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„S” skarży polskie prawo
Nasze prawo ogranicza możliwość przynależności 
do związków zawodowych. W tej sprawie „S” 
złożyła skargę do Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. Skarżony jest art. 2 ustawy o związkach 
zawodowych mówiący o tym, kto może do nich 
należeć. Nie ma tam zapisu, że do związków 
mogą należeć także osoby samozatrudniające 
się oraz zatrudnione na podstawie umów cywil-
noprawnych. Jeśli MOP uzna skargę za zasadną, 
Polska będzie musiała zmienić przepisy. 

Ruszył HiperWyzysk.pl
www.hiperwyzysk.pl – to specjalna platforma 
NSZZ „Solidarność”, przez którą pracowni-
cy sieci handlowych i firm ochrony mogą 
zgłaszać problemy w relacjach ze swoimi 
pracodawcami. Zdaniem przedstawicieli 
Sekcji Krajowej Handlu NSZZ „S”, sytuacja 
pracowników handlu pogarsza się z roku 
na rok. Główne problemy to: niskie płace, 
umowy na czas określony, powszechne 
korzystanie z agencji pracy tymczasowej, ob-
ciążanie pracowników ponad ich możliwości 
oraz lobbing. 

Będzie plac „S” w Brukseli
Jeden z miejskich placów w Brukseli będzie nosił 
imię „Solidarności 1980”. Do udziału w uro-
czystościach nadania imienia Związku zostali 
zaproszeni prezydent i premier oraz wszyscy byli 
i obecny przewodniczący NSZZ „S”. 

„Chińskie zupki” i miska ryżu 
przed ambasadą

W hołdzie księdzu prałatowi Polski Lotos
Zebrano ponad 155 tys. podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy o zachowa-
niu przez państwo polskie większościowego 
pakietu akcji grupy Lotos SA. Autorzy projektu 
podkreślają, że kontrola nad strategicznym 
przedsiębiorstwem przynoszącym ogromne 
zyski do budżetu powinna pozostać w kraju. 
Obecnie właścicielem większościowym Lotosu 
(53,19 proc.) jest Skarb Państwa. W momen-
cie sprzedaży udziałów istnieje niebezpie-
czeństwo, że Polska straci strategiczny zakład. 

W Trójstronnej bez 
porozumienia
11 lipca Komisja Trójstronna nie porozumiała 
się w sprawie przyszłorocznej wysokości płacy 
minimalnej. Strona rządowa zaproponowała 
wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 
jedynie 1500 zł oraz kontynuację mrożenia wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 

Zabraknie na czarną 
godzinę?
Rządowy pomysł na wykorzystywanie środków 
z Funduszu Rezerwy Demograficznej na bieżące 
potrzeby funduszu emerytalnego negatywnie 
oceniło Prezydium Komisji Krajowej „S” w opinii 
do projektu rozporządzenia Rady Ministrów. 

Układ na uczelniach
Związkowcy z organizacji NSZZ „Solidarność”, 
działających w polskich wyższych uczelniach 
rozpoczęli 25 lipca negocjacje ponadza-
kładowego układu zbiorowego pracy dla 
pracowników uczelni publicznych. 

STOP przeciw łamaniu praw 
człowieka w Birmie
NSZZ „Solidarność” zaapelował do polskiego 
rządu o poparcie starań międzynarodowej 
wspólnoty na rzecz powołania komisji 
śledczej do spraw łamania praw człowieka 
w Birmie. W przesłanym do ministra spraw 
zagranicznych liście zaapelowano o poparcie 
przez rząd zalecenia specjalnego sprawoz-
dawcy ONZ ds. Birmy w sprawie utworzenia 
komisji śledczej ONZ na rzecz zbadania przy-
padków łamania praw człowieka w tym kraju.

Wałęsa i Buzek 
w „Solidarności”
Lech Wałęsa był gościem Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 9 sierpnia. 
– Mam nadzieję na dobrą współpracę, mam 
nadzieję, że otwiera się dziś nowy rozdział. 
Będę starał się maksymalnie wspierać dzia-
łania „Solidarności” – mówił po spotkaniu 
pierwszy przewodniczący Związku. Dodał, że 
to, co dzieje się dziś w kraju, budzi poważne 
obawy i wymaga reakcji. Lech Wałęsa został 
zaproszony do udziału w obchodach 31 
rocznicy powstania „Solidarności”.
Dzień później gościem Związku był Jerzy 
Buzek. Tematem spotkania przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego z Prezydium KK NSZZ 
„Solidarność” były m.in. zaplanowane na 30 
sierpnia uroczystości w Brukseli. Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego otrzymał zaproszenie 
na tegoroczne obchody sierpniowe, a także na 
wystawę w Sali BHP organizowaną z tej okazji 
przez „S” i IPN.

z roku 1980, których kulminacja nastąpi 
z końcem miesiąca. W tym roku główna msza 
święta miała miejsce w kościele Najświętszej 
Marii Panny przy ulicy Świętojańskiej, którą 
koncelebrował ks. Henryk Lew-Kiedrowski. 
Po mszy świętej zebrani przeszli pod Płytę 
Marynarza Polskiego przy skwerze Kościuszki, 
gdzie odczytano rozkaz dowódcy Marynarki 
Wojennej o podniesieniu wielkiej gali bande-
rowej na okrętach RP. 

Coraz bliżej pomnika 
Ronalda Reagana w Gdańsku 
Inicjatorzy budowy pomnika Ronalda 
Reagana w Gdańsku – byli i obecni działacze 
„Solidarności” zrzeszeni w stowarzyszeniu 
„Godność” – porozumieli się z władzami 
miasta oraz kurią metropolitalną. Prezydent 
Gdańska wyznaczył miejsce na monument 
w Parku im. Reagana w pasie nadmorskim, 
natomiast abp Sławoj Leszek Głódź wydał 
kościelną zgodę na wykorzystanie w dziele 
wizerunku Jana Pawła II. Pomnik będzie 
bowiem przedstawiał 40 prezydenta USA 
spacerującego z Papieżem, co ma symboli-
zować wkład obu tych postaci w obalenie 
komunizmu. Postument będzie odlany 
z brązu, ma zostać ukończony w 2012 r. Jego 
koszt szacuje się na ok. 200 tysięcy złotych, 
zbiórka pieniędzy już się rozpoczęła, także 
wśród Polonii w USA. 

Uczymy pośrednictwa pracy

12 lipca, w rocznicę śmierci ks. prałata 
Henryka Jankowskiego, odprawiona została 
uroczysta msza św. oraz odbył się koncert 
słowno-muzyczny zespołu Emanuele, kierowa-
nego przez ks. kanonika Franciszka Kucia. Do 
bazyliki św. Brygidy przybyli m.in. Krzysztof 
Dośla, Piotr Duda i Lech Wałęsa.

Msza w Starogardzie 
Gdańskim
Msza św. z okazji przypadającej 12 lipca 
pierwszej rocznicy śmierci ks. prałata Henryka 
Jankowskiego została odprawiona 17 lipca, 
kościele pw. św. Wojciecha w Starogardzie 
Gdańskim. Koncelebrował ją ksiądz proboszcz 
Janusz Lipski, a poprzedziło ją otwarcie 
wystawy poświęconej postaci ks. prałata  

Uroczystości rocznicowe 
w Gdyni

Ponad 300 osób pikietowało 25 sierpnia 
przed ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej 
w Warszawie. Związkowcy z „Solidarności” pro-
testowali przeciwko bezprawnemu zwolnieniu 
z pracy Grzegorza Zmudy, przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” w tyskim Nexteer Automo-
tive Poland, spółce należącej do chińskiego kapi-
tału. Grzegorz Zmuda przyjechał pod chińską 
ambasadę razem ze swoimi dwoma kilkuletnimi 
synkami. – Dziękuję wam wszystkim, że wspie-
racie mnie w tej walce – powiedział.. 

Porozumienie „S” 
z Juwentusem
26 sierpnia  sukcesem zakończyła się akcja 
NSZZ „Solidarność” pod hasłem „CzyDeloit-
tejestOk?”. Juwentus – jedna z największych 
firm ochrony – podpisał porozumienie 
o współpracy ze Związkiem. Dotyczy ono 
przede wszystkim relacji między zarządem 
Juwentusu a organizacją zakładową NSZZ 
„Solidarność”. Juwentus zobowiązał się 
do respektowania prawa pracowników do 
zrzeszania się w związek zawodowy. Ponadto 
osoby podejmujące pracę w tej firmie będą 
miały możliwość spotkania się z przedstawi-
cielem związku przed szkoleniami dla nowych 
pracowników. Spotkania będą się odbywały 
w Warszawie i innych miastach, gdzie Juwen-
tus ma swoje oddziały. 

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna zaprasza na odsłonięcie wystaw 
prezentujących udział, wysiłek i ofiary Gdyni na drodze do niepodległości: 

„Grudzień 1970 w Gdyni” oraz „Solidarna Gdynia 1980”.
Wystawy zostaną umieszczone na historycznej kładce nad przystankiem 
Gdynia Stocznia.
17 grudnia 1970 r. doszło tutaj do masakry stoczniowców.
15 sierpnia 1980 r. Gdyńska Stocznia im. Komuny Paryskiej, do której droga 
prowadzi m. in. właśnie tą kładką, rozpoczęła strajk o niezwykłym znaczeniu 
dla ruchu solidarnościowego i dla historii Gdyni. Miejsce to jest więc dosłow-
nie „drogą do wolności”.
Fundacja pragnie, aby te wystawy przypominały mieszkańcom Gdyni, jak 
ważną rolę odegrała Historia w życiu ich i miasta, ale także, jak wielką rolę 
mieszkańcy Gdyni odegrali w Historii.
Wystawę „Grudzień 1970” opracował Andrzej Kołodziej we współpracy 
z Romanem Zwiercanem.
Wystawa „Solidarna Gdynia 1980” jest autorstwa Danuty Sadowskiej.
Odsłonięcie wystaw nastąpi na pomoście przystanku Gdynia Stocznia 
ok. godz. 9.30 w dniu 31 sierpnia 2011 – w ramach obchodów XXXI rocz-
nicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Gdynia. Dwie wystawy 31 sierpnia

W uroczystościach Święta Wojska Polskiego 
w Gdyni (15 sierpnia) tradycyjnie wzięły 
udział poczty sztandarowe „Solidarności”. 
Dla ludzi Związku w tym dniu rozpoczynają 
się obchody rocznicy sierpniowych strajków 

24 sierpnia w Gdańsku, w ramach pro-
jektu „Pomorska sieć wsparcia pracow-
ników sektora stoczniowego”, odbyło 
się szkolenie Kontynuacja pośrednictwa 
pracy w projekcie Pomorska sieć wsparcia 
pracowników sektora stoczniowego. Jego 
celem było przygotowanie pracowników 
sieci wsparcia do prowadzenia usług 
pośrednictwa pracy dla beneficjentów po 
zakończeniu projektu. 
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PYTANIE MIESIĄCA
W jakim stopniu po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej zmieniła się sytuacja 
polskich pracowników?

