., 
a w pa�stwowej sferze bud�etowej minimum 11,2 procent. Nato-
miast, jak podtrzymuje Komisja Krajowa, wska�nik waloryzacji 
emerytur i rent powinien wynie�� nie mniej ni� �rednioroczny 
wska�nik cen towarów i us�ug w 2017 r. (inflacja) powi�kszony 
o po�ow� realnego przeci�tnego wzrostu wynagrodze� w roku 
bie��cym.

(asg)

Płaca minimalna 
musi rosnąć szybciej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje pro-
pozycje wyrażone Decyzją Prezydium KK  nr 67/17 w sprawie   
wzrostu w 2018 wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w 
tym  państwowej  sferze budżetowej, minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, na następującym poziomie:
 nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 

powinien wynosić nie mniej niż 5,8%;
 wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 

powinien wynosić nie mniej niż 11,2%;
 wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien 

wynosić nie mniej niż 8%;
 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie 

mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 
2017 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzro-
stu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017.
Na negatywną ocenę zasługuje propozycja Rady Mini-

strów  wzrostu wynagrodzenia minimalnego w 2018 r  do 
kwoty 2080 zł. Wobec planowanego w Wieloletnim  Planie 
Finansowym  wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w wysokości 4,7% , relacja minimal-
nego wynagrodzenia w przyszłym roku do przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej  będzie wynosić 
46,84%. Oznacza to , że będzie  ona niższa  niż  w roku 
poprzednim, co jest sprzeczne z celem stopniowego, zgod-
nego z tempem wzrostu gospodarczego, osiągnięciem  mi-
nimalnego wynagrodzenia w wysokości 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej .

Nie do zaakceptowania  jest  propozycja  pozostawie-
nia na niezmienionym poziomie  kwoty bazowej w zakresie 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej Określenie 
średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% oznacza 
kontynuację trwającego od 2009 roku zamrożenia wyna-
grodzeń w administracji państwowej.

 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się roz-

wiązań systemowych w zakresie waloryzacji najniższych 
świadczeń emerytalno-rentowych, których wypracowanie 
zapewniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w poprzednim roku. Zaniechanie tych działań prowadzi do 
stałego spadku realnych przychodów najuboższych świad-
czeniobiorców, którzy stanowią grupę społeczną, która nie 
odczuwa wzrostu gospodarki.

Rydzyna, 20 czerwca 2017
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Stanowisko KK nr 8/17 
ws. propozycji wzrostu 
wynagrodzeń oraz emerytur  
i rent w 2018 r. 
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Czy ruch bezwizowy wy-
musi na pracodawcach 
korekt� w traktowaniu 

pracowników zza wschodniej 
granicy? Czy wype�ni� oni 
luk� powsta�� po wyemigro-
waniu na Zachód ponad dwóch 
milionów naszych fachowców? 
Czy Polska b�dzie li tylko kra-
jem tranzytowym w drodze do 
Niemiec, Italii czy Czech? 

Dwa i pó� miliona Polaków, 
fachowców w swoich dziedzi-
nach, wyjecha�o do innych 
pa�stw Unii i tam pracuje. 
Powód? Du�o lepsze warunki 
p�acy i stabilno�� �yciowa. Ich 
miejsce zajmuj� pracownicy ze 
Wschodu. Pracodawcy, mimo 
wzrostu efektywno�ci pracy, na 
podwy�ki �atwo si� nie godz�. 
Wol� zatrudnia� pracowników 
go�ci.

Wed�ug danych za ca�y 2016 
rok spo�ród oko�o miliona trzy-
stu tysi�cy cudzoziemców „wy-
chwyconych” w statystykach 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Spo�ecznej, Urz�-
du do Spraw Cudzoziemców 
i urz�dów pracy co ósmy z nich 
pracuje na umow� o prac�, co 
dziesi�ty nie jest Ukrai�cem.

Decyduj�c si� na zatrud-
nienie obcokrajowca z kraju 
spoza Unii Europejskiej musi-
my zwróci� uwag� na fakt, �e 
aby móg� on podj�� prac� bez 
negatywnych konsekwencji 
dla siebie i pracodawcy musi 
posiada� prawo upowa�niaj�ce 
go do pobytu w celu wykony-
wania pracy (nie ka�da wiza 
upowa�nia do tego) oraz ze-
zwolenie na t� prac� u danego 
pracodawcy.

Na oświadczenia 

Sytuacja na rynku pracy 
w perspektywie narastaj�cych 
problemów migracyjnych i 
demograficznych niepokoi. Po-
dobnie jak forma zatrudnienia, 
czyli praca cudzoziemców na 
tzw. o�wiadczenia.

Na tej nieczytelnej formule 
pracuje w Polsce ponad milion 
cudzoziemców. Obywatelom 
Republiki Armenii, Republi-
ki Bia�orusi, Republiki Gruzji, 
Republiki Mo�dawii, Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy, którzy 
nie pracowali w Polsce w ci�gu 
poprzednich dwunastu mie-
si�cy, ustawodawca umo�liwi� 
procedur� uproszczon� przy za-

trudnieniu do sze�ciu miesi�cy. 
Warunkiem jest wype�nienie i 
z�o�enie przez pracodawc� w po-
wiatowym urz�dzie pracy w�a�ci-
wym ze wzgl�du na jego siedzib� 
o�wiadczenia o zamiarze powie-
rzenia cudzoziemcowi wykony-
wania pracy. Wi�kszo��, i to zde-
cydowana, z tak zatrudnionych to 
Ukrai�cy. Bo j�zyk podobny, a i 
kultura nieodleg�a. Jednak brak 
kontroli to mo�liwo�� czarnego 
rynku pracy i nadu�y� ze strony 
agencji pracy, na przyk�ad na 
Ukrainie pobieraj�cych haracz 
w euro za „za�atwienie roboty na 
o�wiadczenie”.

O�wiadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania 
pracy to ju� jednak sfera praco-
dawca – urz�d pracy – przysz�y 
pracownik.  

Wed�ug danych za 2016 rok 
spo�ród ponad 900 tysi�cy cu-
dzoziemców „wychwyconych” 
w statystykach i wykonuj�cych 
u nas jakie� zaj�cie tylko 178 
tysi�cy odprowadza�o sk�adki 
na ZUS. To i tak o 70 tysi�cy 
wi�cej ni� na przyk�ad w 2015 
roku.  W pierwszym kwartale 
br. cudzoziemcy cz��ciej byli 
p�atnikami sk�adek – w oko�o 
320 tysi�cach przypadków.

W urz�dach pracy rejestruj�-
cych tzw. o�wiadczenia spo�ród 
1 miliona 314 tysi�cy o�wiad-
cze� tylko 262,9 tys. dotyczy�o 
zamiaru powierzenia pracy na 
umow� o prac�, 633,1 tys. – na 
zlecenia, a 415,1 tys. – o dzie-
�o. Gros pracowników go�ci to 
Ukrai�cy (1 262 845 osób). 

Na tzw. o�wiadczenia pra-
cuje w Polsce codziennie oko-
�o 650 tysi�cy cudzoziemców 
(jest rotacja, jedni wyje�d�aj� 
inni przyje�d�aj�, st�d owe 1,3 
miliona o�wiadcze�). Szacuje 
si�, �e kolejne 300 tysi�cy nie 
zalegalizowa�o w �aden sposób 
swojego pobytu.

Dla porównania – w 2015 
roku zarejestrowano  782 222 
o�wiadczenia, czyli ponad 
dwukrotnie wi�cej ni� w 2014 
roku (387 398).    

Najbardziej popularnym 
zawodem na  o�wiadczenia jest 
robotnik polowy, pomocniczy 
robotnik w gospodarstwie sa-
downiczym (razem 337 tys.) i 
pomocniczy robotnik budow-
lany (168 tys.), przetwórstwo 
(166 tys.), us�ugi (379 tys.).

– O�wiadczenie o zamiarze 
powierzenia wykonywania pra-

cy cudzoziemcowi pracodawca 
sk�ada w powiatowym urz�dzie 
pracy, a zatem to starosta mo-
nitoruje zatrudnienie w oparciu 
o o�wiadczenie na terenie po-
wiatu, za� marsza�ek, poprzez 
wojewódzki urz�d pracy, na 
terenie województwa – wy-
ja�nia Jaros�aw Zi�tkiewicz, 
dyrektor Wydzia�u Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Pomorskiego Urz�du 
Wojewódzkiego.

Gda�ski Urz�d Pracy w 
2016 roku zarejestrowa� 31 888 
o�wiadcze� o zamiarze powie-
rzenia pracy. G�ównie to prace 
proste (16 873 przypadków), w 
przetwórstwie (8161), budow-
nictwie (8060), stosunkowo 
nieliczne w rolnictwie (193). 
Pracodawcy deklarowali za-
trudnienie na umow� o prac� 
(369 przypadków), na zlece-
nie (17 717), o dzie�o (10 159) 
i inne. 

W pierwszym kwartale 
2017 roku UP zarejestrowa� 
15 056 o�wiadcze� (I kwarta� 
2016 r. – 5430). Na 9 czerw-
ca 2017 r. by�o to ju� 26 900 
o�wiadcze�. Wed�ug danych 
dotycz�cych zarejestrowanych 
o�wiadcze� w UP – 92 procent 
wnioskuj�cych to obywatele 
Ukrainy.   

�rednia p�aca oferowana to 
1645,18 z� brutto. Co ciekawe, 
�rednia p�aca Rosjan to 3672 z�. 

Zatrudnienie  odbywa si� 
na podstawie „o�wiadczenia o 
zamiarze powierzenia pracy cu-
dzoziemcowi”, z�o�onego przez 
polskiego pracodawc� i zare-
jestrowanego w powiatowym 
urz�dzie pracy. Dalszy proces nie 
podlega kontroli. Co dalej dzieje 
si� z przekraczaj�cym granic�, 

by podj�� prac� na o�wiadczenie 
– doprawdy nie wiadomo.

Umowy o pracę

Sytuacj� mo�e uzdrowi� 
system umów o prac�. Tutaj 
k�ania si� kompetencja wo-
jewodów. Pomorski Urz�d 
Wojewódzki jest organem wy-
daj�cym zezwolenia na prac� 
cudzoziemców w oparciu o 
ustaw� o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz 
zezwolenia na pobyt czasowy, 
sta�y, pobyt rezydenta d�ugo-

terminowego UE w oparciu o 
ustaw� o cudzoziemcach.

Wojewoda pomorski wyda� 
w 2016 roku 7861 zezwole� 
na prac� na wniosek praco-
dawcy. W okresie stycze�-maj 
bie��cego roku by�o to 4625 
zezwole�.

– Nale�y pami�ta�, �e ist-
nieje tzw. jednolite zezwole-
nie na pobyt czasowy i prac� 
i tu trudno jest poda� dok�adn� 
liczb�. Mo�na przyj��, �e wy-
konywanie pracy stanowi 80 
procent przes�anek wydania 
zezwolenia na pobyt czasowy, 

RYNEK PRACY cudzoziemców

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywa-
nia pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. 
Pracodawca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cu-
dzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz warunkujące 
wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym 
celu. Pracodawca ma obowiązek przechowywania kopii do-
kumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca 
w Polsce.

Co do zasady cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywa-
nia w Polsce pracy, jeśli przebywają legalnie oraz posiadają ze-
zwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane albo po-
siadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo zezwolenie 
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji.

Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać w Polsce pra-
cy, jeśli przebywa na podstawie wizy wydanej w celu turystycz-
nym, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów 
humanitarnych, z uwagi na zobowiązania międzynarodowe. 

Zezwolenie na pracę w Polsce nie jest wymagane m.in., gdy 
cudzoziemiec posiada status członka rodziny obywatela UE/
EOG/Szwajcarii, korzysta w Polsce z ochrony międzynarodo-
wej (posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełnia-
jącej), posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiada zgodę na pobyt ze względów humanitar-
nych, posiada ważną Kartę Polaka. 

Do ważnej grupy wyjątków należą obywatele Ukrainy, 
Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii, którzy korzysta-
ją z ułatwionego dostępu do polskiego rynku pracy i przez 
okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy mogą wyko-
nywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
pod warunkiem posiadania pisemnego oświadczenia pod-
miotu powierzającego. 

Od 11 czerwca tego roku niemal cała Unia Europejska 
otworzyła się na obywateli Ukrainy. Bezwizowy wjazd 
dotyczy osób mających biometryczne paszporty, lecz bez 
prawa do swobodnego podejmowania pracy. Na granicach 
strefy Schengen może więc wkrótce pojawić się dwa mi-
liony Ukraińców. W pierwszą „bezwizową” niedzielę naszą 
granicę przekroczyło 3 tysiące sąsiadów ze Wschodu. 
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poniewa� cudzoziemiec podj�� 
prac� na terenie naszego wo-
jewództwa, a zatem t� liczb� 
nale�y doda� do zezwole� na 
prac� – informuje nas Jaros�aw 
Zi�tkiewicz. 

W 2016 roku wojewoda wy-
da� 3009 decyzji o zezwoleniu 
na pobyt czasowy cudzoziem-
ca, za� w okresie stycze�-maj 
2017 r. ju� 1213 decyzji.

W skali kraju w 2015 roku 
wydano w urz�dach woje-
wódzkich 65,8 tys. zezwole� 
na prac� cudzoziemców. W 
2016 r. ju� ponad dwa razy 
wi�cej (blisko 150 tys.). 

W�ród zawodów prym wiod� 
pracownicy gastronomii, tynka-
rze, kierowcy samochodu ci��a-
rowego, zbrojarze, wykrawacze 
mi�sa, spawacze, robotnicy bu-
dowlani, cie�le i operatorzy ma-
szyn oraz specjali�ci mechanicy, 
a nawet informatycy.  

Z jakich państw 
rekrutują się 
pracownicy

– G�ównie z Ukrainy (po-
nad 70 procent), ponadto z 
Chin, Wietnamu, Indii. Oby-
watele Mo�dawii stanowi� wi-
doczn�, ale te� niezbyt liczn� 
(w porównaniu do obywateli 
Ukrainy) grup�. Co ciekawe 
– w przypadku zezwole� wy-
dawanych przez wojewod� sto-
sunkowo niewiele jest osób z 
Bia�orusi, Rosji, Armenii, Gru-
zji, czyli tych pa�stw, których 
obywatele obok Ukrai�ców i 
Mo�dawian mog� by� zatrud-
niani w oparciu o o�wiadczenia 
– przypomina Zi�tkiewicz.

Pozwolenie na pobyt w 
województwie pomorskim 
otrzymali w 2016 roku g�ównie 
Ukrai�cy (3635), Bia�orusini 
(459), Niemcy (ponad 1100), 
a tak�e np. przybysze z Arabii 
Saudyjskiej (72) i Syryjczycy 
(9).

Polska udziela te� azylu i 
ochrony. W 2016 roku status 
uchod�cy otrzyma�o 40 Sy-
ryjczyków (w 2015 – 203), 
10 obywateli Rosji, 16 Ukra-
i�ców, 9 Turkmenów. O obj�-
cie ochron� mi�dzynarodow� 
ubiega�o si� m.in. 8994 oby-

wateli Rosji i 1306 Ukrai�ców 
(w 2015 – 2280). 

Wypadki 

Kolejny wa�ki temat to wy-
padki przy pracy z udzia�em 
cudzoziemców i tzw. praca 
na czarno. W 2016 roku, jak 
informuje zast�pca okr�gowe-
go inspektora pracy w Gda�-
sku Piotr Prokopowicz, do 
Okr�gowego Inspektoratu Pra-
cy zg�oszono 11 zdarze� (wy-
padków), w których poszko-
dowanych zosta�o 13 osób. 
W pierwszym kwartale 2017 
roku zg�oszono ju� 6 zdarze-
�, w których poszkodowanych 
zosta�o 7 cudzoziemców.

Warto wi�c przypomina� o 
ubezpieczeniu, przynajmniej 
tym zdrowotnym. Ostatnio po-
znali�my przypadek obywatela 
Gruzji pracuj�cego w Polsce, 
którego dotkn�� udar. Ten na 
szcz��cie by� ubezpieczony od 
kosztów leczenia. 

W 2016 roku na terenie Po-
morskiego inspektorzy pracy 
przeprowadzili 324 kontrole 
legalno�ci zatrudnienia oraz 
wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców. Kontrole obj��y 
3607 cudzoziemców. Niele-
galne wykonywanie pracy, jak 
wynika z danych OIP, w 2016 
roku powierzono 1402 cudzo-
ziemcom, czyli wi�cej ni� co 
trzeciemu skontrolowanemu 
przez inspektorów.

Witamy bez wiz

Obywatele Ukrainy ju� nie 
potrzebuj� wiz na pobyt bez 
prawa do pracy czy nauki w 
pa�stwach strefy Schengen. 
Mog� wjecha� do krajów Unii 
(za wyj�tkiem Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii) bez wizy na 90 
dni w ci�gu pó� roku w celach 
biznesowych, turystycznych czy 
rodzinnych.

Bezwizowy wjazd dotyczy 
tylko osób maj�cych biome-
tryczne paszporty, czyli oko�o 
2,5 miliona obywateli Ukrainy 
posiadaj�cych taki dokument. 

Czy wraz ze zniesieniem wiz 
dla obywateli Ukrainy nast�pi 
ucywilizowanie rynku pracy? 
W�tpliwe. Przez lata nie upo-
rali�my si� z patologiami, które 
rodzi tzw. praca na o�wiadcze-
nia, czyli zani�anie stawek p�ac, 
unikanie sk�adek na ubezpiecze-
nia spo�eczne, praca na czarno. 
Zniesienie wiz krótkotermino-
wych do strefy Schengen mo�e 
doprowadzi� do przeorientowa-
nia si� ekonomicznych migran-
tów ukrai�skich na inne kraje, 
takie jak RFN i Czechy oraz Ita-
lia, gdzie s� du�e potrzeby rynku 
pracy szczególnie w rolnictwie.

Porządkowanie 
procedur

By ograniczy� nadu�ycia, re-
sort rodziny i pracy chce, by za-
miast o�wiadcze� obowi�zywa-

Wojewoda jest orga-
nem wydającym zezwole-
nia na pracę cudzoziem-
ców w oparciu o ustawę 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
oraz zezwolenia na pobyt 
czasowy, stały, pobyt rezy-
denta długoterminowego 
UE w oparciu o ustawę o 
cudzoziemcach. Oświad-
czenie o zamiarze powie-
rzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi pracodaw-
ca składa w powiatowym 
urzędzie pracy, a zatem 
to starosta monitoruje 
zatrudnienie w oparciu o 
oświadczenia na terenie 
powiatu. 

Gdański Urząd Pracy stara się monitorować skalę zatrud-
niania cudzoziemców na tzw. oświadczenia. Jednak do za-
dań własnych powiatowych urzędów pracy należy jedynie 
rejestracja „Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cu-
dzoziemcowi”. Pracodawca nie ma ustawowego obowiąz-
ku potwierdzania, że dany cudzoziemiec stawił się u niego 
i rozpoczął pracę. Urzędy pracy mają jedynie dane, ile takich 
oświadczeń zarejestrowały. Rejestracja oświadczeń praco-
dawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi doty-
czy cudzoziemców podejmujących krótkoterminowe zatrud-
nienie w Polsce, o których mowa w § 1 pkt 22 rozporządzenia 
ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. w spra-
wie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pra-
cę (Dz. U. nr 155, poz. 919).

LICZBA OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO 
ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W 2016 r.

Ukraina
57 253
66%

Pozostałe
18 239
21%

Rosja 2189
3%

Wietnam 2689
3%

Indie 2691
3% Chiny 3583

4%

LICZBA OSÓB, KTÓRYM SZEF UDSC
NADAŁ STATUS UCHODŹCY W RP W 2016 r.

Syria
40

37%

Ukraina
16

15%

Rosja
10
9%

Turkmenistan
9

8%

Tadżykistan 6
6%

Chiny 3 
3%

Pozostałe
24

22%
3%
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�y dwa typy zezwole� na prac� 
– krótkoterminow� i sezonow�. 
Nie wystarczy, �e powiatowy 
urz�d pracy zarejestruje cu-
dzoziemca. PUP b�dzie musia� 
przeprowadzi� procedur� spraw-
dzaj�c�. Tak wynika z projektu 
nowelizacji ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy ze wzgl�du na unijne 
wymogi, które mamy implemen-
towa� do ko�ca wrze�nia. Nowe 
regu�y zaczn� obowi�zywa� od 
1 stycznia 2018 roku.  

Tymczasem Sejm przyst�pi� 
do ucywilizowania rejestracji 
o�wiadcze� i potwierdzania 
podj�cia pracy, uchwalaj�c 22 
czerwca br. doprecyzowuj�c� 
zmian� ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy. O�wiadczenie o potrze-
bie zatrudnienia cudzoziemca, 
sk�adane przez pracodawc�, nie 
b�dzie bezp�atne. Za rejestracj� 
trzeba b�dzie zap�aci�.  Podmiot 
powierzaj�cy wykonywanie pra-
cy cudzoziemcowi ma te� doko-
na� jednorazowej wp�aty w wy-
soko�ci nie wi�kszej ni� 10 proc. 
minimalnego wynagrodzenia za 
ka�dego cudzoziemca. 

Nowe przepisy zak�adaj� 
stworzenie rejestru pracy cu-
dzoziemców z informacjami o 
zezwoleniach na prac�, na prac� 
sezonow�, o�wiadcze� sk�ada-
nych w celu dokonania wpisu 
do ewidencji oraz informacji 
starosty o brakach kadrowych na 
rynku pracy. O�wiadczenie nie 
zostanie wpisane do ewidencji, 
je�eli urz�d uzna, �e b�dzie wy-
korzystane przez cudzoziemca 
w celu innym ni� wykonywanie 
pracy dla danego podmiotu.  

Cudzoziemiec 
mile widziany na 
cywilizowanym rynku

Sytuacja na rynku pracy w 
perspektywie narastaj�cych 
problemów migracyjnych i de-
mograficznych niepokoi. I to nie 
od dzisiaj. Jednak wiod�c� kwe-
sti� jest forma zatrudnienia. Brak 
kontroli to mo�liwo�� czarnego 
rynku pracy i nadu�y� ze strony 
agencji pracy, na przyk�ad na 
Ukrainie pobieraj�cych haracz 
w euro za „za�atwienie roboty 
na o�wiadczenie”. Ukrai�skie 
firmy – agencje pracy ka�� 
p�aci� sobie po kilkaset euro za 
o�wiadczenie, które rzekomo ma 
pozwoli� ich klientom na legaln� 
prac� w Polsce.

Mimo �e �rednie wynagro-
dzenie w Polsce jest trzykrotnie 
ni�sze ni� �rednia p�aca w Unii 
Europejskiej, dla obywateli 
Ukrainy i tak warunki s� do 
przyj�cia. Jest to o tyle zrozu-
mia�e, �e Ukraina jest naszym 
s�siadem, bariera j�zykowa jest 
do przezwyci��enia i nie ma po-
wa�nych ró�nic kulturowych. 
Jednak nie mo�emy tolerowa� 
sytuacji, w której Polska konku-
ruje na rynku nisk� p�ac�.

Cudzoziemcy wypracowu-
j� nam oko�o 1 procenta PKB. 

Jednak zarówno ni�sze pla-
ce, jak i unikanie stosowania 
umów o prac� powoduje psucie 
rynku pracy oraz uderza w za-
sad� uczciwej konkurencji. W 
wyniku emigracji Polsk� opu-
�ci�o przez dekad� 2,5 miliona 
osób w wieku produkcyjnym, 
a w wyniku dodatkowo zapa-

�ci demograficznej brakuje na 
rynku pracy 1,5 miliona osób. 
Ta tendencja b�dzie si� w naj-
bli�szych latach pog��bia�a. 
Rada Europy �agodzi przepisy 
migracyjne. Zatem konieczne 
jest cywilizowanie rynku pracy 
i wzrost p�ac.

Artur S. Górski 
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ZWIĄZEK

Organizacja zrzesza 28 
placówek z bardzo 
ró�nymi  organami 

prowadz�cymi. Szko�y podle-
gaj� pod Starostwo Powiatowe 
w Chojnicach, Urz�d Miejski 
w Chojnicach i Urz�d Gminy 
w Chojnicach. Dodatkowo do 
organizacji nale�� placówki 
prowadzone przez Urz�d Miej-
ski w Kamieniu Kraje�skim, 
Urz�d Miasta i Gminy Czarne, 
a nawet przez Centrum Edu-
kacji Artystycznej. To ostat-

nie jest reprezentowane przez 
Szko�� Muzyczn� I stopnia w 
Chojnicach. Oprócz o�wiato-
wych placówek organizacja 
obejmuje Miejsk� Bibliotek� 
Publiczn� w Chojnicach, daw-
niej nale�a� do niej równie� 
Chojnicki Dom Kultury. Te 
placówki podlegaj� Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a nie Minister-
stwu Edukacji Narodowej. 
Dlatego w nazwie organizacji 
oprócz pracowników o�wiaty 
i wychowania s� wymienieni 
równie� pracownicy kultury. 

Trudne negocjacje

Zró�nicowanie organów 
pe�ni�cych funkcj� pracodawcy 
utrudnia dzia�alno�� zwi�zko-
w�, poniewa� wszelkie ustale-
nia i negocjacje trzeba prowa-
dzi� z ka�dym z osobna. I nie 
zawsze mo�na liczy� na dobr� 
wol� drugiej strony.

– Organy prowadz�ce ro-
bi� tylko to, co musz�. Odk�d 
zniesiono obowi�zek coroczne-
go negocjowania regulaminów 
p�acowych, obowi�zuj� ustale-
nia sprzed lat. Ostatnio jeden z 
organów prowadz�cych chcia� 

ograniczy� etat cz�onkowi 
Komisji Mi�dzyzak�adowej. 
Musieli�my podj�� dwie tury 
negocjacji. Ostatecznie wyco-
fano si� z tego z�ego pomys�u 
– mówi Maciej Werra, prze-
wodnicz�cy Komisji Mi�dzy-
zak�adowej.

Nikt nie stracił pracy

Organizacja liczy oko�o 160 
cz�onków. – Pod wzgl�dem li-
czebno�ci jeste�my za Gda�-
skiem, Gdyni� i Tczewem, ale 
porównywalnie z Sopotem i 
Ko�cierzyn� – podkre�la prze-
wodnicz�cy Werra. Oprócz 
niego do komisji nale�y jeszcze 
sze�� osób: zast�pca przewod-
nicz�cego Gra�yna Szumska, 
skarbnik Krzysztof Bigus, se-
kretarz Aleksandra Falkowska 
oraz cz�onkowie: Pawe� Gry-
glewski, Dariusz Kwiatkowski 
i Krystyna Wojtera.

Najpowa�niejszym wyzwa-
niem, z którym musia�a zmie-
rzy� si� w tym roku komisja, 
jest sprawa sieci szkó� oraz 
ochrona miejsc pracy w zwi�z-
ku z reform� edukacji i ��cz�ce 
si� z t� kwesti� opiniowanie 
arkuszy organizacji szkó�.

– Mo�emy z satysfakcj� 
stwierdzi�, �e �aden z naszych 
cz�onków nie straci� pracy. Jak 
dot�d s� dwa ograniczenia eta-
tów, ale dotycz� szkó� ponad-
gimnazjalnych, wi�c trudno 
uzna� je za bezpo�redni skutek 
reformy – mówi przewodni-
cz�cy. Udost�pnienie arkuszy 
organizacji szkó� do opinio-
wania pozwoli�o trzyma� r�k� 
na pulsie, pilnowa�, czy nie 
szykuj� si� �adne niepo��dane 
dzia�ania dotycz�ce zatrudnie-
nia. Jednak Maciej Werra pod-
kre�la, �e oprócz wspomnianej 
próby ograniczenia etatu cz�on-
kowi komisji nie by�o spraw 
wymagaj�cych interwencji.

– Ze swojej strony mog� po-
wiedzie�, �e minister edukacji 
narodowej dotrzyma�a danego 
s�owa. Reforma nie wi�za�a si� 
ze zwolnieniami – mówi.

Związkowa 
codzienność

Trudno�ci zwi�zane z re-
form� edukacji dotycz� ca�ej 
polskiej o�wiaty. Jednak praca 
zwi�zkowa dotyczy te� mniej 
spektakularnych, ale równie 
uci��liwych problemów.

– S� dyrektorzy otwarci 
na nasze propozycje, najcz�-
�ciej cz�onkowie „Solidarno-
�ci”, ale na tym stanowisku 
bywaj� te� osoby nastawione 
negatywnie. Zdarza si� mob-
bing, ale to s� sprawy bardzo 
trudne do udowodnienia. 
Od czasu do czasu stykamy 
si� te� z dyskryminacj� ze 
wzgl�du na przynale�no�� 
zwi�zkow�. To nie s� jaskra-
we przypadki, z regu�y maj� 
form� na przyk�ad pomija-
nia podczas przyznawania 
nagród lub nieprzydzielania 
godzin ponadwymiarowych 
albo przydzielania ich w wy-
j�tkowo ma�ej liczbie. Zdarza 
si� równie� nieprzydzielanie 
dodatków motywacyjnych 
– wylicza skarbnik Krzysztof 
Bigus. W takich sytuacjach 
cz�onkowie Zwi�zku mog� 
uzyska� pomoc prawn�, a z 
Dzia�em Prawnym Regionu 
Gda�skiego NSZZ „Solidar-
no��” kontaktuje si� Komisja 
Mi�dzyzak�adowa.

Cz�onkowie komisji korzy-
staj� te� z oferty Dzia�u Szko-
le�. – Ostatnio brali�my udzia� 
w szkoleniach z negocjacji, 
wcze�niej przewodnicz�cy kó� 
szkolili si�, jak korzysta� z pra-
wa pracy – wymienia Maciej 
Werra.

Co roku Komisja Mi�dzyza-
k�adowa organizuje �wi�tecz-
no-noworoczne zebranie dla 
cz�onków organizacji. Choj-
nicka o�wiata wspólnie bawi 
si� te� podczas bran�owego 
�wi�ta – Dnia Edukacji Na-
rodowej. Takie imprezy maj� 
na celu integracj� �rodowiska, 
a do wspólnej zabawy zapra-
szani s� wszyscy cz�onkowie, 
��cznie z emerytami.

Żaden z naszych 
członków nie stracił 
pracy

ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY, 
WYCHOWANIA I KULTURY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W CHOJNICACH 

Najwięcej kontrowersji związanych z reformą edukacji wynikało z obaw, że wielu nauczy-
cieli zostanie zwolnionych. Tymczasem żaden z członków Organizacji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach pracy nie stracił.

Komisja anga�uje si� te� 
w przedsi�wzi�cia organizo-
wane przez Regionaln� Sekcj� 
O�wiaty i Wychowania. Przy-
k�adem mo�e by� konkurs mu-
zyczny „Polska – moje miej-
sce, mój kraj”, na którym od 
lat pojawia si� i osi�ga sukcesy 
chojnicka reprezentacja.