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:

Chcesz mieć SERWIS 
– wypełnij ANKIETĘ!

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem Internetowego Biulety-
nu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego prosimy o wy-
pełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.
solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regionu (pok. 105). Ankieta dostępna 
jest również w oddziałach Zarządu Regionu. iB

iS

KRZYSZTOF CZERWIŃSKI
KZ „S”, Politechnika Gdańska

– Na pewno sytuacja ta zmieniła się głów-
nie poprzez otwarcie europejskich rynków 
pracy i możliwość podejmowania zatrudnie-
nia za granicą. Niestety, niewiele zmieniło się 
w kraju, a jeżeli już – to raczej na gorsze pod 

wpływem globalnego kryzysu. Pensje wprawdzie wolno ro-
sną, jednak szybciej rosną ceny. Wzrasta więc inflacja, a także 
bezrobocie. 

MAREK ALBECKI, KZ „S”, KLOSE 
Gościcińska Fabryka Mebli

– Niestety, w niewielkim. Wzrosły wyma-
gania pracodawców, często realizujących 
kontrakty na rynek europejski, natomiast 
wynagrodzenia pracowników spadły, biorąc 
pod uwagę ich siłę nabywczą. Nie wiem, czy 

po stronie plusów zaliczyć otwarcie unijnych rynków pracy, 
bowiem powoduje to emigrację zarobkową zwłaszcza mło-
dych, zdolnych i energicznych ludzi. Niesie to ze sobą także 
koszty społeczne – rozłąkę z rodziną, nierzadko kończącą się 
jej rozpadem.

DARIUSZ MAJEWSKI, KO „S” 
Pracowników Telekomunikacji

– Chyba najważniejszy fakt, jaki polski 
pracownik wiąże z przystąpieniem do Unii, 
to otwarcie tamtejszych rynków pracy. Przy 
obecnym bezrobociu w kraju to niestety real-
na alternatywa zarobku. Politycy obiecywali 

przed akcesją złote góry, niewiele jednak z tych obietnic się 
ziściło. Poza bezrobociem, o którym mówiłem, pensje pra-
cowników bynajmniej nie są europejskie. Niewątpliwym plu-
sem są za to fundusze unijne, napływające do Polski, dzięki 
którym trochę ludzi ma jednak pracę. Realizowane w ten spo-
sób inwestycje zmieniają także jakość życia Polaków.

oprac. (jw)

Trwa zbiórka na budowę 
pomnika ks. prałata Henry-
ka Jankowskiego, kapłana 
zasłużonego dla wolności 
naszej Ojczyzny, Gdańska 
i NSZZ „Solidarność”. 
Udało się uzyskać zgodę na 
publiczną zbiórkę pieniędzy 
poprzez wpłaty na konto 
bankowe.

Pomnik ma stanąć przy ba-
zylice św. Brygidy w Gdań-
sku. Autorem projektu jest 
Giennadij Jerszow, artysta 
rzeźbiarz z Gdańska.

Każda złotówka pomoże 
nam zrealizować tę szczyt-
ną ideę. 

Całkowity koszt budowy 
pomnika wraz z zagospo-
darowaniem otoczenia 
wyniesie około130 tysięcy 
złotych. Prosimy o wpłaty 
na konto: Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika
ks. Henryka Jankowskiego

nr konta: 
37 1130 1121 0006 5595 
7520 0001

Budujemy pomnik
KS. HENRYKA JANKOWSKIEGO

Dajemy pracownikom możliwość szkoleń, dzięki którym poprawia się ich pozycja na 
rynku pracy. Zdarza się, że dzięki kwalifikacjom zdobytym przez pracowników w pro-
jekcie pracodawcy wycofują zamiar zwolnień grupowych. 

Związek po nowemu – robimy szkolenia, str. 25

– Decyzję o odwołaniu strajku otrzymałem w nocy 24 sierpnia. Nastroje są różne. 
Jedni są zadowoleni, inni nie. Podwyżki, które dostali kolejarze, są podzielone 
według klucza pasującego dyrekcji. 

Strajk na kolei odwołany, str. 4

Czy polska polityka, która powinna być „rozumną troską o dobro wspólne”, 
sięgnęła bruku, jak fortepian Chopina w słynnym wierszu C.K.Norwida? 

Polityka na bruku, str. 3
– „Chodziło nam (…) o sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o praworząd-
ność, o ludzką godność, o swobodę przekonań, o naprawę Rzeczypospolitej, nie 
zaś tylko o chleb i kiełbasę” – tak delegaci na I KZD NSZZ „Solidarność” w uchwa-
le programowej opisywali źródła powstania Związku.
Wolność to nie wszystko, str. 6

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. 
Jednak tego dnia nie stał się żaden cud, automatycznie nie zniknęły wszelkie 
różnice w stosunku do krajów starej Unii. Chyba najwyraźniej widać to w warun-
kach pracy i płacy.
Tu się pracuje, str. 8

– Patriotyzm to nie obciach – zgodnie podkreślali przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla i szef Komisji Krajowej Piotr Duda podczas uroczyste-
go posiedzenia zarządu z okazji 31 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 
połączonego z finałem IX edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”.
Stypendia „Solidarności” – patriotyzm to nie obciach, str. 11

Stocznia Gdańsk, kolebka „Solidarności”. To stąd ruszył „pociąg” do wolnej, demo-
kratycznej Polski. Historia odcisnęła szczególne piętno na ludziach tam pracujących. 
Przez wiele lat walczyli o utrzymanie zakładu, o zachowanie jego nazwy. 

Działamy wspólnie, dlatego efektywnie, str. 12

Trwający blisko trzy tygodnie I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” we 
wrześniu i październiku 1981 r. był dla związkowców wielką lekcją demokracji, 
ze wszystkimi jej zaletami i wadami.

Święto demokracji w hali Olivia, str. 14

W 1981 roku jako nastoletnia harcerka 
miałam okazję pracować przy obsłudze I 
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Niewiele dziś pamiętam z tego, nad 
czym tam wówczas obradowano. Uchwałę 
programową przeczytałam po latach, pra-
cując już w „Solidarności”. Zapamiętałam 
jednak atmosferę tamtych dni. To, co się 
wówczas działo w hali Olivia, było czymś 
niezwykłym w państwie rządzonym przez 
„jedynie słuszną” partię, na zjazdach której 
wszystkie uchwały przyjmowano jednogło-
śnie. Zjazd „Solidarności” to niekończące się 
dyskusje nad każdym dokumentem i ekscy-
tujące wybory władz. Pamiętam zmęczenie 
kilkugodzinnymi obradami zarówno samych 
delegatów, jak i nas – obsługujących uczest-
ników zjazdu. Pomyślałam sobie wówczas, 
że tak chyba wygląda demokracja. We wrze-
śniowym „Magazynie” pierwszemu zjaz-
dowi „Solidarności” poświęcamy specjalną 
wkładkę (Święto demokracji w hali Oliwia, 

str. 14), w której drukujemy pierwszą część 
Uchwały programowej. Warto wrócić do lek-
tury tego dokumentu, bo pomimo że od jego 
uchwalenia minęło 30 lat, wiele zapisów jest 
wciąż aktualnych. Przypominamy również I 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” (przedruk artykułu z „Tygodnika Soli-
darność” sprzed 30 lat Anatomia sporu, str. 
20). O idee, o które walczyła „Solidarność” 
31lat temu i na ile są one aktualne dziś, za-
pytaliśmy Janusza Śniadka i Krzysztofa Doślę 
(Wolność to nie wszystko, str. 6). 

Jak co miesiąc prezentujemy raport „Ma-
gazynu”, tym razem porównaliśmy sytuację 
pracowników w Polsce i w innych krajach Unii 
Europejskiej (Tu się pracuje, str. 8). Publiku-
jemy również drugą część wywiadu z Danutą 
Wojdat, pełnomocniczką Komisji Krajowej do 
spraw kobiet (Dlaczego samozatrudnienie 
niszczy rynek pracy, str. 10).

Małgorzata Kuźma
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SP     JRZENIE

Trzysta tysięcy podpisów
300 tys. podpisów zebra-

nych pod solidarnościowym 
projektem ustawy o podnie-
sieniu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę przewiózł 
do Sejmu 18 lipca specjalny 
autobus. Podpisy zebrane przez 
Komitet Obywatelski Inicjaty-
wy Ustawodawczej zostały 
przekazane Marszałkowi Sej-
mu RP Grzegorzowi Schety-
nie. NSZZ „Solidarność” ma 
nadzieję, że pierwsze czytanie 
projektu odbędzie się jeszcze 
w tej kadencji Sejmu.

Projekt zakłada, że wzrost 
płacy minimalnej jest rozło-
żony na lata, tak by zminima-
lizować obciążenia budżetu 
i pracodawców. Poza tym pła-
ca wzrośnie tylko wtedy, jeśli 
w Polsce PKB będzie na od-
powiednim poziomie, określo-
nym w projekcie. Piotr Duda, 

przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność”, w momencie 
składania wniosku w kancela-
rii Sejmu przypomniał, że kie-
dy strona społeczna zgodziła 
się na podpisanie pakietu an-
tykryzysowego, premier obie-

cał, że do końca 2009 roku po-
wstanie harmonogram dojścia 
płacy minimalnej do 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. 
Projekt „Solidarności” ujmuje 
tę perspektywę wzrostu płacy 
minimalnej w ramy prawne. 

300 tys. podpisów jedzie do Sejmu.
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Czy polska polityka, 
która powinna być „ro-
zumną troską o dobro 

wspólne”, sięgnęła bruku, jak 
fortepian Chopina w słynnym 
wierszu C.K.Norwida? Oto 
w ostatnich dniach na oczach 
całego społeczeństwa koalicyj-
na większość zmienia o 180 
proc. raport komisji śledczej 
ds. nacisków przedstawiony 
przez przewodniczącego z tej 
koalicyjnej większości, ba, ministra sprawiedliwości do niedaw-
na. Po co? Bo przeczył obowiązującym przekazom medialno-
-politycznym jedynie słusznej siły? Komisja śledcza jest więc 
nie po to, żeby dociec prawdy, tylko żeby potwierdzić to, co jest 
wygodne dla władzy. I co? I nic! 

Parę tygodni temu raport rządowy o największej katastrofie 
w dziejach powojennej Polski doprowadził do postawienia 
zarzutów… dwóm wojskowym. I co? I nic! Jak ktoś słusznie 
zauważył, trudno żeby raport rządowy oskarżał rząd lub przy-
najmniej kilku prominentów obozu władzy i to przed wyborami. 
Najistotniejszy jest przecież wizerunek, a nie – prawda… 

Wizerunkowo stoimy na czele Unii Europejskiej. I co z tego, 
skoro w czasie obecnych zawirowań finansowo-gospodarczych 
przywódcy największych krajów europejskich nawet nie silą się, 
by utrzymać pozory, że Polska czemukolwiek przewodzi. Nie-
wiele lepiej jest w sferze owego dobra wspólnego, dla którego 
uzasadnieniem powinno być wszak pełnienie ważnych funkcji 
publicznych. Bo dobro wspólne nie ma nic wspólnego z dobrem 
dla wybranych. 

Czy te gorzkie konstatacje powinny nas zniechęcić do 
udziału w życiu publicznym i korzystanie z praw demokra-
cji? Moim zdaniem – nie. Właśnie fakt, że do wyborów idą 
najczęściej syci i spełnieni powoduje, że racje pozostałych 
nie istnieją, albo spychane są na margines i przedstawiane 
jako fanaberie sfrustrowanych. Warto w dniach sierpniowych 
obchodów kolejnej rocznicy zwycięskich strajków i po-
wstania NSZZ „Solidarność”, pamiętać, że gdyby nie udział 
najpierw tysięcy, a później milionów – nie zmienilibyśmy 
systemu. Dziś takim udziałem jest wywalczone prawo do de-
mokratycznych wyborów naszych przedstawicieli. Wybierz-
my więc takich, którzy – jak pisze w apelu Komisja Krajowa 
naszego Związku – gwarantują swoją dotychczasową postawą 
uczciwą (!) służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz 
praw pracowniczych. Wiele decyzji, które skutkują później 
w naszych firmach, jest podejmowanych w ramach tworzenia 
prawa w parlamencie – choćby w zakresie prawa pracy, dia-
logu społecznego, płacy minimalnej, polityki podatkowej etc. 
Nie bądźmy naiwni – w parlamencie decydują kluby, a nie 
poszczególni posłowie. Musimy wybrać więc ludzi, ale na 
listach konkretnych ugrupowań, które chcą budować Polskę 
solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji – żeby znowu 
przywołać fragment apelu KK. 

Po latach komuny od z górą dwudziestu lat staramy się 
odbudowywać każdą część naszej rzeczywistości – od siebie 
poczynając, poprzez sąsiedzkie czy pracownicze wspólnoty, po 
tożsamość narodową. Wychodzi to bardzo różnie. Może trzeba, 
aby wybierane przez nas elity zajęły się budową domu (nieko-
niecznie szklanego) dla wszystkich, a nie pałacu dla wybranych. 
Bo przecież taki był – moim skromnym zdaniem – najważ-
niejszy sens sierpniowych zrywów, których kolejną rocznicę 
obchodzimy.

Jacek Rybicki

Polityka
na bruku 

– Decyzję o odwołaniu straj-
ku otrzymałem w nocy 24 
sierpnia. Nastroje są różne. 
Jedni są zadowoleni, inni 
nie. Podwyżki, które dosta-
li kolejarze, są podzielone 
według klucza pasującego 
dyrekcji. Tym sposobem 
jedni dostali więcej, inni 
prawie wcale – mówi Kazi-
mierz Solejewski, przewod-
niczący KZ NSZZ „S” Pomor-
skiego Zakładu Przewozów 
Regionalnych w Gdyni. 

Po wielu dyskusjach, jakie 
prowadzili związkowcy z 
rządem, wydawało się, że 

zostaną zaakceptowane propozy-
cje dotyczące podwyżek, a także 
rozpocznie się rozmowa na temat 
restrukturyzacji spółki. – Zabiega-
liśmy, aby kierowane z budżetu do 
marszałków środki finansowe były 
przeznaczane na Przewozy Regio-
nalne, a nie jak dotychczas ogólnie 
na komunikację. Tym sposobem to 
marszałek województwa decyduje 
o wielkości funduszy, jakie są kie-
rowane na kolej. Ma on również 
możliwość innego rozdyspono-
wania pieniędzy, np. na transport 
autobusowy. Ale nawet w tej kwe-
stii nie udało się nam porozumieć 
– wyjaśnia Solejewski.

W wielu województwach 
marszałkowie chcą powołać 
kolejne konkurencyjne spółki 
przewozowe. Na to nie chcą 
zgodzić się związkowcy, tłuma-
cząc, że kolejarze pracują w nich 
na umowy-zlecenia, a w konse-
kwencji jest to niebezpieczne dla 
pasażerów. Poza tym powołanie 
w każdym województwie od-
rębnych spółek spowodowałoby 
podwyżki cen biletów.

– Spółka należy do samorzą-
dów 16 województw – mówi 

Solejewski. – Ale co będzie, 
jeśli szefowie nowych zakła-
dów się nie dogadają? Pasażer 
nie będzie mógł kupić jednego 
biletu, żeby przejechać dłuższą 
trasę. I oczywiście zapłaci za 
niego dużo więcej.

Rząd nie wyraził także zgody 
na proponowane przez związ-
kowców podwyżki. Kolejarze 
domagają się podwyżek 280 zł 
dla każdego pracownika. Mi-
nister Grabarczyk zgodził się 
wprawdzie na to, ale podwyżki 
mają zostać rozłożone na raty: 
120 zł na każdego pracownika 
przekazano już na wypłaty sierp-
niowej pensji, 130 zł ma  trafić do 
nich od lipca 2012 r., a o kolejnej 
podwyżce na razie nie ma mowy. 
Rząd chce, aby nastąpiła ona do-
piero od stycznia 2013 r. 

– Cieszymy się z podwyżek, 
ale nie jesteśmy usatysfakcjo-
nowani – mówi Solejewski. – I 
nie tylko chodzi o ich podział na 
raty. Dyrektor spółki zdecydował 
bez naszej zgody, aby podwyżki 
zmniejszyły nierówności płaco-
we. Tym sposobem jedni dostali 
nawet po 200 zł, inni prawie wca-
le. Dlatego wstrzymujemy się od 
podpisania z dyrekcją przyjętych 

przez zarząd ustaleń. Będziemy 
na ten temat jeszcze rozmawiać.

Solejewski przypomina, że 
od trzech lat na kolei nie było 
żadnych podwyżek, nawet infla-
cyjnych. – A ludzie zarabiają na-
prawdę niedużo. Jest wiele osób, 
które nawet po 30 latach pracy 
otrzymują zaledwie 1200 zł, śred-
nia to ok. 1600 zł – stwierdza z 
goryczą szef  „Solidarności”  w 
Pomorskim Zakładzie Przewo-
zów Regionalnych w Gdyni. – To 
naprawdę niewiele za tak ciężką i 
odpowiedzialną pracę. Już w tej 
chwili brakuje maszynistów. Ale 
nam nie chodzi tylko o podwyżki, 
także o restrukturyzację kolei.

– Najbardziej irytuje nas od-
bijanie piłeczki przez wszystkich 
zainteresowanych – mówi Sole-
jewski. – Zarząd Przewozów 
Regionalnych twierdzi, że nie 
ma wpływu na spółkę, marszał-
kowie jak mantrę powtarzają to 
także, bo uważają, że  „zarządza-
ją tylko jedną szesnastą spółki”, 
a minister Grabarczyk również 
mówi, że to nie on jest decyden-
tem, bo odpowiadają za nią mar-
szałkowie. Więc jak to jest? Czy 
ta odpowiedzialność nie została 
specjalnie rozmyta?

Dwa tygodnie temu, o pół-
nocy 16 sierpnia, stanęły w ca-
łej Polsce pociągi Przewozów 
Regionalnych. Strajk trwał 24 
godziny. Do protestu przystą-
piła większość z 13-tysięcznej 
załogi. 

Rozmowy z rządem nadal 
trwają, kolejna debata odbędzie 
się 15 września. Związkowcy 
mają nadzieję, że jednak dojdzie 
do porozumienia. Jeśli nie, kole-
jarze mogą znowu strajkować. 
Koszty dobowego strajku to kwo-
ta nawet 6 milionów złotych. 

Olga Zielińska

Strajk na kolei odwołany 
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Zawirowania i spekulacyj-
ne gry na rynkach finansowych 
stanowią realne zagrożenie dla 
stabilności gospodarczej Unii 
Europejskiej. EKZZ przypomina 
przywódcom politycznym, że 
mają obowiązek stanąć na wyso-
kości zadania i podejmować odpo-
wiedzialne decyzje, a nie oddawać 
inicjatywę rynkom finansowym 
i agencjom ratingowym.

Dziś Europa potrzebuje soli-
darności bardziej niż kiedykol-
wiek wcześniej. Konieczne jest 
podjęcie natychmiastowych 
działań na rzecz wprowadzenia 
mechanizmów wspierających 
inwestycje w realną odbudowę 
gospodarczą. 

Tylko ogólnoeuropejska 
solidarność może dziś po-
móc nam zabezpieczyć miej-
sca pracy, rozwój społeczny 
i przyzwoite standardy życia 
milionom naszych obywateli. 
Europa potrzebuje dziś przy-
wódców z prawdziwego zda-
rzenia, zdolnych podejmować 
odważne i odpowiedzialne de-
cyzje, które odwrócą obecny 
kierunek przemian.