Zwi�zkowcy z chojnickiej 
o�wiatowej „Solidarno�ci” 
maj� oczywi�cie styczno�� z 
konkurencyjnym Zwi�zkiem 
Nauczycielstwa Polskiego. 
Wzajemne relacje s� do�� 
skomplikowane. Jak pod-
kre�laj� cz�onkowie Komisji 
Mi�dzyzak�adowej, dawniej 
bez problemów dogadywali 
si� ze zwi�zkowcami z ZNP 
w pracach nad regulaminami 
i przepisami dotycz�cymi na-
gród. Natomiast od ponad roku 
organizacje dzieli zdecydowa-
nie odmienne ocenianie refor-
my edukacji. 

– Z zaskoczeniem widzi-
my, �e Zwi�zek Nauczyciel-
stwa Polskiego wspó�pracuje 
z by�ymi ministrami edukacji z 
Platformy Obywatelskiej, cho-
cia� wcze�niej jego cz�onkowie 
wspólnie z nami protestowali 
przeciwko ich dzia�aniom. Od-
bieramy ich zachowania jako 
polityczne – mówi Krzysz-
tof Bigus. Jest jeszcze trzeci 
zwi�zek zawodowy, Forum, ale 
nale�y do niego tylko dwóch 
cz�onków w gminie wiejskiej 
Chojnice. 

Edukacja historyczna

Wszyscy cz�onkowie Ko-
misji Mi�dzyzak�adowej s� na-
uczycielami. Jak podkre�laj�, 
uczniowie wiedz� o ich przy-
nale�no�ci do „Solidarno�ci”. 

– Cz�sto na lekcjach, szcze-
gólnie z historii najnowszej czy 
wiedzy o spo�ecze�stwie, mo�e-
my odnosi� si� do dzia�alno�ci 
zwi�zkowej. Podkre�lamy rol�, 
jak� nasz Zwi�zek odegra� w 
historii. W grudniu zapraszamy 
Romana Stegarta, uczestnika 
strajków w 1970 i 1980 roku 
oraz wydarze� z czasów stanu 
wojennego. Prostym sposo-
bem popularyzacji wiedzy o 
„Solidarno�ci” jest noszenie w 
pracy znaczka – opowiada prze-
wodnicz�cy. – Ostatnio jeden z 
uczniów zapyta� mnie o zna-
czek. Pojawi�a si� wi�c okazja 
do rozmowy na temat Zwi�zku 
– dodaje skarbnik.

(MarWer)

Krzysztof Bigus: 
– Z zaskoczeniem 
widzimy, że Związek 
Nauczycielstwa 
Polskiego współpracuje 
z byłymi ministrami 
edukacji z Platformy 
Obywatelskiej, 
chociaż wcześniej jego 
członkowie wspólnie 
z nami protestowali 
przeciwko ich 
działaniom. Odbieramy 
ich zachowania jako 
polityczne. 

Maciej Werra: 
– Ze swojej strony 
mogę powiedzieć, 
że minister edukacji 
narodowej dotrzymała 
danego słowa. Reforma 
nie wiązała się ze 
zwolnieniami.

Krzysztof Bigus i Maciej Werra.
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SPOŁECZEŃSTWO

Na seniorów z gdańskiej „Solidarności” zawsze można li-
czyć – wiedzą o tym dobrze związkowcy z Pomorza, ale tak-
że Polacy na dawnych Kresach Rzeczpospolitej. W czerwcu 
polskie dzieci na Wileńszczyźnie po raz kolejny otrzymały 
dary ufundowane przez Regionalną Sekcję Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W czerwcu polskie dzieci na Wileńszczyźnie po raz kolejny 
otrzymały dary ufundowane przez Regionalną Sekcję 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
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Związkowi seniorzy solidarni z Polakami na Kresach

W ramach projektu „Akademia Społeczna – aktywność i partycypacja seniorów w życiu pu-
blicznym i społecznym”, realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, od końca 
maja w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbywają się zajęcia z zakresu 
aktywności w internecie osób starszych. 

Aktywny senior

W konkursie wygra�em 
tablet, ale nie wiem, 
co z nim zrobi�, jak 

si� nim pos�ugiwa� – mówi 
Ryszard Dembowski, by�y pra-
cownik Stoczni Remontowej 
w Gda�sku, a obecnie od 10 
lat emeryt. – Jestem jak ciemna 
masa, nigdy nie mia�em kompu-
tera. Aby nauczy� si� go obs�u-
giwa�, trzeba by�oby mie� dzie-
ci czy wnuki, a ja ich nie mam. 
Przyszed�em na ten kurs, �eby 
móc z tego tabletu korzysta�. To 
dla mnie du�a szansa. S�ysza�em, 
�e wiele spraw mo�na za�atwi� 
przez internet, na przyk�ad zapi-
sa� si� do lekarza.

Uczestnicy szkolenia dla seniorów. 

Zadanie publiczne jest 
współfinansowane ze środków
otrzymanych od Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. 

KONKURS
W ramach realizacji zadania „Akademia Społeczna – aktyw-
ność i partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecz-
nym” ogłaszamy konkurs obejmujący następujące tematy:
1. Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym
2. Aktywizacja osób starszych
3. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
Jeśli jesteś w wieku 60+ i miałeś wpływ lub uczestniczyłeś 
w wydarzeniach publicznych czy społecznych albo uczest-
niczysz w zajęciach sportowych, korzystasz z basenów, si-
łowni lub uprawiasz inny sport, albo korzystasz lub uczysz 
się korzystać z internetu, smartfona, tabletu – zrób zdjęcie 
z tej aktywności i wraz z krótkim tekstem wyślij do redakcji 
„Magazynu”. 
Na najlepsze trzy prace czekają nagrody niespodzianki, 
teksty i zdjęcia zostaną również opublikowane na stronie 
internetowej fundacji i Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.

Trener wyja�nia, w jaki 
sposób zak�ada si� poczt� elek-
troniczn� i do czego mo�e si� 
przyda� adres mailowy. Oka-
zuje si�, �e jest on niezb�dny, 
je�li zamierzamy w��czy� si� w 
jak�kolwiek aktywno�� inter-
netow�. Na przyk�ad porozma-
wia� za darmo przez Skype’a 
z dzie�mi mieszkaj�cymi za 
granic�. Mo�na te� utworzy� 
w�asny profil na Facebooku 
lub innym medium spo�ecz-
no�ciowym, aby by� w cen-
trum wydarze�, spotyka� si� 
z przyjació�mi, nawet gdy jest 
si� chorym, gdy trudno wyj�� 
z domu, gdy za oknami jest za-

co inni pisz�. Facebook jest do-
st�pny równie� dla z�odziei, któ-
rzy ch�tnie czytaj� informacje o 
tym, �e w�a�nie kto� wyje�d�a na 
wakacje. Facebooka przegl�daj� 
te� pracodawcy – to informacja 
dla tych, którzy jeszcze pracuj� 
– i sprawdzaj�, czy np. rzeczywi-
�cie jeste�my chorzy i zostali�my 
w domu, czy te� nie chcia�o si� 
nam przyj�� do biura, bo wnucz-
ka mia�a zabaw� w przedszkolu. 

– No, jak to – wykrzykuje je-
den z uczestników – trzeba by� 
aktywnym, a nie tylko tak, abym 
sobie wisia�. Czy mog� przypro-
wadzi� �on�? 

Jan Majchrzak, by�y stocznio-
wiec gda�skiej „remontówki”, 
uwa�a, �e na emeryturze cz�o-
wiek si� rozleniwia. W dobie cy-
fryzacji i komputeryzacji trudno 
si� porusza� bez smartfona czy 
komputera. W domu ma kom-
puter, ale nie radzi sobie z nim, 
wi�c zg�osi� si� na kurs. Danuta 
Wójcik twierdzi z kolei, �e sama 
sobie za�o�y�a konto mailowe, 
ale szkolenie pomaga jej utrwa-

li� wiedz�. Pomaga kole�ance 
siedz�cej obok: – Pami�taj, �e 
w adresach nie ma polskich liter, 
nie ma spacji. Wa�na jest ka�da 
kropka…  

W ramach projektu planowa-
ne s� równie� szkolenia z zakresu 
e-zakupów, petycji elektronicz-
nych i korzystania z serwisów 
informacyjnych ZUS-u i Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 

Maria Giedz

wierucha. Mo�na te� w��czy� 
si� w ró�ne wspólne dzia�a-
nia, pomaga� innym ludziom, 
napisa� lub podpisa� petycj�. 
Warunkiem jest umiej�tno�� 
pos�ugiwania si� komputerem 
i posiadanie w�asnego konta. 

Wreszcie uczestnicy kursu 
nauczyli si� zak�ada� konto. 
Gorzej im wychodzi utworzenie 
profilu na Facebooku. Zamierzaj� 
jednak tam zapisywa� wszystko. 
Opowiada� ludziom o swoim 
�yciu. W tym momencie wtr�ca 
si� instruktor. – Na Facebooku 
nie musimy by� stale aktywni, 
mo�emy nic nie pisa�, by� bier-
ni, obserwowa� i tylko czyta� to, 

Seniorzy potrafi� ��czy� 
przyjemne z po�ytecz-
nym. Przez ca�y rok 

prowadz� w swojej organiza-
cji zbiórk� pieni�dzy, dzi�ki 
którym podczas dorocznego 
wyjazdu szkoleniowo-integra-
cyjnego mog� w widoczny i 
praktyczny sposób, poprzez 
przydatne dary, pokaza� swo-
j� solidarno�� z Polakami 
na Kresach. W ten sposób w 
ubieg�ych latach pomogli m.in. 
rodakom ze Lwowa. Od trzech 
lat wspomagaj� natomiast Po-
laków na Litwie.

Nie inaczej by�o podczas 
tegorocznego wyjazdu 6–9 
czerwca, w trakcie którego 

zwi�zkowi seniorzy zwiedzi-
li Mazury, Suwalszczyzn� i 
Wile�szczyzn�. Na ich trasie 
znalaz�y si� m.in. sanktu-
arium maryjne w Gietrzwa�-
dzie, zabytkowe wiadukty w 
Sta�czykach, klasztor ojców 
kamedu�ów w Wigrach, Augu-
stów, Suwa�ki, Wilno i zamek 
w Trokach. Punktem kulmina-
cyjnym by�o jednak spotkanie 
z dzie�mi z polskiej szko�y 
podstawowej w Mo�ciszkach 
na Wile�szczy�nie.

– Wyjazd by� bardzo udany. 
Wzi��o w nim udzia� 47 osób. 
W poprzednich latach prze-
kazali�my dary m.in. polskim 
dzieciom z domów dziecka w 

Wilnie. W tym roku wybrali-
�my szko�� w Mo�ciszkach. 
Uda�o nam si� zebra� kilka 
tysi�cy z�otych, za które zaku-
pili�my sprz�t wielofunkcyjny 
– drukark�, skaner, kseroko-
piark� – wraz z zestawem za-
pasowych materia�ów eksplo-
atacyjnych. Mamy nadziej�, 
�e b�dzie to dobrze s�u�y�o 
polskiej szkole. Jako Polacy 
mieszkaj�cy na co dzie� w 
ojczy�nie musimy pami�ta� o 
swoich rodakach na Wscho-
dzie. Tutaj bycie Polakiem jest 
trudniejsze, ale te� by� mo�e 
dzi�ki temu bardziej rado-
sne. Zostali�my bardzo ciep�o 
przyj�ci. Dzieci przygotowa�y 
wyst�py artystyczne. Wida�, �e 
doskonale znaj� polsk� histori� 
i kultur�. Chcemy podzi�ko-
wa� za tak serdeczne przyj�cie 
Waldemarowi Klimaszewskie-
mu, dyrektorowi szko�y w Mo-
�ciszkach, oraz Jaros�awowi 

Kwiatkowskiemu, prezesowi 
Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkó� Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” – podsumowuje 
wyjazd Jan Klassa, przewod-
nicz�cy Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarno��” w Gda�sku.

Zwi�zkowi seniorzy lide-
rom �rodowisk polskich na Wi-

le�szczy�nie przekazali tak�e  
upominki ufundowane przez 
przewodnicz�cego Zarz�du 
Regionu Gda�skiego NSZZ 
„Solidarno��” Krzysztofa Do-
�l�. Kolejna okazja do wspól-
nej wyprawy �ladami polsko�ci 
na Kresach – i do pomocy ro-
dakom – ju� za rok!

(ach)
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PRAWO

BEZCENNE REZERWATY
ekologiczny nr 14

Pi�kno pomorskiej przyrody 
Środowisko przyrodnicze województwa pomorskiego wyróżnia się na tle 

innych regionów wyjątkowym bogactwem i bioróżnorodnością. Walory te pod-
kreślają, a jednocześnie chronią pomorskie rezerwaty przyrody. Obejmują one 
m.in. tak różne ekosystemy, jak wydmy paraboliczne („Babnica”), torfowiska 
(„Bagna Izbickie”), starodrzewia różnych gatunków („Cisy nad Czerską Strugą”), 
doliny i przełomy rzeczne („Dolina Gwdy”, „Jar Rzeki Raduni”), jeziora lobelio-
we („Jezioro Bardzo Małe”), klify („Kępa Redłowska”) i wysoczyzny moreno-
we („Gołębia Góra”). Pomorskie rezerwaty chronią również takie gatunki flory 
i fauny, jak wiciokrzew pomorskim („Zielone”), czapla siwa („Czapli Wierch”), 
kormoran („Kąty Rybackie”) i głuszec („Kurze Grzędy”). Korzystamy z do�nansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czapli Wierch, Leśne Oczko, Mechowisko Radość, Ptasi Raj, Słone Łąki, Wąwóz 
Huzarów, Żurawie Chrusty – pod tymi intrygującymi nazwami kryją się pomor-
skie rezerwaty przyrody. Jest ich aż 133. To jedna z najbardziej popularnych, ale 
też najskuteczniejszych form ochrony przyrody. I, co także ważne, do wielu z 
nich można wybrać się na edukacyjną wycieczkę. Podpowiadamy, jak zrobić to 
zgodnie z prawem i bezpiecznie dla środowiska.

danych rezerwacie, a także zatwierdza 
plan ochronny dla każdego rezerwatu, 
który ustanawia wojewoda w drodze roz-
porządzenia. Taki plan obejmuje działania 
długofalowe i obejmuje okres 20 lat.

Ważną rolę w procesie ochrony przy-
rody w formie rezerwatów odgrywają 
również wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, w tym w 
województwie pomorskim WFOŚiGW w 
Gdańsku. Przykładowo w 2016 r. instytucja 
ta wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku rozpoczęła 
realizację projektu „Ochrona bioróżnorod-
ności rezerwatów przyrody Pomorza”, w 
ramach którego zaplanowano działania 
ochronne w 18 rezerwatach województwa 
pomorskiego. Projekt na kwotę 3 milio-
nów złotych ma być realizowany do 2020 
roku i pomóc w ochronie unikatowych w 
skali Pomorza i Polski gatunków i ekosys-
temów. Ponadto WFOŚiGW w ramach do-
tacji wspomaga działania innych instytucji 
prowadzących działania ochronne w po-
morskich rezerwatach przyrody. Dzięki tej 
współpracy udało się m.in. zrealizować: re-
witalizację torfowiska w rezerwacie Czarne 
Bagno, remont infrastruktury turystycznej 
w rezerwatach Bagna Izbickie i Torfowi-
sko Pobłockie, zabiegi ochrony czynnej w 
rezerwatach Mewia Łacha i Ptasi Raj, bu-
dowę ścieżki i platformy obserwacyjnej w 
rezerwacie Bielawa.

Ochronić i otulić
Cały obszar danego rezerwatu lub 

jego część pozostają objęte różnymi for-
mami ochrony przyrody: ochrony ścisłej, 
ochrony czynnej lub ochrony krajobrazo-
wej. Ochrona ścisła polega na całkowitej i 
trwałej nieingerencji w naturalne procesy. 
Ochrona czynna dopuszcza wykonywa-
nie pewnych zabiegów ochronnych (np. 
usunięcia drzew zacieniających stanowi-
sko cennego gatunku rośliny, regulację 
poziomu wody na torfowiskach, wypas 
zwierząt na pastwiskach i murawach). 
Ochrona krajobrazowa natomiast polega 
na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej 

Rezerwaty przyrody mają na celu 
przede wszystkim ochronę unikato-
wych wartości krajobrazowych oraz 

przyrodniczych (fauny i flory). Zgodnie 
z Ustawą o ochronie przyrody stanowią 
jedną z obszarowych form ochrony przy-
rody, obejmując „obszary zachowane w 
stanie naturalnym lub mało zmienionym, 
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodni-
cze, a także siedliska roślin, siedliska zwie-
rząt i siedliska grzybów oraz twory i skład-
niki przyrody nieożywionej, wyróżniające 
się szczególnymi wartościami przyrodni-
czymi, naukowymi, kulturowymi lub wa-
lorami krajobrazowymi”. Już ta definicja 
wskazuje nam, jak duża bioróżnorodność 
występuje w poszczególnych rezerwatach 
oraz jak kompleksowy wymiar posiada ta 
forma ochrony przyrody.

Rezerwaty, których w całej Polsce jest 
około półtora tysiąca, są także bardzo 
„precyzyjne”. Z reguły mają dużo mniej-
szą powierzchnię niż na przykład parki 
narodowej (od kilku do kilkunastu hek-
tarów) i mają za zadanie ochronić kon-
kretną ostoję lub siedlisko konkretnego 
gatunku flory lub fauny. 

Ustanowienie rezerwatu na danym 
obszarze następuje w wyniku zarzą-
dzenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska. Również ten organ wydaje 
zarządzania ws. zadań ochronnych oraz 
ustanowienia szlaków turystycznych w 

lub rybackiej w sposób uwzględniający 
potrzeby przedmiotu ochrony w danym 
rezerwacie. Ponadto na obszarach grani-
czących z rezerwatem może być wyzna-
czona tzw. otulina, zabezpieczająca przed 
zagrożeniami zewnętrznymi wynikający-
mi z działalności człowieka.

Edukacja
Rezerwaty przyrody spełniają także 

funkcję edukacyjną i uświadamiającą spo-
łeczeństwo, mimo że aktywność człowie-
ka jest w nich ograniczona aż 27 zakaza-
mi wymienionymi w Ustawie o ochronie 
przyrody (są one wskazane również na 
tablicach informacyjnych ustawionych na 
granicy każdego rezerwatu). Na terenie 
rezerwatu nie można m.in. stawiać bu-
dowli i urządzeń technicznych oraz po-
ruszać się poza drogami publicznymi. W 
wielu rezerwatach są ustanowione jednak 
szlaki i trasy turystyczne, które umożliwia-
ją bezpieczne dla człowieka i środowiska 
poznanie ich walorów przyrodniczych 
– pieszo, konno, rowerem, kajakiem lub 
na nartach. W ten sposób rezerwaty przy-
rody, które spotkać możemy nawet w 
miastach, wskazują nam, że wartościowe 
z przyrodniczego punktu widzenia mogą 
być tereny, które pozornie wydają nam 
się jednym ze zwykłych elementów po-
wszechnego krajobrazu. 

Na Pomorzu udostępnionych za po-
mocą różnej infrastruktury (ścieżki edu-
kacyjne, szlaki, kładki, miejsca postojowe, 
platformy obserwacyjne) jest 57 ze 133 
rezerwatów przyrody. Ich roli w systemie 
ochrony przyrody nie sposób przecenić, a 
piękno warto poznać bezpośrednio.

Adam Chmielecki

Przy�lij 
zdj�cia 
z wakacji! 

Rozkręca się nasz konkurs eko-
logiczny, w którym można wygrać 
wartościowe nagrody ułatwiające 
kontakt z przyrodą – na przykład lor-
netkę lub aparat fotograficzny. Aby 
wziąć udział w tej edukacyjnej zaba-
wie, trzeba przesłać do redakcji (na 
adres mailowy magazyn@solidar-
nosc.gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w serwisie Facebook.pl) wyko-
nane przez siebie 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! Czas 
wakacyjnych wyjazdów i urlopów 
sprzyja odpoczynkowi na łonie na-
tury i utrwalaniu za pomocą aparatu 
fotograficznego nie tylko atmosfery 
chwil wytchnienia, ale także piękna 
przyrody i potrzeby jej ochrony.

Tablice przy wejściach do rezerwatów przyrody informują nas, jak mamy się 
zachowywać w tych miejscach.
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HISTORIA

BEZCENNE REZERWATY
W prezentacjach Ar-

chiwum KK NSZZ 
„Solidarno��” (Ka-

mil Kaliszuk), Archiwum Pa�-
stwowego w Gda�sku (Marcin 
Kurr) oraz gda�skiego Oddzia-
�u IPN (El�bieta Strehlau, S�a-
womir Formella) oraz Video 
Studio Gda�sk (Jacek Borzych) 
pokazano papiesk� pielgrzym-
k� w optyce ówczesnych w�adz 
i cz��ci opozycji.

W prezentacji IPN zaj�to si� 
tzw. spraw� obiektow� „Zorza 
II”, czyli prób� dezinformacji 
i antagonizowania �rodowisk 
ko�cielnych i opozycyjnych 
czynion� g�ównie przez De-
partament IV MSW, zabiega-
mi propagandowymi maj�cymi 
podkre�li� polityczny wymiar 
jakoby zgodnej wspó�pracy 
re�imu z Ko�cio�em. W trak-
cie papieskiej pielgrzymki z 
1983 roku przeprowadzono 
operacj� „Zorza I”, maj�c� w 
zamierzeniu re�imu pokaza� 
stabilizacj� po zawieszeniu 
stanu wojennego.

W�ród materia�ów z zaso-
bów archiwalnych znalaz�y 
si� zdj�cia m.in. wykonane 
przez wywiadowców SB, a 
nawet pocztówka z podobi-
znami papie�a i ks. Henryka 
Jankowskiego, przygotowana 

Uroczystości upamiętniające 30 rocznicę wizyty św. Jana 
Pawła II w Gdyni 11 czerwca tego roku rozpoczęło wpły-
nięcie do basenu portu flotylli siedmiu kutrów i łodzi ża-
glowych Kaszubów z Jastarni. 

przez Wydzia� D, która mia�a 
poró�ni� biskupa Tadeusza 
Goc�owskiego z proboszczem 
parafii �w. Brygidy. 

Celem sprawy obiektowej 
„Zorza II” by�a tzw. ochrona 
operacyjna trzeciej pielgrzym-
ki Jana Paw�a II do Polski. 
Odpowiedni plan dzia�a� SB 
powsta� w MSW na pocz�tku 
1987 roku. W�adze PRL chcia-
�y wykorzysta� pielgrzymk� 
do pokazania „normalizacji” 
sytuacji.

Kierownikiem sztabu ope-
racji „Zorza II” by� gen. Zbi-
gniew Pudysz.  Zadania w 
miastach – celach pielgrzymki 
– realizowa�y wojewódzkie 
urz�dy spraw wewn�trznych. 
Gda�ski plan opracowano w 
lutym 1987 r.  Tutaj odpowie-
dzialny za realizacj� sprawy 
by� p�k Jan Sosnowski, zast�p-
ca komendanta wojewódzkie-
go MO ds. SB, naczelnik Wy-
dzia�u IV WUSW w Gda�sku. 
Ca�o�� nadzorowa� ówczesny 
szef WUSW gen. Jerzy An-
drzejewski.

Departament IV Minister-
stwa Spraw Wewn�trznych pod 
pozorem zapewnienia bezpie-
cze�stwa papie�owi oraz �adu i 
porz�dku wzmocni� zabiegi  in-
wigilacji opozycji, Ko�cio�a i 

wiernych. SB nada�a wówczas 
Janowi Paw�owi II pseudonim 
„Totus”.

W  ramach operacji „Zorza 
II” przeprowadzono te� dzia�a-
nia, aby modlitwa Jana Paw�a 
II pod pomnikiem Poleg�ych 
Stoczniowców 12 czerwca 1987 
roku by�a niemal niezauwa�al-
na. Symboliczny wymiar mia� 
obraz samotnego Ojca �wi�tego 
pogr��onego w modlitwie przy 
pomniku, na otoczonym kordo-
nem milicjantów dzisiejszym 
placu Solidarno�ci. Milicjanci 
byli odwróceni do papie�a ty-
�em. Tego te� dnia nast�pi� naj-
wa�niejszy moment pielgrzym-
ki do Trójmiasta, msza �w. dla 
ludzi pracy na Zaspie.  

MSW zamierza�o mo�liwie 
maksymalne utrudni� spotkania 
z Ojcem �wi�tym m.in. m�o-
dzie�y szkolnej, dzia�aczom 
opozycyjnym, rekwirowa� 
transparenty i ulotki. Po mszy 
�w. 12 czerwca  przeprowadzo-
na zosta�a akcja „rozcz�onko-
wania” i skanalizowania, a w 
konsekwencji  rozproszenie 
solidarno�ciowej manifestacji 
(ocenionej w raporcie SB na 
10 tysi�cy uczestników), na 
czele której niesiony by� wiel-
ki transparent „Solidarno�ci” z 
Gorzowa. Akcja zosta�a prze-
prowadzona przez MO ju� we 
Wrzeszczu (ul. Miszewskiego, 
al. Grunwaldzka). 

„Zorz� II” tak uzasadnia� 
gen. Czes�aw Kiszczak: „Pla-
nuje si� w Gda�sku gwia�dzi-
sty zjazd na czas pobytu Papie-
�a. Ani Ko�ció�, ani my temu 

Przemówiły archiwa – Jan Paweł II w Trójmieście 

12 czerwca 1987 r. Jan Paweł II na Westerplatte.

Dokumenty, w tym te wytworzone przez aparat bezpie-
czeństwa PRL, oraz raporty i strategie PZPR wobec piel-
grzymki papieża Jana Pawła II do Polski prezentowali 9 
czerwca br. badacze archiwiści w Muzeum Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej. Materiały pochodziły z zasobów archiwalnych 
IPN, Archiwum Państwowego w Gdańsku i archiwum Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Kaszubi i gdynianie pamiętali o papieżu Polaku

Na pok�adzie jednego z 
nich przyp�yn��a figu-
ra Matki Boskiej Swa-

rzewskiej Królowej Polskiego 
Morza. Asystowali jej kustosz 
sanktuarium w Swarzewie 
ksi�dz pra�at Stanis�aw Maj-
kowski i ksi�dz Bogus�aw Ko-

tewicz, proboszcz parafii pw. 
Nawiedzenia NMP w Jastarni. 
Obecni byli tak�e starosta i wi-
cestarosta pucki Jaros�aw Bia�k 
i Tomasz Herrmann, burmistrz 
Jastarni Tyberiusz Narkowicz 
oraz radny gminy Puck Zyg-
munt Orze�. Na nabrze�u na t� 

swoist� kaszubsk� pielgrzymk� 
oczekiwa�y liczne poczty sztan-
darowe  Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego oraz organizacji 
zwi�zkowych „Solidarno�ci” 
z gdy�skich zak�adów pracy. 
Obecny by� przewodnicz�cy 
ZRG NSZZ „Solidarno��” 
Krzysztof Do�la.

Co ciekawe, równie� przed 
trzydziestu laty figura Swa-
rzewskiej Madonny towarzy-
szy�a papieskiej wizycie w 
Gdyni. Wówczas jednak zosta�a 
ze Swarzewa przyniesiona, bo 
komunistyczne w�adze nie zgo-
dzi�y si� na przewiezienie jej 
kutrami kaszubskich rybaków.

Figura w uroczystej i nie-
zwykle kolorowej procesji zo-
sta�a przeniesiona centralnymi 
ulicami �ródmie�cia Gdyni do 
ko�cio�a Naj�wi�tszej Maryi 
Panny Królowej Polski, gdzie 
pod przewodnictwem metro-
polity gda�skiego arcybisku-
pa Leszka S�awoja G�ódzia 
zosta�a odprawiona uroczysta 
msza �wi�ta. Liturgia by�a 

sprawowana przez dwudziestu 
kap�anów w asy�cie Kompanii 
Reprezentacyjnej i Orkiestry 
Marynarki Wojennej RP. Na 
zako�czenie eucharystii nast�-
pi�o po�wi�cenie i ods�oni�cie 
epitafium upami�tniaj�cego 
wizyt� �w. Jana Paw�a II w 
Gdyni. W uroczysto�ciach 
brali udzia� m.in. zwi�zkowcy, 
samorz�dowcy i parlamen-
tarzy�ci, w tym Dorota Arci-
szewska-Mielewczyk, Marcin 
Hora�a, Janusz �niadek i Ma�-
gorzata Zwiercan.

Gdy�skie uroczysto�ci by�y 
niezwyk�� manifestacj� religijno-
�ci i patriotyzmu oraz potwierdze-
niem g��bokiego przywi�zaniu 
Kaszubów do Ko�cio�a katolic-
kiego i polsko�ci. Szczególne 
podzi�kowania za organizacj� 
tego niezwyk�ego wydarzenia 
nale�� si� Andrzejowi Buslerowi, 
prezesowi gdy�skiego oddzia�u 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, oraz niezmordowanemu 
Jerzemu Miotke, by�emu wice-
prezydentowi Gdyni, bez które-

go determinacji „desantu” Matki 
Boskiej Swarzewskiej w Gdyni 
by nie by�o. 

Wciąż tak blisko

Gdy�skie wspomnienie 
wizyty Jana Paw�a II mia�o 
tak�e swój wymiar kultural-
ny. Po po�udniu 11 czerwca 
na skwerze Ko�ciuszki od-
by� si� koncert zatytu�owa-
ny symbolicznie „Wci�� tak 
blisko…”. Widowisko mia�o 
i�cie gwiazdorsk� obsad�. Pod 
dyrekcj� Krzesimira D�bskie-
go wyst�pili: Elbl�ska Orkie-
stra Kameralna, Polski Chór 
Kameralny, Natalia Kukulska, 
Natalia Szroeder, Mieczys�aw 
Szcze�niak, Rafa� Brzozow-
ski, Anna Jurksztowicz i Zyg-
munt „Muniek” Staszczyk. 
Na ekranach multimedialnych 
zaprezentowano krótkie filmy 
dokumentuj�ce pobyt Ojca 
�wi�tego w Gdyni. Pobyt pa-
mi�tny i historyczny.

Aleksander Kozicki

nie zapobiegniemy, chyba �e 
u�yjemy si�y, a wi�c armatki 
wodne, silne oddzia�y”.  

W�adze podj��y te� inten-
sywne dzia�ania propagandowe 
w lokalnej prasie oraz wizualne 
poprzez transparenty: „Gda�sk 
zawsze polski”, „Porozumienie 
obowi�zkiem patriotycznym”, 
„Ziemie Zachodnie i Pó�nocne 
zawsze polskie”, „Byli�my 
– Jeste�my – B�dziemy”. Do 
tego ostatniego czyja� niewi-
dzialna r�ka dopisywa�a „…z 
Bogiem”.

Prezentowane w Sali BHP 
dokumenty z archiwum od-
dzia�u Instytutu Pami�ci Na-
rodowej dotyczy�y w�a�nie 
fragmentów przebiegu opera-
cji „Zorza II” w Trójmie�cie, a 
stosunku kierownictwa PZPR 
w Gda�sku do wizyty Jana 
Paw�a II w czerwcu 1987 roku 
z Archiwum Pa�stwowego w 
Gda�sku

Pewien niedosyt pozostawia 
nazbyt w�skie potraktowanie 
dzia�a� dezinformacyjnych 
podejmowanych przez MSW 
przed i w trakcie pielgrzymki. 
Warto te� naukowo zaj�� si� 
propagand� polityczn� �rod-
ków masowego przekazu PRL 
z tamtego czasu czy opozycyj-
n� rol� ludzi ze s�u�by porz�d-
kowej Semper Fidelis.