Oto nasze przesłanie do mi-
nistrów finansów i gospodarki 
UE, którzy będą obradowali we 
Wrocławiu 16 i 17 września. 

Żądamy 
odpowiedzialnych 
i odważnych 
decyzji oraz polityki 
zmierzającej do budowy 
Europy Socjalnej 
oraz uczciwego, 

zapobiegającego 
wykluczeniu systemu 
europejskiego 
zarządzania. DLATEGO...

protestujemy przeciwko
� Dyktatowi rynków finanso-

wych i agencji ratingowych.
� Polityce ustawicznych cięć 

socjalnych i obniżania wy-
nagrodzeń.

� Brakowi bezpieczeństwa 
socjalnego i bezrobociu, 
zwłaszcza wśród młodzieży.

� Deregulacji standardów pra-
cy i płacy oraz degradacji 
standardów społecznych.

� Nieprzestrzeganiu zapisów 
układów zbiorowych i de-
montażowi dialogu spo-
łecznego.

� Rozwarstwieniu społecz-
nemu.

Chcemy europejskiej 
solidarności 
i wzmocnienia Europy 
Socjalnej. DLATEGO...

żądamy
� Stabilnego i bezpiecznego 

zatrudnienia.
� Poszanowania autonomii 

partnerów społecznych 
w sporach i negocjacjach.

� Realnego dialogu społecz-
nego. 

� Działań na rzecz wzrostu 
i ochrony siły nabywczej 
płacy.

� Gwarancji godziwego wy-
nagrodzenia.

� Stabilnego systemu ochrony 
socjalnej gwarantującego 

rozwój społeczny i solidar-
ność społeczną.

� Powszechnego dostępu do 
wysokiej jakości usług pu-
blicznych.

� Gwarancji wyższych eme-
rytur.

Chcemy europejskiej 
solidarności 
i zapewnienia 
zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego. 
DLATEGO...

żądamy
� Wdrożenia mechanizmów 

ograniczających spekulacje 
i wspierających europejski 
plan odbudowy gospodarczej.

�  Wprowadzenia podatku 
od transakcji finansowych 
i wykorzystania dostępnych 
instrumentów budżetowych 
na rzecz wzrostu inwestycji 
i zrównoważonego rozwoju.

� Likwidacji rajów podatko-
wych i przeciwdziałania 
fiskalnym oszustwom i de-
fraudacjom.

� Rozwoju polityki przemy-
słowej opartej na technolo-
giach niskoemisyjnych.

� Harmonizacji podstawy 
opodatkowania przedsię-
biorstw z ustaleniem mini-
malnej stopy opodatkowa-
nia.

Zainteresowanych 
udziałem w manifestacji 
prosimy o kontakt z Ja-
nem Szewczykiem, tel. 
58 308 43 01

Spotkajmy się we WROCŁAWIU

Wskaźniki indeksów giełdo-
wych w USA i strefie euro 
lecą na łeb, na szyję. Go-

spodarki drżą. Inwestorzy i analitycy 
nie mają już złudzeń – krąży nad nami 
widmo recesji. Takie alarmujące tytuły 
atakują nas w ciągu ostatnich tygodni 
z pierwszych stron gazet. Z każdym 
dniem z coraz większą siłą.

I oto – przecieram oczy ze zdumie-
nia – zaraz obok pewien liberalny ko-
mentator pyta retorycznie: czy Polska ma szansę pozostać zieloną 
wyspą? I natychmiast udziela odpowiedzi: do naprawy naszych 
finansów publicznych i naszej gospodarki trzeba wykorzystać 
światowy kryzys. Zerwać z taktyką drobnych kroczków.

Gdyby ktoś jeszcze nie nauczył się czytać tych pokrętnych 
artykułów, wyjaśniam: polityka drobnych kroczków, to polity-
ka odbierania słabym – dajmy na to emerytom, pielęgniarkom, 
nauczycielom. Bezrobotnym też – przecież mają zasiłki. Ale to 
za mało. Trzeba szybko korzystać z sytuacji i docisnąć jeszcze 
mocniej.

Polityka dzisiejszej władzy to polityka wykluczenia – środo-
wisk, branż, całych terytoriów. Tych, którzy nie są już w stanie 
się bronić. Pod hasłami ratowania państwa odebrano nam pienią-
dze z Otwartych Funduszy Emerytalnych. A przecież państwo to 
podobno my. Służba zdrowia ledwo zipie, ale może to i lepiej, 
bo nie dożyjemy naszych wypracowanych emerytur. O oświacie, 
studentach nie ma co mówić. Rozłożono rybołówstwo, zniszczono 
przemysł okrętowy, rozparcelowano stocznie, nie mamy już flo-
ty handlowej. Wyeliminowano Podkarpacie i całą polską Ścianę 
Wschodnią (za krnąbrność).

Nawet pogoda sprzyja władzy, wichury, powodzie, trąby po-
wietrzne. Pozrywane linie energetyczne, dachy, szklarnie, znisz-
czony dorobek całego życia. Tu władza się pojawi. Postroi miny. 
Jednemu da dwa tysiące, drugiemu sześć, a dziesięciu innym nic. 
Dlaczego, za co, skąd tak? Nie wiadomo.

Do tych, co dała im sześć tysięcy wpadnie w niedzielę na obiad 
w świetle jupiterów i kamer telewizyjnych. A tu po deserze nie-
spodzianka – pod progiem rozkrzyczany tłum tych, co nie dostaną 
nic. Wyeliminowanych.

Ceny w ostatnich miesiącach wzrosły od pięciu do siedmiu 
procent, ale w tym roku mają się utrzymać – mówi poseł Kłopo-
tek. Uspokaja rolników, że chociaż rzepak latoś słabo obrodził 
i z owoców na jesieni też będzie niedużo, za to jarzyny w tym 
roku obrodziły.

A co będzie, kiedy władzę po wyborach weźmie jedna partia 
i koalicjant stanie się niepotrzebny… (Nie stawiam znaku zapy-
tania, bo to jasne.)

Bronią się jeszcze tylko silni – kolejarze, górnicy… Tych wła-
dza się boi. (Próbuje – kroczek do przodu i lekko w tył, i znowu.) 
Ale jak długo? Przecież w dobie recesji wszyscy muszą ponieść 
straty. Raczej prędzej niż później.

A Pinokio przytupuje drewnianymi nóżkami i się śmieje.
Czego od niego chcemy? Chyba już niczego. Chcieliśmy Polski 

Solidarnej a nie polityki wykluczenia. Pamiętajmy o tym, idąc do 
wyborów 9 października.

Dariusz Wasielewski

Zamiast puenty: czy Polska ma szansę pozostać zieloną wyspą? 
Jeśli tak, to wszyscy będziemy mieli zielone podniebienia…
Ten człowiek. Życzę mu dobrze. Życzę mu trawy.

WYKLUCZENI
FELIETON

www.solidarnosc.gda.pl

wiesz wiêcej!
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ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– „Chodziło nam (…) 
o sprawiedliwość, o demo-
krację, o prawdę, o prawo-
rządność, o ludzką godność, 
o swobodę przekonań, o na-
prawę Rzeczypospolitej, nie 
zaś tylko o chleb i kiełbasę” 
– tak delegaci na I KZD NSZZ 
„Solidarność” w Uchwale pro-
gramowej opisywali źródła 
powstania Związku. Jak ta de-
klaracja ma się do dzisiejszej 
sytuacji w naszym kraju?

Janusz Śniadek: – „Soli-
darność” nie była nigdy celem 
samym w sobie, zawsze cho-
dziło o Polskę. Wolność i spra-
wiedliwość społeczna to dwa 
nierozłączne filary Sierpnia. 
Dokonania  w  sferze  wolno-
ści przeszły nasze najśmielsze 
marzenia. Jesteśmy wolnym, 
demokratycznym  krajem, 
członkiem NATO i Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast o to, 
co robimy z tą wolnością?,  
pytał nas sam Jan Paweł II. 
Ciągle rosnących obszarów 
biedy i wykluczenia nie daje 
się już tłumaczyć kosztami 
transformacji. Polska stała się 
europejskim, nie zielonym, ale 
czarnym rekordzistą niespra-
wiedliwości społecznej. ,,So-
lidarność” jest ciągle bardzo 
potrzebna ludziom w obronie 
godności – podkreślał Ojciec 
Święty w 2003 roku. Walka 
o sprawiedliwość społeczną, 
o prawdę i praworządność, 
o ludzką godność ciągle trwa. 
Fakt, że znaczna  część  dzi-
siejszych  elit  wmawia nam, 
że „Solidarność” już wypeł-
niła swoją misję,   że jest 
niepotrzebna i trzeba zwinąć 
sztandary, to element tej walki. 
Twierdzę, że  spory,  wznieca-
ne nieustannie wokół rocznic 
Sierpnia, prowokowane są po 
to, żeby stworzyć zasłonę i nie 
dopuścić refleksji nad tym, jak 
bardzo dzisiejsze elity władzy 
odeszły od ideałów „Solidar-
ności”. Wolna Polska okazuje 
się złą matką dla rosnącej gru-
py biednych i wykluczonych. 
Przesłania Sierpnia to ciągle 
zadania do spełnienia. Tylko 
syci, którzy nie chcą dzielić się 
chlebem, mówią inaczej. 

Krzysztof Dośla: – Strajk 
w Stoczni Gdańskiej rozpoczął 
się 14 sierpnia od postulatów 
typowo socjalnych. Sytuacja 
robotników w państwie rzą-
dzonym przez Polską Zjed-
noczoną Partię Robotniczą 

była dramatyczna. Zarobki 
w stosunku do cen były tak 
niskie, że praktycznie na nic 
nie starczały, a jeśli już ktoś 
miał pieniądze, to i tak nie 
mógł za nie nic kupić. Rzecz-
pospolita Ludowa, rządzona 
wówczas przez aparatczyków 
z PZPR, zadłużała się ponad 
miarę. Postulaty strajkujących 
związane były z poprawą losu 

„Solidarność”, dotyczą niemal 
identycznych kwestii.

J.Ś.: – We wrześniu mija 
30 rocznica I KZD NSZZ 
„Solidarność”, który przyjął  
program Związku. Lektura tej 
Uchwały programowej powin-
na stać się obowiązkowa dla 
tych wszystkich, którzy chcą 
się powoływać  na solidarno-
ściowy rodowód. Przypomnę 
tylko jeden zapis z tego progra-
mu: płaca minimalna powinna 
wynosić 50 proc. płacy średniej. 
Bój o spełnienie tego postulatu 
trwa nieustannie. Ci, którzy cią-
gle próbują sięgać po sztandar 
„Solidarności”, żeby rozwinąć 
go nad sobą, niech określą się, 
po jakiej są stronie. 

ści Polaków obszary biedy 
rosną.  Przez zamrożenie 
niezmienianych od 2006 roku 
progów pomocy społecznej na 
kolejne trzy lata już dziś liczba 
korzystających z pomocy (ok. 
7 proc. – dane GUS)  zbliża się 
do liczby osób żyjących  poni-
żej minimum egzystencji (bli-
sko 5 proc.). Proponowana na 
przyszły rok płaca minimalna 
1500 zł to netto kwota poniżej 
minimum egzystencji dla trzy-
osobowej rodziny, nie mówiąc 
o liczniejszych rodzinach. Taka 
płaca to odzieranie ludzi z ich 
godności.

– Zamieniliśmy w naszym 
kraju socjalizm na kapita-
lizm, a „Solidarność” wciąż 

cowane rozwiązania są wdraża-
ne w życie. Pod tym względem 
nasz kraj na pewno odstaje. Cały 
czas rządzącym w Polsce po 89 
roku, niezależnie od opcji, wy-
daje się, że mandat udzielony na 
początku kadencji oznacza mo-
nopol na mądrość. Jeśli wygrali 
taką czy inną różnicą głosów, to 
wolno im wszystko. Taki sposób 
rozumowania to zaprzeczenie 
demokracji.

J.Ś.: – Mówienie o trzeciej 
drodze to typowe sprowadzanie 
dyskusji na boczny tor. Premier 
Tusk w maju ubiegłego roku 
mówił, że „Polska radzi sobie 
z kryzysem najlepiej w naszej 
części świata”. A co myślą Po-
lacy o tym ,,radzeniu sobie”? 

WOLNOŚĆ to nie wszystko 
O co walczyła „Solidarność” 31 lat temu, 
a jakie są cele Związku dzisiaj? – rozmawiamy 
z JANUSZEM ŚNIADKIEM, długoletnim 
przewodniczącym Komisji Krajowej, obecnie 
kandydatem na posła do Sejmu, oraz 
KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Krzysztof Dośla i Janusz Śniadek.
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pracowników, ale nie tylko, bo 
przecież mówiło się o dostę-
pie do żłobków i przedszkoli, 
o zniesieniu przywilejów pew-
nych grup wówczas uprzywi-
lejowanych, wyrównywaniu 
szans dla wszystkich czy 
podniesieniu rent i emerytur 
z tzw. starego portfela. Spo-
śród postulatów, nazwijmy to 
politycznych, to tak naprawdę 
były dwa: postulat dotyczący 
wolności słowa oraz żądanie 
zwolnienia wszystkich więź-
niów politycznych i zniesie-
nia represji za przekonania. 
Całą resztę postulatów, łącz-
nie z postulatem o wolnych 
związkach zawodowych, 
można streścić w jednym – 
prawie do godnego życia. Jest 
to wciąż aktualne, a obszary, 
którymi obecnie zajmuje się 

– Dzisiaj warunki ekono-
miczne są jednak inne niż 31 
lat temu. Dlaczego ciągle tak 
mocno Panowie podkreślacie 
walkę o ludzką godność? 

K.D.: – Pojęcie ludzkiej 
godności nie sprowadza się tyl-
ko do wymiaru materialnego. 
Dzisiaj wiele osób wygodne 
życie, ten przysłowiowy chleb 
i kiełbasę, przedkłada ponad 
wszelkie inne wartości, takie jak 
choćby godność istoty ludzkiej. 
Żyjemy w wolnym i demokra-
tycznym kraju, jednak niestety 
godność człowieka, jego pod-
miotowość, została zepchnięta 
na drugi plan, stąd mówimy, że 
przesłanie Sierpnia jest nadal 
aktualne.

J .Ś . :  –  Pomimo  dużo 
lepszej sytuacji ekonomicz-
nej całego kraju i większo-

walczy o godność pracowni-
ków. Czy jest możliwa jakaś 
trzecia droga rozwoju spo-
łecznego, która obok zasad 
ekonomicznych respektowa-
łaby zasady moralne?

K.D.: –Nie ma idealnego roz-
wiązania. System kapitalistyczny 
wciąż się zmienia i w różnych 
krajach przybiera różne formy. 
Jest wiele państw, które sferę so-
cjalną mają bardziej rozwiniętą 
niż Polska, jednocześnie dobrze 
poradziły sobie z kryzysem. To 
pokazuje, że złoty środek jest 
możliwy do osiągnięcia. To, co 
na pewno można powiedzieć 
o tych państwach, to fakt, że re-
spektowane tam są zasady dialo-
gu społecznego. Rozwiązywanie 
konfliktów i poszukiwanie roz-
wiązań kształtuje się w dialogu 
partnerów społecznych, a wypra-

Ci, którzy wyjechali z Polski, 
wolą pozostawać w państwach 
„gorzej radzących sobie z kry-
zysem”, bo ich sytuacja tam jest 
ciągle dużo lepsza od tej w kraju. 
Zanim zaczniemy szukać trzeciej 
drogi, przynajmniej zbliżmy się 
do standardów społecznych obo-
wiązujących w kapitalistycznej 
zachodniej Europie. 

– Ale czy ten obecny kapi-
talizm na Zachodzie jest bez 
wad? Mamy kryzys w Eu-
ropie i niestety skutki jego 
ponoszą najbiedniejsi, czego 
przykładem jest Grecja. Czy 
jednak w kapitalizmie, także 
tym zachodnim, nie brakuje 
aspektu moralnego, sprawie-
dliwości?

J.Ś.: – Ważne jest, aby 
w każdej dyskusji używać 
pojęć precyzyjnie. Mówimy 
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– Ukazał się wreszcie – za-
inicjowany jeszcze w poprzed-
niej kadencji Związku – raport 
„Polityka przemysłowa gwa-
rantem zatrudnienia”, któ-
rego był Pan współautorem. 
Czy rzeczywiście dziś, w świe-
cie informatyzacji, globalizacji 
i dominacji usług – przemysł 
może być gwarantem zatrud-
nienia?

– Rozwój sektora usług jest 
zjawiskiem, którego nikt nie 
neguje, a kraje, które nie znajdą 
dogodnej pozycji na między-
narodowym rynku usług, będą 
miały problemy z konkuren-
cyjnością. Jednocześnie należy 
wystrzegać się mitu «gospo-
darki opartej na usługach», po 
pierwsze dlatego, że nie wszyst-
kie usługi są porównywalne, 
jeśli chodzi o wartość dodaną 
czy jakość miejsc pracy. Wielu 
pracowników zatrudnia han-
del, opieka, branża utrzymania 
czystości, firmy typu call cen-
ter – są to przykłady stanowisk 
często nisko wynagradzanych i 
nietrwałych.  Z drugiej strony, 
stawiając na rozwój w oparciu 
o usługi, nie wolno zapominać 
o tym, że jednym z głównych 
odbiorców usług jest przemysł 
i że bez niego wiele rodzajów 
usług nie istniałoby. Przemysł 
jest ponadto jednym z głównych 
dostawców zaopatrujących sek-
tor usług, bo czym byłoby społe-
czeństwo informacyjne bez bran-
ży telekomunikacyjnej? Z kolei, 
czy bez przemysłu infrastruktura 
drogowa, kolejowa, portowa czy 
energetyczna może być rentow-
na? Rozwój przemysłu jest nie 
tylko gwarancją zatrudnienia w 
przemyśle, ale również w usłu-
gach. Problem polega na tym, 
że o ile w większości krajów 
europejskich stanowiska pracy 
lepiej wynagradzane i lepszej 
jakości znajdują się właśnie w 
przemyśle, o tyle w Polsce jest 
zupełnie inaczej…

–  Jakie są główne tezy ra-
portu?

– Główną tezą raportu jest 
obrona rozwoju przemysłu przed 
wszelkimi planami rozwoju 
opartego głównie na usługach. 
Powinniśmy uczynić sektor 
przemysłowy bardziej atrak-
cyjny, by zaczął przyciągać naj-
zdolniejszych. Z całą pewnością 
praca inżyniera przynosi większe 
korzyści społeczeństwu w sekto-
rze przemysłowym niż w firmie 
traidingowej.  Drugą tezą rapor-

tu jest potrzeba ochrony trady-
cyjnych branż przemysłowych, 
gdyż stanowią one bazę dla roz-
woju przemysłowych sektorów 
przyszłości charakteryzujących 
się wysoką wartością dodaną. 
Mówiąc kolokwialnie, najlepsze 
są sprawdzone przepisy. Trady-
cyjne branże przemysłowe w 
Polsce stanowią prawdziwą 
szansę rozwoju, tym bardziej że 
wiele krajów żałuje zgubnych 
decyzji dot. likwidacji swoich  
sektorów. Tradycyjne branże 
przemysłowe są kolebką wielu 
kompetencji, ale też etosu pracy, 
który jest podstawą niezbędną 
do powstania konkurencyjnego 
przemysłu. W związku z tym na-
leży zrobić wszystko, by chronić 
zatrudnienie w przemyśle, zapla-
nować rekonwersję zakładów, 
tak jak w przypadku produkcji 
wież wiatrowych wspierającej 
przemysł stoczniowy. Zupełnie 
nieuzasadnione jest twierdzenie 
że stocznię łatwo zastąpić cu-
kiernią, zapominając o wszyst-
kich kompetencjach, jakie przy 
tej okazji mogłyby zniknąć. 

– Wzrostowi gospodarczemu 
w Polsce towarzyszy wzrost bez-
robocia i rosnące rozwarstwienie 
społeczne, co przez niektórych 
ekonomistów uważane jest za 
sygnał ostrzegawczy.