Prezentacja Kamila Kali-
szuka z Archiwum Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarno��” 
pokaza�a ró�norodno�� mate-
ria�ów archiwalnych powsta-
�ych w zwi�zku z organizacj� 
i przebiegiem III pielgrzymki 
Jana Paw�a II do Polski, m.in. 
z II Krajowego Kongresu Eu-
charystycznego ze zbiorów 
ks. pra�ata Hilarego Jastaka, 
zdj�cia, zbiór prasy i „bibu�y”, 
znaczki, pami�tkowy medal.  

Artur S. Górski
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Uroczystości upamiętniające 30 rocznicę wizyty 
św. Jana Pawła II w Gdyni.
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Turystyka stała się ważną gałęzią gospodarczą w wielu krajach. Na pod-
stawie raportu Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organiza-
tion) wiemy, że na całym świecie międzynarodowe przyjazdy turystyczne 
wzrosły z 25 milionów w 1950 roku do 1,133 miliarda turystów w roku 
2014. ONZ podaje, że dwa lata później, pomimo wojen i częstych ataków 
terrorystycznych, liczba turystów wzrosła do 1,23 miliarda osób. Bardzo 
również wzrosły przychody z turystyki, z 2 miliardów USD w 1950 roku do 
1,245 biliona USD w roku 2014. Na rok 2017 prognozuje się wzrost liczby 
turystów, a tym samym dochodów z turystyki o 3-4 procent.

Ten trend nie omija również Polski. 
Zaczyna się mówić, że nasz kraj 
staje się potęgą turystyczną. W 

roku 2015 Polskę odwiedziło 16,722 
mln turystów zagranicznych. Znaleźli-
śmy się w pierwszej dwudziestce naj-
częściej odwiedzanych krajów. A prze-
cież mamy również turystów własnych. 
I oczywiście Pomorze, a przede wszyst-
kim Gdańsk jest ważnym rejonem, do 
którego przybywają zewsząd ludzie. 
Owe cyfry bardzo cieszą tych, którzy 
na turystyce zarabiają, ale jednocześnie 
mogą niepokoić, gdyż turystyka niesie 
ze sobą spore zagrożenia, a nie wszy-
scy turyści zachowują wzorcowe stan-
dardy wobec mieszkańców odwiedza-
nych miejsc, tamtejszej przyrody czy 
obiektów zabytkowych. Aby pogodzić 
obie strony, od turysty zaczyna się wy-
magać świadomego „wypoczywania i 
zwiedzania”. 

Zanim wyruszymy na wakacyjną 
wyprawę, dowiedzmy się o kilku rze-
czach związanych ze zrównoważonym 
podróżowaniem.

T – transport

Turysta podróżuje głównie samolo-
tem i samochodem, niestety, wiąże się 
to z powstawaniem dużej ilości spalin. 
A może warto wrócić do podróżowa-
nia pociągiem? Niektóre z nich mają 
bardzo komfortowe wagony i wiele 
tras zostało już zelektryfikowanych. 
Na wakacyjne wyprawy dobry jest 
też jacht żaglowy, łódka, kajak, które 
nie emitują spalin. Jeżeli jedziemy sa-
mochodem, to wykorzystajmy w nim 
większość miejsc siedzących. Na świe-
cie znane jest podróżowanie carpoolin-
gowe, czyli udostępnianie innym wol-
nych miejsc w naszym samochodzie. 
W Polsce taka forma podróżowania też 
już występuje i jest popularna głównie 
wśród ludzi młodych. Ponadto warto 

Na wakacjach zamawiajmy lokalne 
potrawy.

Rower jest dobrym wyborem.

Szukajmy kempingów spełniających 
normy zrównoważonej turystyki.

O – odpady

Wyjazdy często wiążą się z plastyko-
wymi butelkami (typu PET) z napojami 
kupowanymi w sklepach. Oznaczenia 
na etykietach butelek PET mówią, że nie 
należy ich wykorzystywać ponownie, lecz 
wyrzucić do odpowiednich pojemników 
na segregowane śmieci. Gdybyśmy chcieli 
jednak używać plastikowych pojemników, 
możemy sięgnąć po bidony z tworzyw 
sztucznych HPDE i PP, to dwa najbezpiecz-
niejsze rodzaje opakowań plastikowych, 
które możemy używać wielokrotnie. 
Oprócz tego możemy natknąć się jeszcze 
na oznaczenie LDPE, nie jest ono jednak 
tak bezpieczne, jak te wyżej wymienione. 
Jeżeli tylko mamy taką możliwość, korzy-
stajmy z opakowań szklanych.

Ponadto, jeśli po wykorzystaniu 
wrzucimy butelki PET do odpowiednich 
pojemników, to zostaną przetworzone, 
np. na odzież polarową (z 35 butelek po-
wstaje jedna bluza), ubrania narciarskie, 
plecaki. Peruwiańczycy z wysp na jeziorze 
Titicaca z plastikowych butelek budują 
lekkie, niezatapialne łodzie, którymi wożą 
turystów.

W podróż zabieramy też aparaty 
fotograficzne, czołówki (latarki) i inne 
urządzenia działające na baterie. Lepszym 
i bardziej ekologicznym rozwiązaniem 
jest zastąpienie baterii akumulatorami 
wielokrotnego użytku, które redukują 
ilość śmieci i zmniejszają nasze wydat-
ki. W sprzedaży są też latarki na ręczny 
napęd, działające podobnie jak dynamo 
w rowerze. 

Pojemniki aerozolowe kosmetyków 
zamieńmy na produkty w kulce, sztyfcie, 
kamieniu. Do plecaka włóżmy środek 
przeciw owadom w formie kremu, a nie 
w spreju, bo w ten sposób wolniej tworzy 
się dziura ozonowa, mamy więcej powie-
trza do oddychania, a tym samym zmniej-
szamy ilość ataków astmy czy napadów 
kaszlu. 

Nie kupujmy też rzeczy byle jakich, bo 
szybko się psują i nie nadają się do prze-
tworzenia, więc powiększają objętość 
śmietnisk. Sprzęt turystyczny i turystyczne 
gadżety nie są tanie, ale decydując się na 
lepszą ich jakość wydajemy pieniądze raz 
na wiele lat.

Teoretycznie ogryzek jabłka, pest-
kę ze śliwki czy skórkę po bananie 
można zostawić w lesie, bo się roz-
łożą, ale wyczują je zwierzęta. Zje-
dzą i przyzwyczają się, że człowiek 
je dokarmia, więc szukają naszego 

G – gastronomia

Korzystajmy z warzyw, owoców, mię-
sa, nabiału, produktów wytwarzanych 
na miejscu, bo to minimalizuje transport, 
a tym samym wydalanie spalin niszczą-
cych naszą atmosferę. Ponadto potrawy 
wykonane z produktów miejscowych 
dają gwarancję świeżości, pozwalają po-
znać lokalne smaki i przyczyniają się do 
wzbogacenia miejscowej ludności, a nie 
międzynarodowych koncernów. Kupuj-
my produkty sezonowe, mało przetwo-
rzone. Nie pakujmy ich do wielu torebek 
foliowych. Jedzmy mniej mrożonek, bo 
te generują zużycie większej energii. Tak 
więc, jeśli przebywamy nad morzem, to 
nie kupujmy pizzy czy hamburgerów, ale 
jedzmy świeżą rybę, pierogi z jagodami 
albo grzybami i wiele innych kaszubskich 
potraw przygotowanych w danym dniu. 
Chodźmy do lokalnych restauracyjek czy 
barów, wybierajmy te, które korzystają 
z lokalnych dostawców i serwują dania 
nie na plastikowych talerzach, lecz na 
szklanej, ewentualnie papierowej zasta-
wie. Zwróćmy uwagę na gospodarowa-
nie energią i wodą, np. fotokomórka w 
toalecie, perlator w kranie, informacja, 
żeby nie zużywać więcej serwetek niż 
potrzeba.

P – pamiątki

Niemal z każdego wyjazdu chcemy coś 
przywieźć dla siebie i znajomych. Kupujmy 
to, co wyprodukowali lokalni artyści. Nie 
przywoźmy znad Bałtyku bransoletki wy-
konanej z muszelek wyłowionych z oce-
anu. Niech to będą nasze bursztynowe 
koraliki albo drewniane korale malowane 
w kaszubskie czy kociewskie wzorki. Nie 
kupujmy pamiątek z Chin, Tajlandii czy 
Wietnamu, jeśli podróżujemy po Polsce.

stosować ekodriving, czyli jazdę ekolo-
giczną. Polega ona na płynnej jeździe, na 
możliwie niskich obrotach silnika, prawie 
bez hamowania i zmieniania biegów, co 
pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa, 
ale i zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji. Używajmy też paliwa do-
brych marek. Warto również pomyśleć 
o transporcie publicznym, jeden autobus 
zabiera kilkadziesiąt osób. Zdecydowa-
nie zmniejsza to wydalanie spalin. Nie 
wszyscy decydują się na rower, wczasy w 
siodle czy pieszą wędrówkę, jak za daw-
nych czasów, zwłaszcza z bagażem, bo 
to wymaga czasu oraz dobrej kondycji.

N – noclegi

W Polsce noclegi z certyfikatem 
zrównoważonej turystyki nie są zbyt 
popularne. Za to mamy sporo kwater 
agroturystycznych. Nie wszystkie są 
autentycznie „agro”, bowiem więk-
szość z nich to typowe pensjonaty. 
Niemniej nocując w nich pozwalamy 
zarobić mieszkańcom danego regionu. 
Na Pomorzu niemal w każdej miejsco-
wości można znaleźć tego typu nocleg. 
Wystarczy wrzucić w Google „agrotu-
rystyka na Pomorzu” i pojawi się kilka-
dziesiąt stron. Turyści lubiący nocować 
na polu namiotowym (w Polsce biwa-
kowanie „na dziko” jest zabronione) 
mogą zwrócić uwagę na przyjazne 
naturze rozwiązania kempingowe, np. 
oszczędzające wodę i zachowujące jej 
czystość. 

Przykładem dobrych praktyk, na 
które możemy zwrócić uwagę wybie-
rając miejsce, są odpowiednio wyda-
ne przewodniki, np. wydrukowane 
na papierze z recyklingu lub w formie 
aplikacji na telefon, zawierające spis 
atrakcji, które można obejrzeć bez sa-
mochodu. 

Kupujmy to, co wyprodukowali 
lokalni artyści. 

Nie zostawiajmy po sobie śmieci.
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Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

pożywienia w okolicach ludzkich sie-
dlisk. Potem dziwimy się, że między 
blokowiskami wędrują dziki, których 
się boimy.

O – ogień

Nie rzucajmy, zwłaszcza w lesie, nie-
dopałków po papierosach, szklanych 
butelek, nie palmy ognisk w miejscach 
nieprzystosowanych do tego, nie wjeż-
dżajmy samochodami do lasu. Jeśli pa-
limy ognisko w wyznaczonym miejscu, 
to opuszczając obozowisko zalejmy je 
wodą albo zasypmy ziemią. Odcho-
dząc, upewnijmy się, że nie przyczyni-
my się do pożaru lasu. Zabierajmy też 
ze sobą nasze śmieci. 

Grillowanie stało się popularne pod-
czas wypoczynku. Jeśli grillujemy mięso, 
używajmy do tego specjalnych tacek, 
które do spalania wykorzystują etanol i 
nie potrzebują węgla ani brykietu, aby 
uzyskać ciepło. Wykonane są z materiału 
nadającego się do powtórnego użycia. 
Można też grillować na tackach alumi-
niowych. Dlaczego? Ponieważ tłuszcz 
ściekający na palenisko spala się w po-
staci szkodliwych związków osiadają-
cych na powierzchni pieczonych potraw. 
Tacka temu zapobiega. Ta zasada nie do-
tyczy grillowanych warzyw.

Z ogniem wiąże się światło. Często za-
pominamy je zgasić albo twierdzimy, że 
żarówka energooszczędna zużywa mniej 
prądu, więc może się palić całą noc. Każ-
da zapalona żarówka czy pozostawiona 
w kontakcie ładowarka do telefonu zu-
żywa energię elektryczną, którą trzeba 
wyprodukować.

H – hałas
Zalicza się do form zanieczyszczają-

cych środowisko przyrodnicze. Wywiera 
negatywny wpływ na układ nerwowy 
człowieka jest męczący, obniża wydaj-
ność pracy, stale towarzysząc człowieko-
wi może spowodować trwałe uszkodze-
nie słuchu i bóle głowy. Źródłem hałasu 
są środki transportu, przemysł, ale i gło-
śna muzyka. Nie zabierajmy więc do lasu 

Grillowanie stało się popularne 
podczas wypoczynku.

radioodbiorników, nie włączajmy samo-
chodowego radia, wypoczywając nad 
jeziorem czy rzeką, bo niszczymy własny 
system nerwowy, przeszkadzamy w wy-
poczynku innym, wpływamy negatywnie 
na otaczające nas środowisko. Zamiast ra-
dia, posłuchajmy śpiewu ptaków, szumu 
rzeki czy wodospadu albo wsłuchajmy się 
w ciszę, która przywraca równowagę na-
szej psychice.

W – woda

Bez niej nie ma życia. Jest potrzebna 
i do picia, i do mycia. Spośród państw 
UE Polska plasuje się zaraz po Czechach 
jako kraj posiadający najmniej wody 
zdatnej do picia. Dlaczego? Ponieważ 
mamy coraz więcej wody zanieczyszczo-
nej. Ponadto bardzo dużo wody mar-
notrawimy, także z powodu nieszczel-
nych kranów czy spłuczki. Myjąc zęby, 
naczynia, warzywa zamykajmy kran, o 
ile w danym momencie nie korzystamy 
z wody. W wielu krajach prysznic bierze 
się dopiero po wrzuceniu żetonu i woda 
leci jedynie przez 3 minuty. Jeśli chcemy 
kąpać się przez godzinę, musimy wrzu-
cić 20 żetonów, co już sporo kosztuje. 
W podróż zabierajmy naturalne środki 
czystości, które nie zatruwają wody 
w potokach czy jeziorach.

Opracowała Maria Giedz

Zamiast radia, posłuchajmy śpiewu 
ptaków.

Bez wody nie ma życia.

TURYSTYKA

Muzeum II Wojny Światowej

El�bieta Olczak, przewodnicz�ca KZ 
NSZZ „S”, kierownik Dzia�u Eduka-
cyjnego 

– Zapraszam do odwiedzenia wysta-
wy sta�ej naszego muzeum. Go�cimy 
te� ekspozycje czasowe po�wi�cone 
rotmistrzowi Pileckiemu i genera�owi 
„Grotowi”.  Warto te� odwiedzi� �cie�-
k� edukacyjn� na Westerplatte. 

Szczególny walor ma te� wystawa 
dedykowana m�odszym mi�o�nikom hi-
storii. Dla dzieci poni�ej 12 roku �ycia 
i ich rodziców, by nie epatowa� groz� 
wojny, tak charakterystyczn� dla woj-
ny totalnej, przygotowali�my wystaw� 
„Podró� w czasie”. Pokazuje ona wojn� 
przez pryzmat losów pewnej warszaw-
skiej rodziny. Czynna jest w godzinach 
14-19 w dni powszednie oraz w godzi-
nach 10-19 w soboty i w niedziele. 

Do muzeum za� zapraszamy od wtor-
ku do niedzieli w godzinach 10-19. Wto-
rek jest dniem bezp�atnego zwiedzania 
wystawy g�ównej i wystawy dla dzieci. 