– Polski model rozwoju nie 
jest zdrowy, powtarzam to od 
kilku lat. Jeśli polska gospo-
darka utrzymuje się jeszcze na 
pewnym poziomie, to w dużej 
mierze dzięki inwestycjom za-
granicznym które uczyniły z 
Polski wielką  fabrykę, ale też 
dzięki funduszom Unii Euro-
pejskiej, które pewnego dnia, i 
to już wkrótce, się wyczerpią. 
Utrzymujące się bezrobocie 
świadczy o tym, że mimo ze-
wnętrznych bodźców polska 
gospodarka przeżywa poważne 
trudności  i nie ma sensu uda-
wać, że jest inaczej, zrzucając 
winę na bezrobotnych, którym 
nie chce się pracować... w sytu-
acji, gdy ponad półtora miliona 
Polaków wyjechało za granicę 
w poszukiwaniu lepszych per-
spektyw. Bez solidarności, bez 
refleksji nad podziałem owo-
ców wzrostu gospodarczego, 
polski model przestanie funk-
cjonować… Chyba że pojawi 
się nowy zewnętrzny czynnik 
stymulujący. 

– Pakiet klimatyczny może 
kosztować Polskę – gospodar-
czo i technologicznie pozosta-
jącą w tyle za krajami rozwi-
niętymi – nawet 200 tysięcy 
miejsc pracy, dramatyczny 
wzrost cen energii i spadek 
produkcji. Czy polityka prze-
mysłowa państwa może temu 
zapobiec?

– Pakiet klimatyczny to praw-
dziwe wyzwanie dla polskiej go-
spodarki. Zagrożenie jest realne 
i mam wrażenie, że nie podjęto 
żadnych konkretnych działań, by 
zapobiec skutkom społecznym 
pakietu czy zabezpieczyć okres 
przejściowy.  Kwestię tę należy 
uczynić sednem polityki prze-
mysłowej, by uniknąć sytuacji, 
w której to właśnie najuboższych 
obciąży się kosztami. Istotne są 
w związku z tym dwa pytania: 
Co zrobić z milionami, a nawet 
miliardami, euro z tytułu praw 
do emisji CO2 przyznanych nie-
odpłatnie na okres 2008-2013  i 
które część podmiotów nie waha 
się sprzedawać, realizując w ten 
sposób zysk dwukrotnie: obcią-
żając konsumentów dodatkowy-
mi kosztami, a z drugiej strony 
sprzedając niewykorzystane pra-
wa do emisji. Czy te nienależne 
zyski nie powinny finansować 
inwestycje pozwalające ograni-
czyć skutki pakietu klimatyczne-
go, zapewnić wsparcie najmniej 
zamożnym gospodarstwom 
domowym lub też sfinansować 
przekwalifikowanie pracow-
ników, których miejsca pracy 
są zagrożone?  Podobnie jest 
w przypadku miliardów, któ-
re państwo polskie uzyska ze 
sprzedaży praw do emisji i któ-
rych 50 procent będzie można 
wykorzystać w dowolny sposób. 
W związku z pakietem klima-
tycznym jedna rzecz wydaje mi 
się istotna:  organizacje pracow-
ników powinny postarać się o 
ekspertyzę niezależną od lobby 
pracodawców, którzy bardzo 
często bagatelizują znaczenie 
różnego rodzaju czynników.

– W części dotyczącej prze-
mysłu stoczniowego trudno 
doszukać się optymistycznych 
prognoz dla tego sektora go-
spodarki. Tymczasem prze-
cież jest to jeden z najbardziej 
zaawansowanych technolo-
gicznie i proeksportowych 
sektorów.

– Raport nie jest pesymi-
styczny, lecz realistyczny. Pod-
kreśla ogromne marnotrawstwo 
dotyczące tego sektora. Ale jed-
nocześnie wskazuje, że nawet 
w sytuacji kryzysowej, dzięki 
dywersyfikacji produkcji i po-
szukiwaniu nisz na rynku można 
nadal korzystać z kompetencji 
pracowników branży i być może 
przygotować jej przekształcenie 
w przyszłości

(red.)

Przede wszystkim przemysł
Rozmowa ze 
STEPHANEM PORTETEM, 
autorem raportu 
„Polityka przemysłowa 
gwarantem 
zatrudnienia”, który 
powstał na zlecenie 
NSZZ „Solidarność

Grecja, a budujemy odniesienie 
do całego Zachodu. A przecież 
sytuacja w Grecji nie jest re-
prezentatywna dla wszystkich 
krajów Unii Europejskiej. Jeśli 
już chcemy się odwoływać do 
krajów Europy Zachodniej, to 
odwołujmy się do państw starej 
Unii, do najsilniejszych gospo-
darek. Prawdą jest, że nie ma 
systemów idealnych. Chciał-
bym przytoczyć słowa kapituły, 
która  przyznała Lechowi Wałę-
sie Nagrodę Nobla za pokojową 
walkę o  prawo do zrzeszania 
się w związki zawodowe. ,,Nie 
ma takiego ustroju na świecie, 
w którym związki zawodowe 
nie byłyby potrzebne”. Zawsze 
będzie istniał konflikt interesów 
pomiędzy pracodawcą i pracow-
nikiem, a dla zrównoważenia 
przewagi pracodawcy potrzeb-
ne są związki zawodowe.

K.D.: – Napięcia i protesty 
społeczne, które miały miej-
sce w Grecji, nie były spowo-
dowane tym, że ograniczono 
uprawnienia części społeczeń-
stwa, ale tym, że ograniczenia 
te dotykają najbiedniejszych, 
a nie tych, którzy do kryzysu 
doprowadzili. Podobnie we 
Włoszech, na początku tam-
tejsi parlamentarzyści obie-
cywali w trakcie debaty nad 
ograniczeniami wydatków 
socjalnych, że pierwsze, co 
zrobią, to ograniczą swoje wy-
nagrodzenia. Jednak w trakcie 
prac legislacyjnych zapo-
mniano o tych deklaracjach. 
Zabrano przywileje emerytal-
ne, ograniczono uprawnienia 
socjalne, a parlamentarzyści 
otrzymują dotychczasowe wy-
nagrodzenia. Bankierzy czy 
finansiści w żaden sposób nie 
zostali dotknięci skutkami kry-
zysu. Ktoś, kto rocznie otrzy-
muje wynagrodzenie rzędu 
1,5-2 mln euro, nie musi się 
martwić, że mu z emerytury 
zabiorą w ciągu miesiąca 10 
czy 20 euro. W Polsce również 
ogranicza się różnego rodzaju 
uprawnienia pracownicze, po-
mimo że wzrastają zyski firm. 
W ubiegłym roku zyski przed-
siębiorstw sięgnęły 90 mld 
złotych. Pieniądze te trafiły do 
rąk bardzo wąskiej grupy osób. 
Z drugiej strony znacząca gru-
pa pracujących osób, i to pra-
cujących w pełnym wymiarze, 
ze swojego zarobku nie jest 
w stanie utrzymać  rodziny.

– Gdyby w Polsce funk-
cjonował prawidłowo dialog 
społeczny, związek zawodowy 
jako jeden z partnerów spo-
łecznych miałby możliwość 
wpływania na kształt decyzji 
politycznych ważnych dla 
pracowników. Niestety, in-
stytucje dialogu społecznego 
mają niewielkie znaczenie. 
Co więc zrobić, aby ten głos 
pracowników był słyszalny 
przez polityków?

K.D. – Każdy obywatel 
ma ogromną władzę w postaci 
karty wyborczej. A więc trzeba 

przede wszystkim wziąć udział 
w wyborach. Niepójście na wy-
bory powoduje, że oddajemy 
innym prawo decydowania za 
nas. Ważne jest również, aby 
nasz wybór był świadomy. 
Powinniśmy wybierać ludzi, 
którzy gwarantują uczciwą 
służbę publiczną, którzy w par-
lamencie będą działać na rzecz 
praw pracowniczych. Komisja 
Krajowa na ostatnim swoim 
posiedzeniu zaapelowała do 
członków i sympatyków „So-
lidarności” o głosowanie na 
„ugrupowania i ludzi, którzy 
chcą budować Polskę solidar-
ną, opartą na chrześcijańskiej 
tradycji, prawdziwie równych 
szans dla wszystkich, nie tylko 
dla wybranych”.

– Kandyduje Pan (Janusz 
Śniadek – przyp. red.) do 
Sejmu z listy Prawa i Spra-
wiedliwości. Czy działalność 
w organizacji społecznej, 
jaką jest np. związek zawo-
dowy, daje solidne podstawy 
do bycia parlamentarzystą?

J.Ś.: – Dwudziestoletnia 
praca na rzecz Związku dała mi 
duże doświadczenie i wiedzę na 
temat rynku i prawa pracy, dia-
logu społecznego i polityki spo-
łecznej, przekształceń  własno-
ściowych i prywatyzacji. Znam 
dobrze problemy, które dotyka-
ją ludzi pracy oraz pracowniczy 
punkt widzenia. Z oczywistych 
względów bliska jest mi gospo-
darka morska. 

– Proszę wymienić trzy 
sprawy, którymi w pierwszej 
kolejności powinien zająć się 
nowy parlament.

J.Ś.: – Nie tylko z punktu 
widzenia pracowników, ale tak-
że dalszego rozwoju kraju nie-
słychanie groźne jest zjawisko 
zaniku stałego stosunku pracy, 
zastępowanie go umowami na 
czas określony, samozatrudnie-
niem (najczęściej fałszywym) 
i tzw. umowami śmieciowy-
mi. Trzeba skończyć z dys-
kryminacją w opodatkowaniu 
stosunku pracy wobec innych 
form zatrudnienia. To po pierw-
sze. Z kolei płaca minimalna. 
Ścieżka dojścia do poziomu 
50 proc. płacy średniej. Wresz-
cie ratowanie co się da przed 
nieodwracalnymi szkodami 
w służbie zdrowia i oświacie. 
Trzeba skończyć z polityką 
przerzucania zadań państwa 
na samorządy bez odpowied-
nich środków, np. wprowadzo-
ny w ustawie o działalności 
leczniczej faktyczny przymus 
ekonomiczny do zastępowania 
stosunku pracy kontraktami, co 
jest wbrew regulacjom kodeksu 
pracy. Przypadek lekarza,  który 
zmarł po kilku dobach przeby-
wania w pracy, każe zapytać: 
Jakich tragedii  jeszcze trzeba, 
żebyśmy zlikwidowali tę pato-
logię? 