Muzeum Narodowe

Barbara Spigarska, przewodnicz�ca 
KZ NSZZ „S”

– Zapraszam do odwiedzania wszyst-
kich oddzia�ów Muzeum Narodowego w 
Gda�sku. I tak od 1 lipca do 24 wrze�nia 

go�cimy w Oddziale Sztuki Nowoczesnej 
(Pa�ac Opatów, ul. Cystersów 18, Gda�sk) 
wystaw� „Autochrom – triumf koloru” 
przygotowan� w 110 rocznic� narodzin fo-
tografii barwnej. Autochrom by� barwnym 
medium, dzi�ki któremu dokumentowano 
przed stu laty rzeczywisto��. Fotografia 
barwna na szklanych p�ytkach zosta�a 
opatentowana przez braci Lumière.   

Warto odwiedzi� Zielon� Bram� w 
Gda�sku, a w niej prezentowan� wysta-
w� „Legendarna M�oda Polska”, na któr� 
sk�ada si� malarstwo polskie prze�omu 
XIX i XX wieku. Prezentujemy na niej 
ponad sto dzie� artystów polskich z okre-
su symbolizmu lub – inaczej –   secesji.    

Do najm�odszych, ale te� nie tylko, 
trafi z pewno�ci� wystawa „Od mario-
netek do robotów” czynna w Pa�acu 
Opatów. Projekt prezentuj�cy marionet-
ki, kuk�y, pacynki, jawajki, lalki cienio-
we, afisze i plakaty znakomicie nadaje 
si� do odwiedzenia podczas wspólnych 
spacerów babci i dziadka z wnukami 
czy rodziców z dzie�mi.

W plan podró�y po Pomorzu nale�y 
wpisa� Muzeum Hymnu Narodowego 
w B�dominie, w XVIII-wiecznym pa�a-
cyku szlacheckim, w którym urodzi� si� 
Józef Wybicki, twórca polskiego hym-
nu narodowego, oraz Muzeum Trady-
cji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, 
wraz z galeri� obrazów i poka�nymi 
zbiorami bibliotecznymi.  

Kaszubski Park Etnograficzny 
we Wdzydzach Kiszewskich

Wojciech Myszk, KZ NSZZ „S” 
– Zapraszam turystów z Pomorza i z in-
nych rejonów kraju do poznania dawnego 
�ycia codziennego i dawnej regionalnej 
architektury. Niepowtarzaln� okazj� jest 
najstarsze na ziemiach polskich muzeum 
na wolnym powietrzu, czyli dzia�aj�cy od 
1906 roku skansen we Wdzydzach Ki-
szewskich. Szczególna okazja b�dzie pod-
czas jarmarku 15 i 16 lipca. To najwi�k-
sza folklorystyczna impreza w regionie. 
Oczywi�cie proponujemy te� odwiedzenie 
zgromadzonych na obszarze 22 hektarów 
obiektów – dwóch m�ynów wiatrowych, 
cha�up gburskich, szko�y, dworu, ko�cio-
�ów, karczmy, do obejrzenia dawnych 
sprz�tów gospodarskich i domowych. Jest 
te� miejsce dla dzieci, wystawa „Muzeum 
do zabawy”. Zapraszam do aktywnego 
wypoczynku, do spacerów po skansenie. 
Ca�y dzie� sp�dzony u nas b�dzie na pew-
no udanym czasem dla ca�ej rodziny.   

Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku
Dorota Zieli�ska, KZ NSZZ „S” 

– Jeste�my obecni na ca�ym nieomal 
Pomorzu – od Tczewa po Hel. Nasze 
muzeum to tak�e So�dek, pierwszy zbu-
dowany przez polsk� stoczni� statek 
pe�nomorski, i przepi�kny �aglowiec 
Dar Pomorza, cumuj�cy w Gdyni i od-
wiedzany t�umnie przez turystów.  

W Gda�sku zapraszamy dzieci na 
wakacyjne zaj�cia do spichlerzy na O�o-
wiance i do O�rodka Kultury Morskiej. 
Zaplanowane s� zaj�cia edukacyjne, jak 
na przyk�ad morze w menzurce, pod-
wodne kominy, opowie�ci o Wikingach 
i norweskie sagi.  

W spichlerzach na O�owiance zapra-
szamy do gry „Pami�tnik z podró�y”, 
podczas której uczestnicy poznaj� naj-
ciekawsze miejsca, do jakich �eglowa�y 
statki z Gda�ska, a tak�e do zabawy pod-
czas wielkoformatowej gry planszowej 
„Bitwy morskie”.  Nasi go�cie dowiedz� 
si� naprawd� du�o o Morzu Ba�tyckim.  

W Helu na bulwarze Nadmorskim, 
tu� obok portu, mamy arcyciekawe 
Muzeum Rybo�ówstwa, które przesz�o 
niedawno rewitalizacj�. Z drewnianej 
wie�y muzeum roztacza si� widok na 
panoram� Helu, port i Zatok� Puck�. 
Z kolei w K�tach Rybackich prezento-
wana jest historia szkutnictwa i rybo-
�ówstwa nad Zalewem Wi�lanym. 

Zapraszamy te� wszystkie dzieci na 
zaj�cia wakacyjne do Muzeum Wis�y 
i Centrum Konserwacji Wraków Stat-
ków w Tczewie. A w�ród atrakcji m.in. 
zegarek z owoców, zaj�cia z fizyki, 
planowanie rejsów i rozwi�zywanie 
tajemnic �eglugi. Nasze muzeum ma 
propozycje dla dzieci, a w tym czasie 
rodzice i dziadkowie mog� zaj�� si� 
zwiedzaniem ekspozycji. 

Wysłuchał (asg)

Muzealnicy zapraszają
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Prawnik wyjaśnia §

Jadalnie i pomieszczenia
do wypoczynkubhpbhpA B C  

Zgodnie z polskimi przepisami pracodawca zatrudniający 
powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powi-
nien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania 
posiłków zwane jadalnią.

Obowi�zek ten dotyczy 
tak�e pracodawców 
zatrudniaj�cych dwu-

dziestu i mniej pracowników, 
je�eli nara�eni s� na kontakt 
ze szkodliwymi �rodkami che-
micznymi lub promieniotwór-
czymi, materia�ami biologicz-
nie zaka�nymi lub przy pracach 
szczególnie brudz�cych.

W jadalni nale�y umie�ci� 
w widocznych miejscach na-
pisy lub znaki informuj�ce o 
zakazie palenia tytoniu.

Obowi�zek tworzenia jadal-
ni nie dotyczy zak�adów pra-
cy, w których wykonywane s� 
prace wy��cznie o charakterze 
biurowym.

Ustalono nast�puj�ce typy 
jadalni:
1. jadalnia przeznaczona do 

spo�ywania posi�ków w�a-
snych (typ I);

2. jadalnia przeznaczona do 
spo�ywania posi�ków w�a-
snych i wydawania napo-
jów (typ II);

3. jadalnia z zapleczem – prze-
znaczona do spo�ywania 
posi�ków profilaktycznych 
(typ III).
Dopuszcza si� ��czenie ja-

dalni typu II i III.
W pomieszczeniach jadalni 

typu I powinno przypada� co 
najmniej 1,1 metra kwadrato-

wego powierzchni na ka�dego 
z pracowników jednocze�nie 
spo�ywaj�cych posi�ek, a po-
wierzchnia jadalni nie powin-
na by� mniejsza ni� 8 metrów 
kwadratowych.

Jadalnia typu II powinna 
sk�ada� si� z dwóch cz��ci:
a. jadalni w�a�ciwej odpowia-

daj�cej wymaganiom jadal-
ni typu I oraz 

b. pomieszcze� do przygoto-
wywania, wydawania na-
pojów i zmywania naczy� 
sto�owych.
Jadalnia typu III powinna 

odpowiada� wymaganiom 
okre�lonym dla jadalni typu II 
oraz powinna posiada� w�ze� 
sanitarny dla konsumentów i 
w�ze� sanitarny z szatni� dla 
pracowników obs�ugi.

Ka�demu pracownikowi 
spo�ywaj�cemu posi�ek w ja-
dalni nale�y zapewni� indywi-
dualne miejsce siedz�ce przy 
stole.

Jadalnia  powinna by� 
wyposa�ona w umywalki w 
liczbie nie mniejszej ni� jed-
na umywalka na dwadzie�cia 
miejsc siedz�cych w jadalni, 
lecz nie mniej ni� jedna umy-
walka. Przy ka�dej umywalce 
powinny znajdowa� si� r�cz-
niki jednorazowe lub powinna 

by� zainstalowana suszarka do 
r�k.

W jadalni powinny by� 
zainstalowane urz�dzenia do 
podgrzewania przez pracowni-
ka posi�ku w�asnego oraz zle-
wozmywaki dwukomorowe w 
liczbie jeden zlewozmywak na 
dwadzie�cia miejsc w jadalni, 
ale nie mniej ni� jeden zlewo-
zmywak.

W jadalniach typu I i II lub 
przy nich powinny znajdowa� 
si� indywidualne zamykane 
szafki przeznaczone do prze-
chowywania w higienicznych 
warunkach w�asnego posi�ku 
pracownika.

W pomieszczeniu jadalni 
nale�y zapewni� przynajmniej 
dwukrotn� wymian� powietrza 
w ci�gu godziny.

Dla pracowników zatrud-
nionych przy wykonywaniu 
prac w kontakcie z materia�ami 
zaka�nymi lub truj�cymi po-
winny by� urz�dzone oddziel-
nie jadalnie niedost�pne dla 
innych pracowników. Jadalnie 
te powinny by� oddzielone od 
pomieszcze� pracy pomiesz-
czeniem izoluj�cym, w którym 
nale�y urz�dzi� miejsca do po-
zostawienia odzie�y ochronnej 
oraz zainstalowa� umywalki z 
ciep�� bie��c� wod�.

Pomieszczenia 
do wypoczynku

Pracodawca zapewnia �atwo 
dost�pne pomieszczenia prze-

znaczone do wypoczynku pra-
cowników, je�eli wymaga tego 
ich bezpiecze�stwo i zdrowie, 
w szczególno�ci, gdy:
1. wykonywana praca wymaga 

stosowania indywidualnych 
�rodków ochrony uk�adu 
oddechowego;

2. prace okresowe, w szcze-
gólno�ci monta�owe, kon-
serwacyjne i remontowe, s� 
wykonywane przez pracow-
ników w pomieszczeniach 
ciasnych lub niskich, nie-
spe�niaj�cych okre�lonych 
wymaga�;

3. praca wykonywana jest w 
pomieszczeniach, w których 
temperatura spowodowana 
procesami technologiczny-
mi jest stale wy�sza ni� 30 
stopni C.
Pomieszczenia przeznaczo-

ne do wypoczynku powinny 
by� wyposa�one w sto�y oraz 
krzes�a z oparciami spe�niaj�ce 
wymagania ergonomii. Liczba 
miejsc siedz�cych powinna by� 
nie mniejsza ni� jedno miejsce 
na pi�ciu pracowników korzy-
staj�cych z pomieszczenia, za-
trudnionych na najliczniejszej 
zmianie. Odleg�o�� od naj-
dalszego stanowiska pracy do 
pomieszczenia do wypoczynku 
nie powinna przekracza� 75 
metrów.

W zak�adzie zatrudniaj�-
cym na jedn� zmian� wi�cej 
ni� dwadzie�cia kobiet w jed-

nym budynku nale�y urz�dzi� 
pomieszczenie z miejscami do 
wypoczynku w pozycji le��cej 
dla kobiet w ci��y i karmi�-
cych matek, przyjmuj�c, co 
najmniej jedno miejsce na 
ka�dych trzysta kobiet za-
trudnionych na jednej zmia-
nie, lecz nie mniej ni� jedno 
miejsce. Powierzchnia tego 
pomieszczenia nie mo�e by� 
mniejsza ni� 8 metrów kwa-
dratowych.

Pomieszczenia do 
prania, odkażania, 
suszenia i odpylania 
odzieży i obuwia 
roboczego.

Je�eli przeznaczona do pra-
nia odzie� robocza lub ochronna 
mo�e sta� si� powodem ska�enia 
innej odzie�y pranej jednocze-
�nie lub je�eli jest ona szczegól-
nie zabrudzona, a tak�e gdy wy-
magaj� tego specjalne wzgl�dy 
higieny produkcji, w zak�adzie 
pracy powinna by� urz�dzona 
specjalna pralnia odzie�y wypo-
sa�ona w urz�dzenia mechanicz-
ne do prania. Przy pralni nale�y 
zapewni� mo�liwo�� odpylania, 
dezynfekcji i suszenia odzie�y i 
obuwia roboczego oraz �rodków 
ochrony indywidualnej, a tak�e 
naprawy odzie�y i obuwia robo-
czego.

Iwona Pawlaczyk

Odpowiedzialność banku
W przypadku wyst�pienia 

nieautoryzowanej transakcji 
p�atniczej bank jest zobowi�za-
ny niezw�ocznie zwróci� kwot� 
na konto, z którego zosta�a do-
konana. Tymczasem  instytucje 
finansowe bardzo cz�sto pró-
buj� unikn�� finansowej od-
powiedzialno�ci i  nies�usznie 
odrzucaj� pro�by o zwrot utra-
conych w wyniku przest�pstw 
pieni�dzy swoich klientów. 

Bank musi udowodni� fakt 
autoryzowania transakcji przez 
klienta, niedope�nienia obowi�z-
ków czy te� dopuszczenia si� ra-
��cego niedbalstwa w przypadku 
ataku hakerów. Inaczej odpowie-
dzialno�� za skradzione pieni�dze 
spada na t�  instytucj�. 

Nale�y tak�e pami�ta�, �e 
u�ytkownik odpowiada za nieau-
toryzowane transakcje p�atnicze 
do wysoko�ci równowarto�ci 
w walucie polskiej 150 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu kursu 
�redniego og�aszanego przez NBP 

obowi�zuj�cego w dniu wykona-
nia transakcji, je�eli nieautoryzo-
wana transakcja jest skutkiem:
1. pos�u�enia si� utraconym 

przez p�atnika albo skra-
dzionym p�atnikowi instru-
mentem p�atniczym lub

2. przyw�aszczenia instrumentu 
p�atniczego lub jego nieupraw-
nionego u�ycia w wyniku na-
ruszenia przez p�atnika obo-
wi�zku zabezpieczenia tego 
instrumentu, w szczególno�ci 
przechowywania instrumentu 
p�atniczego z zachowaniem 
nale�ytej staranno�ci oraz 
nieudost�pniania go osobom 
nieuprawnionym.
Przedstawione zasady odpo-

wiedzialno�ci banku za nieauto-
ryzowane transakcje stosuje si� 
do u�ytkowników b�d�cych kon-
sumentami. W przypadku innych 
podmiotów zasady te mog� by� 
modyfikowane. 

Łukasz Sulej 

Zagadnienie prawne: 
Nauczyciel jest zatrudniony 
w szkole, b�d�cej dla niego 
podstawowym miejscem pra-
cy, w pe�nym wymiarze zaj��. 
Jednocze�nie od 1 wrze�nia 
2017 r. chce podj�� dodatko-
we zatrudnienie w innej szkole 
w wymiarze 1/4 etatu, na pod-
stawie umowy o prac�. 

Czy w przedstawionej sy-
tuacji wymagana jest zgoda 
dyrektora placówki macierzy-
stej na podj�cie lub kontynu-
acj� dodatkowego zatrudnie-
nia w nadchodz�cym w roku 
szkolnym 2017/2018? 

Odpowied�: Co do zasady 
w okresie od dnia 1 wrze�nia 
2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. podj�cie lub kontynu-
owanie dodatkowego zatrud-

nienia na podstawie stosunku 
pracy w innej szkole przez 
nauczyciela zatrudnionego 
w pe�nym wymiarze zaj�� 
wymaga uzyskania pisemnej 
zgody dyrektora szko�y wska-
zanej jako podstawowe miejsce 
zatrudnienia. 

W przypadku naruszenia 
przez nauczyciela warunku, 
o którym mowa w ust. 1, dy-
rektor szko�y wskazanej jako 
podstawowe miejsce zatrud-
nienia mo�e rozwi�za� stosunek 
pracy z nauczycielem z ko�cem 
roku szkolnego za trzymiesi�cz-
nym wypowiedzeniem. Tak 
stanowi przepis art. 222 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. przepisy wprowadzaj�ce 
ustaw� – prawo o�wiatowe (Dz. 
U. 2017 nr 60). 

To rozwi�zanie nie b�dzie 
stosowane do nauczycieli 
przedmiotów teoretycznych 
w szko�ach i placówkach 
prowadz�cych kszta�cenie 
zawodowe oraz nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkó�, i na 
kwalifikacyjnych kursach za-
wodowych. Nauczyciele z tych 
grup mog� wi�c pracowa� 
równocze�nie w innej szkole, 
zarówno w przypadku, gdy s� 
nauczycielami w ramach za-
trudnienia podstawowego, jak 
i dodatkowego. 

Dopuszczalne jest równie� 
dodatkowe zatrudnienie na 
podstawie umowy cywilno-
prawnej, np. umowy zlecenia. 

Maria Szwajkiewicz 

Zatrudnienie nauczyciela
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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.

1. Kiedy pierwszy raz 
na urlop

Pracownik, który po raz 
pierwszy podejmuje prac�, w 
danym roku kalendarzowym 
uzyskuje prawo do urlopu wy-
poczynkowego z up�ywem ka�-
dego przepracowanego miesi�ca 
w wymiarze 1/12 rocznego urlo-
pu. Urlop cz�stkowy, nabywany 
z up�ywem miesi�ca pracy, ma 
charakter samodzielny, co ozna-
cza, �e po ka�dym miesi�cu pra-
cy mo�e by� wykorzystywany. 

Prawo do kolejnego urlopu 
b�dzie przys�ugiwa�o pracow-
nikowi wraz z pocz�tkiem na-
st�pnego roku kalendarzowego, 
ju� w pe�nym wymiarze.

2. Wymiar urlopu

Wymiar urlopu zale�y od 
sta�u pracy danego pracowni-
ka i jest to:
 20 dni, gdy pracownik jest 

zatrudniony krócej ni� 10 
lat,

 6 dni, gdy pracownik jest 
zatrudniony co najmniej 10 
lat.

3. Staż pracy, od 
którego zależy wymiar 
urlopu pracownika

Do okresu zatrudnienia, od 
którego zale�y wymiar urlopu, 
wlicza si�:
 wszystkie okresy poprzed-

niego zatrudnienia, bez 
wzgl�du na przerwy w za-
trudnieniu i sposób ustania 
stosunku pracy,

 okresy nauki w szkole, mak-
symalnie mo�na doliczy� 8 
lat, je�li pracownik sko�czy� 
edukacj� w szkole wy�szej,

 okresy zatrudnienia u praco-
dawców zagranicznych, pod 
warunkiem op�acania w tym 
okresie sk�adek na Fundusz 
Pracy,

 urlop bezp�atny udzielony 
pracownikowi w celu pe�-
nienia z wyboru funkcji 
zwi�zkowej poza zak�adem 
pracy.

Wa�ne!!!
Okresu pobierania zasi�ku 
dla bezrobotnych, okresu 
zatrudnienia na umo-
wach cywilnoprawnych 
i okresów prowadzenia 
dzia�alno�ci gospodarczej 
nie wlicza si� do okresu 
zatrudnienia, od którego 
zale�y nabycie prawa do 
urlopu wypoczynkowego.

Je�li pracownik by� zatrud-
niony i jednocze�nie si� uczy�, 
do sta�u wlicza si� b�d� okres 
zatrudnienia, b�d� okres nauki, 
w zale�no�ci od tego, co jest ko-
rzystniejsze dla pracownika.

4. Urlop 
proporcjonalny

Do sytuacji, gdy stosunek 
pracy ustaje w trakcie roku 
kalendarzowego, stosujemy 
zasad� naliczania urlopu pro-
porcjonalnego. Jego wymiar 
zale�y od okresu przepracowa-
nia w danym roku. Je�eli jednak 
pracownik wykorzysta przy-
s�uguj�cy mu urlop w ca�o�ci u 
swego pracodawcy, a nast�pnie 
w tym samym roku kalenda-
rzowym dojdzie do rozwi�za-
nia stosunku pracy, to nast�pni 
pracodawcy zatrudniaj�cy go w 
tym samym roku nie b�d� ju� 
zobowi�zani do udzielenia mu 
urlopu, chyba �e nast�pi� nowe 
okoliczno�ci po stronie pracow-
nika powoduj�ce nabycie przez 
niego prawa do urlopu w wy�-
szym wymiarze. 

Urlop niewykorzystany 
do dnia rozwi�zania stosunku 
pracy mo�e by� przedmiotem 
umowy, na podstawie któ-
rej nast�pny pracodawca (w 
uzgodnieniu z dotychczaso-
wym pracodawc�), za zgod� 
pracownika, zobowi�zuje si� 
do jego udzielenia w naturze. 

Zasada proporcjonalno�ci 
urlopu odnosi si� równie� do 
pracowników powracaj�cych 
w roku kalendarzowym do pra-
cy po trwaj�cym co najmniej 
jeden miesi�c: 
 urlopie bezp�atnym,
 urlopie wychowawczym,
 odbywaniu zasadniczej s�u�-

by wojskowej,
 tymczasowym aresztowa-

niu,
 odbywaniu kary pozbawie-

nia wolno�ci,
 nieusprawiedliwionej nie-

obecno�ci w pracy.

5. Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego

Urlop  wypoczynkowy 
mo�e by� podzielony na cz�-
�ci, z tego przynajmniej jedna 
cz��� wypoczynku musi trwa� 
nie mniej ni� 14 dni kalenda-
rzowych. Ma to na celu stwo-
rzenie pracownikowi realnej 
mo�liwo�ci odpoczynku od 
pracy i regeneracji si�.

Urlopy powinny by� udzie-
lane zgodnie z planem urlo-
pów, który stanowi kompromis 
mi�dzy planami wakacyjnymi 
pracownika a konieczno�ci� 
zapewnienia normalnego funk-
cjonowania zak�adu pracy. Pra-
codawca mo�e zrezygnowa� z 
ustalania planu urlopów i wów-
czas termin urlopu jest ustala-
ny po porozumieniu z pracow-
nikiem. Pracownik nie planuje 
tzw. urlopów na ��danie (4 dni 
w roku kalendarzowym).

Pracodawca udziela urlopu 
w dni, które s� dla pracowni-

ka dniami pracy, zgodnie z 
obowi�zuj�cym go rozk�adem 
czasu pracy. Przy udzielaniu 
urlopu jeden dzie� urlopu 
odpowiada o�miu godzinom 
pracy. Natomiast rozliczenia 
urlopu dokonuje si� w godzi-
nach. 

Przyk�adowo dla pracowni-
ków, pracuj�cych w innym ni� 
podstawowy system czasu pra-
cy, wzi�cie jednego dnia urlopu 
oznacza zabranie z ich „konta 
urlopowego” tyle godzin, ile by 
w danym dniu pracowali, gdyby 
stawili si� do pracy (czyli np. 10 
lub 12 lub te� 4 w przypadku 
niepe�noetatowców).

6. Urlop na żądanie 
(art. 1672 k.p.)

Pracodawca jest obowi�za-
ny do udzielenia urlopu na ��-
danie pracownika, które mo�e 
by� zg�oszone najpó�niej w 
dniu rozpocz�cia tego urlopu. 
Skoro kodeks nie wprowadza 
�adnych wymogów co do for-
my zg�oszenia tego ��dania, to 
oznacza, �e pracownik mo�e to 
uczyni� w dowolny sposób. 

Wa�ne!!!
W orzecznictwie przewa�a 
rygorystyczny pogl�d, �e 
pracownik nie mo�e roz-
pocz�� urlopu na ��danie 
bez udzielenia go przez 
pracodawc� (por. wyrok 
SN z dnia 16 wrze�nia 
2008 r., II PK 26/08). 
Co do zasady jednak 
pracodawca nie mo�e 
odmówi� udzielenia 
pracownikowi urlopu na 
��danie w terminie wska-
zanym przez pracownika, 
je�li nie wyst�puj� �adne 
szczególne okoliczno�ci, 
uzasadniaj�ce odmow�.

7. Czy pracodawca 
może odwołać 
pracownika z urlopu 
(art. 167 k.p.)

Pracodawca mo�e odwo�a� 
pracownika z urlopu, je�eli jego 
obecno�ci w zak�adzie wyma-
gaj� okoliczno�ci nieprzewi-
dziane w chwili rozpoczynania 
urlopu (np. awaria urz�dze�, 
nieprzewidziana kontrola z 
urz�du skarbowego). Nie mo�-
na wymaga� od pracownika 
przerwania urlopu w zwi�zku z 
konieczno�ci� wykonania ruty-
nowych obowi�zków.

Odwo�anie pracownika z 
urlopu ma charakter polecenia 
s�u�bowego. W konsekwen-
cji odmowa jego wykonania 
mo�e by� uznana za ci��kie 
naruszenie obowi�zków pra-
cowniczych. Jednocze�nie § 2 
omawianego artyku�u nak�ada 

na pracodawc� obowi�zek po-
krycia kosztów poniesionych 
przez pracownika w bezpo�red-
nim zwi�zku z odwo�aniem go 
z urlopu (np. koszty przejazdu 
czy zakwaterowania, koszty 
op�acenia wycieczki w biurze 
podró�y).

7. Zaległy urlop 
wypoczynkowy

Urlop niewykorzystany w 
roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik naby� do niego 
prawo, nale�y pracownikowi 
udzieli� najpó�niej do 30 
wrze�nia nast�pnego roku 
kalendarzowego. Praco-
dawca nie ma obowi�zku 
uzgadniania z pracowni-
kiem terminu wykorzysta-
nia zaleg�ego urlopu i musi 
udzieli� mu urlopu przed 
ko�cem wrze�nia. W wyro-
ku z dnia 25 stycznia 2005 r. 
(I PK 124/05) S�d Najwy�-
szy stwierdzi�, i� pracodaw-
ca mo�e pracownika wys�a� 
na zaleg�y urlop, nawet gdy 
ten nie wyra�a na to zgody. 
S�d podkre�li�, �e prawo do 
urlopu wypoczynkowego 
okre�lone jest przepisami 
o charakterze bezwzgl�d-
nie obowi�zuj�cym i to w 
odniesieniu do obu stron 
stosunku pracy. Pracodaw-
ca jest zobowi�zany do 
udzielenia pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego 
w okre�lonym rozmiarze i 
terminie okre�lonym we-
d�ug ustalonych zasad, a z 
drugiej strony pracownik 
nie mo�e zrzec si� prawa 
do urlopu (por. art. 152 § 

2 k.p.) i nie mo�e odmó-
wi� wykorzystania urlopu 
udzielonego zgodnie z prze-
pisami prawa pracy. 

8. Przesunięcie 
terminu urlopu

Wcze�niej ustalone terminy 
urlopu wypoczynkowego mog� 
by� zmieniane z inicjatywy 
pracodawcy lub pracownika. 
Przes�ank� przesuni�cia terminu 
urlopu z uwagi na „szczególne 
potrzeby pracodawcy” powin-
ny by� okoliczno�ci, z których 
wynika konieczno�� obecno�ci 
pracownika w pracy, a której 
to okoliczno�ci nie mo�na by�o 
przewidzie� w momencie pla-
nowania urlopu. Przepisy nie 
przewiduj� wprost obowi�zku 
zwrotu kosztów, które poniós� 
pracownik w zwi�zku z organi-
zacj� urlopu, ale je�li przesuni�-
cie urlopu wypoczynkowego na-
st�pi�o z inicjatywy pracodawcy, 
to na zasadzie analogii, nale�y 
stosowa� art. 167 par. 2 k.p.

Przepisy prawa pracy prze-
widuj� równie� obowi�zko-
we przesuni�cie urlopu wy-
poczynkowego, na skutek 
takich okoliczno�ci, jak:
 choroba,
 odosobnienie zwi�zane z 

chorob� zaka�n�,
 powo�anie na �wiczenia 

wojskowe lub szkolenie 
wojskowe do 3 miesi�cy,

 urlop macierzy�ski.
Wtedy pracodawca obo-

wi�zkowo przesuwa pracow-
nikowi urlop na inny termin 
(art. 165 k. p.).
Stan prawny na 19.06.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

PORADNIK URLOPOWICZA
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel. 59 842 68 85, fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

23 maja w słupskiej restauracji Aureus odbyła się po raz 
drugi (pierwsza była zorganizowana w październiku 2016 
r.) niecodzienna uroczystość. Szesnastu działaczy podziem-
nej „Solidarności” i opozycji niepodległościowej z regionów 
Słupskiego i Gdańskiego z lat 1956-1989 otrzymało Krzyże 
Wolności i Solidarności nadane przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Odznaczenia w imieniu 
prezydenta wręczył wiceprezes IPN Jan Baster. Uroczystość 
nadania orderów zorganizował gdański oddział IPN. Galę 
poprowadził prof. Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN 
w Gdańsku.  

Zasłużeni dla Ojczyzny i „Solidarności” 

W sali zjawili si� liczni 
go�cie, w�ród któ-
rych widzieli�my 

Stanis�awa Szuka��, obecnego 
przewodnicz�cego s�upskiej 
„Solidarno�ci”, Edwarda Mul-
lera, by�ego przewodnicz�cego, 
Honorowego Obywatela S�up-
ska, ks. pra�ata Jana Giriatowi-
cza czy dzia�aczk� struktur „So-
lidarno�ci” w S�upsku od 1980 
roku, doradczyni� „Solidarno-
�ci”, s�dzi� Trybuna�u Stanu 
mec. Ann� Boguck�-Skow-
ro�sk�. Premier Beat� Szyd�o 
reprezentowa� wicewojewoda 
pomorski Mariusz �uczyk. 

Podczas wr�czania odzna-
cze� odby�a si� prezentacja 
wizualna wszystkich dzia�a-
czy z fotogramami i opisem 
ich zas�ug dla ojczyzny w 
latach komunistycznego ter-
roru. 

Po odebraniu odznacze� 
zebrani wys�uchali wyk�adu 
historycznego dr. Krzysztofa 
Osi�skiego z IPN w Bydgosz-
czy o mniej znanych formach 
represji wobec opozycji po 

Jan Baster, wiceprezes IPN, dekoruje ks. Janusza Jędryszka.

Na twarzach działaczy „Solidarności” zaduma i wzruszenie.

Wszyscy odznaczeni na pamiątkowym zdjęciu.

Wiceprezes IPN Jan Ba-
ster w swoim przemówieniu 
podzi�kowa� odznaczonym za 
wielki trud i lata wyrzecze� i 
cierpie�, bo przecie� wielu z 
nich zosta�o pozbawionych 
wolno�ci podczas stanu wo-
jennego i d�ugie lata sp�dzili 
w obozach internowania, np. 
w Che�mnie. Inni byli szyka-
nowani poprzez ci�g�e n�ka-
nie przez SB czy pozbawienie 
pracy. 

– Nie mogli�cie w tamtych 
czasach przewidzie�, �e PRL i 
ca�y blok wschodni si� rozpad-
nie, tym bardziej chwa�a wam 
za walk� o suwerenno�� Polski 
– powiedzia�. 

Wicewojewoda Mariusz 
�uczyk podkre�li�, �e te od-
znaczenia to dowód wdzi�cz-
no�ci Rzeczypospolitej dla 
wszystkich dzia�aczy, którym 
zawdzi�czamy wolno�� i nie-
podleg�o��.