Rozmawiała: 
Małgorzata Kuźma
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Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 
1 maja 2004 roku. Jednak tego dnia nie stał się żaden cud, 
automatycznie nie zniknęły wszelkie różnice w stosunku 
do krajów starej Unii. Chyba najwyraźniej widać to w wa-
runkach pracy i płacy.

nywalne z zachodnimi. Różnice 
można tu mierzyć co najwyżej 
w ułamkach – pensje dyrektor-
skie są średnio o 1/5 niższe niż 
analogiczne w Wielkiej Bryta-
nii czy 1/10 niższe niż w USA. 
– Polska jest jedynym krajem, 
w którym zarobki menedżerów 
są nieproporcjonalnie wysokie 
w porównaniu z pozostałymi 
szczeblami zarządzania. Wyna-
grodzenie menedżera stanowią-
ce aż 174 proc. płacy starszego 

Dlaczego ciągniemy się 
w ogonie Europy? Na pewno 
nie dlatego, że za mało pra-
cujemy. Z badań Eurostatu 
wynika, że przepracowujemy 
średnio 40,6 godz. tygodniowo, 
podczas gdy średnia w Unii 
Europejskiej to zaledwie 37,5 
godz. Dłużej od nas pracują je-
dynie Czesi, Grecy, Austriacy 
i Brytyjczycy.

Zdaniem specjalistów, za 
niską wydajność nie można 
winić pracowników. Za mało 
inwestowaliśmy w technologie, 
mamy mniej wydajne maszy-
ny, słabą organizację pracy. To 
proste – jeśli dwie osoby są tak 
samo pracowite, ale jedna ma 

krajów członkowskich OECD 
wyniosła 8,9:1. Wśród państw 
o najniższym wskaźniku roz-
warstwienia znalazły się m.in. 
Dania i Szwecja. Najbogatsi 
obywatele zarabiają tam śred-
nio tylko 5 razy więcej, niż ich 
najbiedniejsi rodacy.

Część ekonomistów uważa, 
że to wynik dynamiki gospo-
darki i działań inwestycyj-
nych. Jednak gdyby tak było 
w istocie, zjawiska te powin-
ny przekładać się na zarobki 
także pozostałych pracowni-

ków, tymczasem olbrzymia 
większość społeczeństwa nie 
odnotowała realnego wzrostu 
wynagrodzeń.

Emerytury

„Emeritus” znaczy zasłużo-
ny. W państwach Unii Europej-
skiej standardem jest faktyczne 
uzależnienie emerytur od stażu 
pracy i zarobków, od których 
odprowadza się składki ubez-
pieczeniowe. W Polsce w prak-
tyce bywa z tym różnie.

Wiek, po ukończeniu któ-
rego można przejść na eme-
ryturę, w większości krajów 
Unii nie odbiega wiele od pol-
skich uregulowań prawnych. 
W większości krajów jest jed-
nak o 2-3 lata niższy.

Niestety, nie sposób po-
równywać poziomu świad-
czeń naszych zasłużonych 
emerytów i ich rówieśników 
z innych państw Unii. Cho-
ciaż pod względem wysokości 
składek na przyszłą emeryturę 
odprowadzanych od pensji 
Polska mieści się w średniej 
europejskiej, to wysokość 
emerytur już do średniej euro-
pejskiej nijak się nie ma, nawet 
gdy wziąć pod uwagę różnice 
w wysokości zarobków w Pol-
sce i w UE. Przeciętny polski 
emeryt z trudem pokrywa pod-

21 dyrektyw
Unia Europejska określa w dyrektywach minimalne wy-

mogi dotyczące zatrudnienia. Istnieje obecnie 21 obowiązu-
jących dyrektyw w dziedzinie prawa pracy.

Dyrektywa to rodzaj unijnego aktu prawnego, który wy-
tycza minimalne standardy i wymaga od państw członkow-
skich osiągnięcia konkretnego wyniku w określonym termi-
nie bez precyzowania formy czy metody działań. Dlatego też 
państwa członkowskie mogą same wybrać sposób wdroże-
nia wymogów dyrektywy, pod warunkiem że minimalne 
standardy staną się prawnie wiążące na mocy prawa krajo-
wego („transpozycja” przepisów do prawa krajowego).

Unijne prawo pracy:
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/index_en.htm

Unijne dyrektywy dotyczące zatrudnienia:
http://ec.europa.eu/ employment_social/labour_law/Directives_en.htm

Tu się PRACUJE

Pensje minimalne w UE w 2008 roku, w euro
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Płace
Przeciętny Polak zarabia 

3,6 tys. zł brutto. Jednak to 
jedynie statystyka, 70 proc. 
polskich pracowników zarabia 
poniżej GUS-owskiej średniej. 
Trudno się dziwić, że prawie 
dziewięciu na dziesięciu py-
tanych przez CBOS Polaków 
odpowiada, że różnice w za-
robkach mamy zbyt duże. 

Trudno się temu dziwić, 
skoro dzisiaj dla Polaków nie są 

specjalisty to fenomen w całej 
Europie – czytamy w raporcie 
Sedlak & Sedlak. W krajach UE 
różnica ta rzadko przekracza 50 
proc., a zazwyczaj utrzymuje 
się na poziomie 30-40 proc.

Wydajność 

Dane dotyczące wysokości 
płac w Europie robią wrażenie. 
Część ekonomistów rządowych 
ma gotową odpowiedź w dysku-
sjach o tych różnicach płac. Winę 
ma ponosić niska wydajność pra-
cy w Polsce i zapóźnienia ekono-
miczne. Wytykają Polakom małą 
wydajność, w podtekście sugeru-
jąc, że są leniami i nie zasługują 
na lepsze zarobki.

Wydajność polskiego pra-
cownika to 67 proc. średniej 
unijnej – tak wynika z naj-
nowszych danych Eurostatu. 
Daleko nam nie tylko do kra-
jów starej Europy – Niemców 
(106 proc. średniej), Francu-
zów (120 proc.), nie mówiąc 
o Norwegach (149 proc.) 
czy Luksemburczykach (178 
proc.).

do dyspozycji młotek, a druga 
specjalistyczny sprzęt, to z góry 
wiadomo, która wykona więcej 
prac w tym samym czasie. 

Winę za kulejącą wydajność 
ponoszą też z pewnością nieja-
sne przepisy i wciąż zmieniające 
się prawo. Przedsiębiorcy muszą 
poświęcić masę czasu na walkę 
z biurokracją, zamiast skupić się 
np. na planowaniu czy poprawie 
organizacji pracy.

Rozwarstwienie płac

Od pozostałych, „starych” 
krajów Unii Europejskiej róż-
ni nas także stopień rozwar-
stwienia płac, czyli stosunek 
najniższych do najwyższych. 
Niestety, Polska ma najwięk-
sze rozwarstwienie społeczne 
nie tylko w naszej części Eu-
ropy, ale w całej Unii. Jego 
wskaźnik sięga 13:1. Oznacza 
to, że najbogatsi w naszym 
kraju zarabiają 13 razy wię-
cej niż najbiedniejsi – wynika 
z danych Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwo-
ju (OECD). Średnia dla 30 

tajemnicą zarobki np. w Niem-
czech, gdzie średnia pensja 
przekracza 2,5 tys. euro (10 
tys. zł), we Francji – 2,6 tys. 
euro (10,4 tys. zł), a w Szwaj-
carii 5220 franków czyli bli-
sko 15 tys. zł. W Danii średnie 
wynagrodzenie w zależności 
od branży wahało się od 3398 
euro w hotelarstwie i gastrono-
mii do 5761 euro w górnictwie. 
Generalnie żaden dobrze pracu-
jący Europejczyk, mieszkający 
na Zachodzie czy rozwiniętej 
Północy, na pewno nie zarabia 
mniej niż 1500 euro. Płace na 
Zachodzie są więc wyższe od 
stawek polskich średnio od 
trzech do sześciu razy.

Różnice pomiędzy przecięt-
nymi płacami Polaków i pra-
cowników większości krajów 
UE nie są o dziwo tak ogrom-
ne, gdy wziąć pod uwagę pensje 
dyrektorów. Podczas gdy nawet 
średnia kadra zarządzająca za-
rabia 3-4 razy mniej niż ich od-
powiednicy na Zachodzie czy 
w krajach skandynawskich, to 
szefowie polskich firm i ich za-
rządów mają już zarobki porów-

497

RY
S.

 P
IO

TR
 O

W
O

RU
S



9Nr 9/wrzesień 2011

RAPORT „MAGAZYNU”

stawowe wydatki, często nie 
starcza mu na kupno lekarstw, 
nie mówiąc już o wydatkach 
na zagraniczne wycieczki, 
z których powszechnie korzy-
stają inni Europejczycy, którzy 
skończyli już swoją aktywność 
zawodową.

Średnia emerytura w Niem-
czech to 1200 euro. Najniższa 
we wschodnich Niemczech (po 
byłej NRD) to 1040 euro, w za-
chodnich landach to 1400 euro. 
Średnia emerytura w Polsce to 
250-300 euro.

Prawa pracownika 
w Europie…

Wolność zrzeszania się oraz 
prawo do rokowań zbiorowych 
zawarte zostały w dwóch kon-
wencjach Międzynarodowej 
Organizacji Pracy: Konwen-
cji nr 87 dotyczącej wolności 
związkowej i ochrony praw 
związkowych i Konwencji nr 
98 dotyczącej stosowania za-
sad organizowania się i roko-
wań zbiorowych. W Konstytu-
cji RP wolność zrzeszania się 
uznana została za jedno z pod-
stawowych praw i wolności 
politycznych. 

Jednak jak wskazuje do-
świadczenie prawo często 
pozostaje jedynie na papierze. 
Dla pracodawców ważniejsze 

bywają wskaźniki ekonomicz-
ne, tzw. spokój w zakładzie 
pracy wolnym od związków 
zawodowych, gdzie szef może 
rządzić autorytarnie niczym 
na prywatnym folwarku czy 
po prostu niechęć do uzgad-
niania z pracownikami czego-
kolwiek.