W imieniu odznaczonych 
g�os zabra� Jerzy Barzowski, 
obecnie radny Sejmiku pomor-
skiego, a wcze�niej wieloletni 
zas�u�ony dzia�acz „Solidarno-
�ci” z Bytowa.

Wzruszony powiedzia�, 
�e jest bardzo wdzi�czny za 
nadanie tego wyj�tkowego 
orderu prezydentowi Andrze-
jowi Dudzie i gda�skiemu 
oddzia�owi IPN, który by� 
wnioskodawc� odznacze�, 
dzi�kowa� wszystkim swoim 
przyjacio�om z okresu dzia�a-
nia, gdy zwi�zek by� legalny, 
jak równie� gdy musia� zej�� 
do podziemia. 

– Wyra�am ogromne po-
dzi�kowania wszystkim, którzy 
trwali w oporze przeciwko w�a-
dzy komunistycznej – od sze-
regowych cz�onków naszego 
Zwi�zku, poprzez przewodni-
cz�cych komisji zak�adowych 
i przewodnicz�cych regionów 

S�upskiego i Gda�skiego – po-
wiedzia�.

 Gal� u�wietnili swoim 
wyst�pem arty�ci ze s�upskie-
go tria muzycznego orkiestry 
Synfonia Baltica. Po sko�-
czonej uroczysto�ci odzna-
czeni wraz z zaproszonymi 
go��mi udali si� na skromny 
pocz�stunek, podczas którego 
wspominali dawne czasy, gdy 
byli aktywnymi dzia�aczami 
„Solidarno�ci”. 

Odznaczeni zostali: Jerzy 
Barzowski, Grzegorz Chwie-
duk, Ryszard Dubel, Pawe� 
Glanert, ks. Janusz J�dryszek, 
Regina Puzia-Le�o�, W�o-
dzimierz Laskowski, Stani-
s�aw Kwiatkowski, Czes�aw 
Siwicki, Zenon Lepacki, Jó-
zef Michu�a, Marek Stajnke, 
W�odzimierz Puzia, Marek 
Przybytniak, El�bieta Wy�lic i 
Krzysztof Szeglowski.

Jerzy Barzowski przemawia 
podczas gali wręczania 
Krzyży Wolności 
i Solidarności.

og�oszeniu stanu wojennego, 
jak i o przyczynach i przygoto-
waniach do wprowadzenia sta-
nu wojennego przez zbrodnicz� 
junt� gen. Jaruzelskiego.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

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 Krzyżówki 
z pokarmem dla konia z nr. 
5/2017. Otrzymuje ją pani 
Mirosława Rafalska. Na-
grodę wyślemy pocztą. Ha-
sło brzmiało: „Wspierajmy 
Towarzystwo Patriotyczne”.

Szumiący Sopot
Lato w pełni. Wiele osób wybiera się nad morze – do 
Sopotu. Od czego wywodzi się nazwa Sopot; czy od 
łoskotu lub sapania, czy od szumiącego potoku, czy 
od błota, a może od nazwy szóstego dnia tygodnia 
sobota?

Historia nazwy miasta
Na ziemiach, gdzie teraz mie�ci si� Sopot, ju� w VIII w. sta� 

gród. O wsi Sopot przekazanej przez M�ciwuja II cystersom 
oliwskim mo�na przeczyta� w dokumencie z 1283 r. Tam wid-
nieje stary zapis Sopoth (czyt. Sopot), który powtarza si� równie� 
w pó�niejszych �ród�ach, np. z 1291 r. i tak a� do najnowszych 
czasów, cho�by zapis Sopot z 1890 r. w „S�owniku geograficz-
nym Królestwa Polskiego i innych krajów s�owia�skich”. 

Nazwa zaczynaj�ca si� od litery „Z-” Zoppot (wym. Co-
pot) pojawi�a si� dopiero w nowszych czasach. Zast�powanie 
nag�osowego s�owia�skiego „s-” przez niemieckie „z-” jest 
znane, bo cz�sto wyst�powa�o, np. Sosna (Zossen), Sobota 
(Zobten), Sucha (Zauche).

Przed I wojn� �wiatow� i w latach pó�niejszych u�ywano 
obok form: Sopot, do Sopotu równie� form w liczbie mnogiej: 
Sopoty, do Sopot, w Sopotach. Jeszcze w latach 50. i 60. XX 
w. mo�na by�o us�ysze� nazw� Sopoty. 

W gwarach kaszubskich i w krajach s�owia�skich równie� 
wyst�puje forma Sopoty. Zdaniem j�zykoznawców, wyst�-
powanie nazw miejscowych w formie liczby mnogiej wynika 
z ogólnej tendencji do pluralizacji nazw topograficznych. Jednak 
nazwa nadba�tyckiej miejscowo�ci nie wynika�a z tej tendencji. 

Dlaczego Sopot przybiera� form� liczby mnogiej
Nadba�tycki Sopot w zniemczonej wersji zapisywany by� Zoppot, 

nach Zoppot, in Zoppot. Poniewa� form� nach Zoppot dos�ownie 
t�umaczono „do Sopot”, wi�c od niej utworzono pluraln� mianowni-
kow� form� „Sopoty” i miejscownikow� „w Sopotach” i dlatego 
przez pewien czas funkcjonowa�a forma pluralna „Sopoty”.
Uwaga! Obecnie jedynymi, poprawnymi nazwami naszego 
nadba�tyckiego miasta s� prastare i udokumentowane formy: 
Sopot, do Sopotu, w Sopocie.

Pras�owia�skie korzenie nazwy
Wielu badaczy interesowa�o si� nazw� „Sopot”. Wi�kszo�� 

z nich ��czy�a nazw� z potokami. Jedni wywodzili j� od starej 
nazwy p�yn�cego przez miasto potoku *Sopot, twierdz�c, �e na-
zwa tej rzeczki pochodzi�a od „sapów”, ‘sapotów”, co znaczy�o 
‘b�ota, moczary’, inni uwa�ali Sopot za nazw� hydronimiczn� 
d�wi�kona�ladowcz�, która s�u�y�a w S�owia�szczy�nie do na-
zywania potoków szumi�cych i �oskocz�cych. Dowodzono, �e 
pochodzi ona od czasownika *sopeti (polskie: sapać). 

Gda�scy badacze uznaj� nazw� miasta Sopot za nazw� topo-
graficzn�. Zdaniem prof. Huberta Górnowicza z Uniwersytetu 
Gda�skiego wyraz pospolity „sopot” znaczy� ‘potok szumi�-
cy, �oskocz�cy, ’, bo „formant „-ot” tworzy regularne nazwy 
zjawisk akustycznych typu: łomot, łoskot, stukot, grzmot”, 
a potok, od którego pochodzi nazwa, ma na dnie du�o g�azów, 
kamieni i dlatego woda, p�yn�c po nich, �oskocze. 

Popularna nazwa
Mieszka�cy Trójmiasta i wszyscy odwiedzaj�cy Sopot 

uwa�aj�, �e jest to wyj�tkowe miejsce. Miejsce tak, ale – jak 
si� okazuje – nazwa Sopot u�ywana jest powszechnie na te-
renach zamieszka�ych przez S�owian. W Polsce jest np. wie� 
Sopot w Radomskiem, wie� Sopoty w Ostro��ckiem.

Ludowe etymologie
W XIX w. niektórzy, pisz�c o Sopocie, stosowali nazwy: So-

bota, Sobótka. Wywodzili oni nazw� od szóstego dnia tygodnia 
sobota, wyja�niaj�c, �e w letnie soboty gda�szczanie przyby-
wali tutaj na wywczasy. Wyja�niano, �e niemieckie Zoppot to 
przeróbka pierwotnej nazwy Sobota lub Soboty. Chocia� nikt 
nie traktuje tych etymologii powa�nie, jednak �wiadcz� one 
o popularno�ci naszego nadba�tyckiego kurortu.

Barbara Ellwart

1 2 3 4 5 6

7

8

9
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11

12

13

14 15

 brak światła
 miasto na Podlasiu, siedziba 

teatru Wierszalin
 Tadeusz Chyła  

„… o cysorzu”
 zepsuta, wybrakowana 

rzecz
 półosioł
 umartwia się
 karczma, zajazd
 Krafftówna lub patronka 

górników
 nie święci je lepią
 szablon, matryca
 sposobność
 listewka dzieląca okno na 

części.

PIONOWO
1) w nim osadzony jest kieł, 
2) główna tętnica, 3) niepew-
ność jutra, 4) pan dżinna, 
5) Jerome, autor powieści 
„Buszujący w zbożu”, 
6) drobny utwór literacki, 
w którym nastrój grozy łączy 
się z groteską, 7) sąd, opinia, 
8) dzielnica Gdańska z zoo, 
9) pani kochająca swoją ojczy-
znę, 10) na szyldzie, 
11) rytownictwo, 12) mistrz 
(z ang.), 13) na kopercie lub 
w klaserze, 14) chlapnięcie 
atramentem, 15) mary, duchy. 

(kas)
Rozwiązaniem jest hasło 
czytane od góry do dołu 
w szarych kratkach.

Krzyżówka z mistrzem
POZIOMO
w dowolnej kolejności
 Warszawa – Wisła, Kijów – ?
 utwory literackie przezna-

czone do wystawiania na 
scenie

 wzorzec jednostki długości
 magistrat
 Napoleon lub Akihito
 znana z widzenia
 roślina z rzepami
 matka Apolla i Artemidy

By� i jest aktywnym zwi�z-
kowcem, bo w „Solidar-
no�ci” jest si� na dobre 

i na z�e.
– Pracuj� spo�ecznie. Dopóki 

s� zwi�zkowcy. Nie dam si� uwi�-
za� jak pies do budy, dlatego z ró�-
nych ofert i propozycji rezygno-
wa�em. Nie mia�em samochodu, a 
pomog�em zbudowa� ko�cio�y w 
Jelitkowie, na �abiance, na Przy-
morzu. Przechodz�c na emerytu-
r�, postanowili�my te� skrzykn�� 
innych stoczniowych emerytów. 
Stali�my przy bramie i zach�ca-
li�my. By�o nas nawet 360 osób 
w kole, ale ludzie si� wykruszaj�. 
Natura ma swoje prawa – wspomi-
na 84-letni Franciszek Jankowski, 
przewodnicz�cy Ko�a Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarno��” 
Stoczni Gda�skiej. 

Franciszek Jankowski do 
pracy w Stoczni Gda�skiej przy-

Stoczniowi emeryci 

jecha� w latach 50. z Brodnicy. 
W 1990 roku wspó�tworzy�, jako 
�wie�o upieczony emeryt stocz-
niowy, ko�o Zwi�zku. W 1992 
roku zosta� jego przewodni-
cz�cym. Podczas jednej z licz-
nych wycieczek, tym razem 

do Chmielna, �wi�towa� wraz 
z kilkudziesi�cioosobow� grup� 
kole�anek i kolegów powstanie 
ko�a i 25-lecie przewodzenia 
zwi�zkowcom emerytom z le-
gendarnego zak�adu pracy. 

(asg)
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Franciszek Jankowski (trzeci od lewej, z kwiatami) od 25 lat 
pełni funkcję przewodniczącego stoczniowych emerytów.
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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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Urlop? A może WORKATION?

Polacy na wakacjachNA CONA COpomagają owoce?

16,5 MILIONA
tylu Polaków planuje w 
2017 roku wakacyjny 
wypoczynek – w kraju 
i za granicą

Wakacyjny wypoczynek w 
2017 roku zaplanowało 16,5 
miliona naszych rodaków. Trzy 
czwarte wyjeżdżających wy-
biera się w inną część Polski. 
Najpopularniejszym celem za-
granicznych wojaży jest Hisz-
pania (wybiera się do niej 14 
proc. osób wyjeżdżających za 
granicę). Na drugim miejscu 
znalazła się Chorwacja (14 
proc.), a na trzecim Grecja i 
Włochy (po 11 proc.). Bada-
nie zrealizowane na zlecenie 
Mondial Assistance przez Ip-

sos Polska pokazało też, że 
osoby podróżujące po naszym 
kraju przeznaczają na wyjazd 
średnio 1492 złote, a średni 
koszt wyjazdu zagranicznego 
wynosi 2963 złote.

Latem na straganach poja-
wiają się przeróżne owoce sezo-
nowe, które wywierają zbawien-
ny wpływ na nasz organizm. 
A konkretnie jak? Truskawki 
wspomagają wątrobę i nerki, ze 
względu na właściwości prze-
ciwzapalne poleca się je również 
osobom cierpiącym na reuma-
tyzm. Czereśnie regulują procesy 
przemiany materii, wspomagają 
leczenie kamicy nerkowej, opóź-

niają rozwój miażdżycy. Maliny 
leczą gorączkę, biegunkę i bóle 
menstruacyjne. Wiśnie korzyst-
nie wpływają na produkcję krwi-
nek czerwonych, a także obniża-
ją poziom cholesterolu i cukru. 
Porzeczki chronią serce, regene-
rują naczynia włosowate, łago-
dzą zgagę, pomagają zwalczyć 
zatrucia pokarmowe. Agrest 
wspomaga pracę oczu. Zatem 
– na zdrowie!                          

Pracuje się zdalnie, a popołu-
dnia, wieczory i weekendy spędza 
na plaży i w klubach. Tak wygląda 
lato wielu osób prowadzących 
własną działalność gospodarczą. 
Jednak niektóre zachodnioeuro-
pejskie firmy oferują podobne 
atrakcje pracownikom zatrudnio-
nym na etat. Workation, czyli do-
słownie ‘pracowakacje’, polega 
na wydelegowaniu pracownika 
na kilka dni do jakiejś egzotycz-
nej, często typowo wypoczyn-

kowej miejscowości. Co ważne, 
taki wyjazd jest dobrowolny, a 
pracownik nie wykorzystuje dni 
urlopowych. Jednak psycholo-
dzy i psychoterapeuci podcho-
dzą do idei workation mniej 
optymistycznie. Podkreślają, 
że odpoczynek bez możliwości 
pełnego oderwania się od pracy 
i problemów zawodowych nie 
zapewnia rzeczywistego relaksu, 
a co za tym idzie – nie spełnia 
swojej funkcji.                          

4390,99 zł brutto – to średnia pensja w maju 
br. (firmy pow. 9 pracowników). Wzrost 
w ujęciu rocznym (maj 2017 – maj 2016 roku) 
wynosi 5,4 proc. Wyliczona średnia pensja 
oznacza, że „na rękę” pracownik dostaje 
3172 zł, a całkowity koszt pracodawcy to 
5300 zł.

Obaj z ojcem wiedzie-
li�my, �e Amber Gold, 
mówi�c kolokwialnie, to 
lipa. Ojciec ju� wiedzia�, 
�e ja wspó�pracuj� z OLT. 
Dla mnie to by�a wiedza 
ogólna, �e Amber Gold to 
firma, o której wypowia-
da� si� KNF, �e jest podej-
rzana. (...) Ale zarówno ja 
mia�em �wiadomo�� tego, 
�e takie ostrze�enia by�y 
obecne w mediach. Mój 
ojciec te� mia� – trudno, 
�eby premier nie zna� 
ostrze�e� KNF.

Micha� Tusk
 przed komisją śledczą 

ds. Amber Gold
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Stopa bezrobocia reje-
strowanego w Polsce 
w maju 2017 roku wy-
niosła 7,5 proc. przy 
7,7 proc. w kwietniu 
2017 roku i 9,1 proc. 
w maju 2016 roku.

W okresie styczeń-maj 2017 
roku padł kolejny rekord 
niskości deficytu budże-
towego w wysokości 200 
milionów złotych. To 0,3 
proc. deficytu planowane-
go na cały 2017 rok. 

Dochody z 
podatku VAT 
wzrosły o 30 
proc. w ujęciu 
rocznym (około 
15,9 miliarda 
złotych). 