Według raportu Między-
narodowej Organizacji Pracy 
w roku 2010 na świecie do-
konano 90 zabójstw działaczy 
związkowych, w poprzednim 
roku aż 101. Bilans za ubiegły 
rok to także tysiące aresztowa-
nych, pobitych i bezprawnie 
zwolnionych z pracy. W kra-
jach Europy także dochodzi 
do aktów dyskryminacji, jed-
nakowoż mają one bardziej 

„miękki” charakter. To aresz-
towania, represje, zwolnienia 
z pracy, szantażowane, nęka-
nie i ośmieszanie pracowni-
ków należących do organizacji 
i prowadzących działalność 
związkową.  

I tak np. belgijskie związki 
zawodowe złożyły w ub. roku 
do instytucji europejskich skar-
gę dotyczącą łamania prawa 
do strajku. W Wielkiej Bry-
tanii w marcu ubiegłego roku 
odkryto istnienie czarnej listy, 
bazy danych dotyczącej dzia-
łaczy związkowych. To jednak 
jedynie incydentalne wypadki 
na tle powszechnego posza-
nowania praw związkowych 
w krajach Unii Europejskiej. 

…i w Polsce 

W Polsce negatywne za-
chowania pracodawców nie 
wynikają z braku stosownych 
uregulowań prawnych, a ra-
czej ze świadomości słabości 
wymiaru sprawiedliwości, jego 
opieszałości i niezbyt groźnych 
sankcji, orzekanych przez sądy. 
Nieuczciwym pracodawcom 
niekiedy „opłaca się” w wy-
miarze czysto ekonomicznym 
łamanie praw pracowniczych. 
Do tego dochodzi postawa wie-
lu sędziów, dla których łamanie 
prawa pracy to „znikoma szko-
dliwość społeczna czynu”.

Przestrzeganiu praw związ-
kowych i praw pracowniczych 
od 10 lat przygląda się Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność”. 
Wnioski co roku przedstawiane 
są w przeglądzie naruszeń praw 
związkowych. Podsumowując 
zjawisko dyskryminacji dzia-
łalności związkowej w ciągu 
minionej dekady, najczęstsze 
zarzuty dotyczą utrudniania 
czy ograniczania działalności 
związkowej, jak np. nieudo-
stępnianie przez pracodawcę 
organizacjom związkowym 
pomieszczeń i urządzeń tech-
nicznych, nieudostępnianie 
tablic ogłoszeniowych bądź 
usuwanie z nich informacji, 
odmowa udzielania przez pra-
codawcę informacji niezbęd-
nych do prowadzenia działal-
ności związkowej itp.

Typowym przejawem an-
tyzwiązkowych działań jest 
nakłanianie do występowania 
ze związku, także pod groźbą 
zwolnienia z pracy lub uzależ-
nienie kontynuacji zatrudnienia 
od rezygnacji z przynależności 
do „Solidarności”, jak również 
pomijanie członków związku 

Podstawowe konwencje MOP dotyczące 
międzynarodowych standardów pracy
1. Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej
2. Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony 

praw związkowych
3. Konwencja nr 98 dotycząca zasad organizowania się i ro-

kowań zbiorowych
4. Konwencja nr 100 dotycząca jednakowego wynagrodze-

nia dla pracujących kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej 
wartości

5. Konwencja nr 105 dotycząca zniesienia pracy przymuso-
wej

6. Konwencja nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie za-
trudnienia i wykonywania zawodu

Konwencje MOP dostępne są na stronie 
www.ilo.org (polska strona: www.mop.pl)

Informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu: 
http://www.csrinfo.org/pl

Wysokość składek 
emerytalnych 
w krajach UE

Austria 12,55 proc. 
wynagrodzenia

Francja  16,35 proc. 
Belgia  16,36 proc.
Szwecja  18,5 proc.
Niemcy  19,5 proc. 
POLSKA  19,52 proc.
Finlandia  21,5 proc.
Włochy  32,7 proc. 
Hiszpania  37,2 proc. 

Porównanie miesięcznych zarobków brutto w niektórych krajach UE, 
w przeliczeniu na złote

Zawód Wielka Brytania Szwecja Hiszpania Grecja Finlandia Polska
Architekt 10 260 13 440 11 700 7000 12 400 3000
Fryzjer, kosmetyczka 5470 7980 2652 2730 8580 2200
Gosposia, opiekunka 4580 7560 1872 4680 7020 1120
Hydraulik 9120 10 920 5030 b.d. 7100 1800
Informatyk 22 000 14 100 8120 7800 10 920 3000

ANDRZEJ MATLA, Biuro 
Zagraniczne Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

– Przestrzeganie prawa pracy i postawa 
społecznej odpowiedzialność niekiedy po-
zostają na poziomie pustych deklaracji na 
papierze. Widać to w przypadku dużych 

koncernów, które wprawdzie w swoim macierzystym kraju 
przestrzegają prawa i dbają o swój wizerunek przyjaznych 
firm, jednak w filiach zagranicznych pokazują, że są bez-
względnymi rekinami biznesu. Tak było niedawno w przy-
padku Ikei, która w swojej filii w USA zabroniła założenia 
u siebie organizacji związkowej. W Polsce podobną posta-
wę udało się przełamać tylko dzięki bliskiej współpracy ze 
szwedzkimi związkami. Zagraniczne firmy często sondują, na 
ile mogą sobie pozwolić w polskich warunkach, by „wydusić” 
maksymalnie dużo pieniędzy ze swojej inwestycji. 

JOANNA SZYMONEK, Biuro 
Zagraniczne Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

– W Unii Europejskiej coraz powszech-
niejszym standardem zachowań pracodaw-
ców jest społeczna odpowiedzialność bizne-
su (określana anglojęzycznym skrótem CSR). 

Zakłada ona dobrowolność działań skierowanych ku dobru 
pracowników, środowiska i kraju. Podstawowym warunkiem 
jest jednak wypełnienie przepisów prawnych, czyli posza-
nowanie praw pracowniczych i związkowych, prowadzenie 
dialogu itp. To, co ponadto, jest działaniem dobrowolnym, 
do którego nikt nie zmusza pracodawców. W krajach „starej” 
Unii, jeżeli firmy decydują się na podejmowanie wyzwań od-
powiedzialności w biznesie, to prowadzą te działania kom-
pleksowo – w ich skład wchodzi ponadstandardowa dbałość 
o dobro pracownika, przestrzeganie norm ekologicznych czy 
działalność charytatywna. Niestety, w Polsce rzekoma odpo-
wiedzialność w biznesie sprowadza się do usiłowania wybie-
lenia wizerunku firmy. Zdarza się więc, że nie wypłaca ona 
wynagrodzeń, ale jednocześnie prowadzi działalność chary-
tatywną i deklaruje, że posiada kodeks etyczny. 

przy podwyżkach, zaś w przy-
padku zwolnień grupowych 
usuwanie w pierwszej kolejno-
ści członków „Solidarności”.

Praktyki antyzwiązkowe 
w ostatnich 10 latach nasiliły 
się i przybrały wyrafinowane 
oraz skuteczne formy. Celem 
antyzwiązkowych ataków co-
raz częściej stają się wybrane 
osoby – najczęściej liderzy 
związkowi, osoby wykazujące 
się szczególną aktywnością, 
nie zaś organizacje związkowe 
jako całość.

Związkowy raj?

Polscy związkowcy często 
odnoszą swoje położenie do 
sytuacji w krajach skandy-
nawskich. Nie bez przyczy-
ny. Poziom uzwiązkowienia 
w Szwecji wynosi ok. 85 proc., 
w niektórych korporacjach za-
wodowych sięga on nawet 90 
proc. Podobnie wygląda to 

w Danii, nieco słabsze są nor-
weskie związki zawodowe.

Liczebność organizacji 
związkowych przekłada się 
na spore fundusze ze składek, 
jakimi dysponują centrale oraz 
na wysokość funduszy straj-
kowych. Pracodawcy wiedzą 
doskonale, że wyższe fundusze 
pozwoliłyby centralom związ-
kowym na prowadzenie długo-
trwałego strajku, skutecznego 
ekonomicznie, ale i medialnie.

W Danii, Norwegii i Szwe-
cji to nie prawo pracy stano-
wione przez parlament stanowi 
najważniejszą regulację, decy-
dującą o sytuacji pracowni-
ków, a negocjacje dwustronne 
pomiędzy związkami zawodo-
wymi a pracodawcami. Wypra-
cowywane w ten sposób ukła-
dy zbiorowe pracy nie mają 
żadnych prawnych ograniczeń 

merytorycznych (inaczej niż 
w Polsce) i wyłącznie od woli 
obu stron zależy, jakie zapisy 
się w nich znajdą. 

Skutkiem jest minimalizo-
wanie uregulowań centralnych. 
W Szwecji nie określono np. 
minimalnego wynagrodzenia 
na poziomie całego państwa, 
gdyż pracownicy chcą o tym 
decydować sami w negocja-
cjach, nie zdając się na par-
lament. System prawny nie 
przewiduje także negacji trój-
stronnych partnerów społecz-
nych z rządem. To wyłącznie 
pracodawcy i związki zawo-
dowe wypracowują porozu-
mienia, które przedkładają rzą-
dowi do realizacji, co jest tutaj 
rzeczą oczywistą i niekwestio-
nowaną. 

Na takie rozwiązanie może-
my popatrzeć tylko z zazdro-
ścią i wręcz niedowierzaniem. 
Pamiętamy dzieje pakietu 
antykryzysowego, wynego-

cjowanego wiosną 2009 roku 
przez polskich partnerów spo-
łecznych. Rząd starał się go 
ignorować, potem tak zmie-
nił i okroił zapisy, że w osta-
teczności nie miały one wiele 
wspólnego z pierwowzorem, 
na szerszą skalę nie były też 
wykorzystywane przez firmy. 

W Szwecji istnieją też ure-
gulowania prawne, gwarantują-
ce pełną informację związkow-
ców o sytuacji firmy, strategii 
i wskaźnikach ekonomicznych. 
Każdy związek, zrzeszający 
w firmie minimum 25 pracow-
ników, ma prawo do wydele-
gowania swojego członka do 
rady nadzorczej. Faktycznie 
taka pozycja organizacji związ-
kowej sprowadza się do współ-
zarządzania zakładem pracy.

Jarosław Wierzchołowski



10 Nr 9/wrzesień 2011

ZWIĄZEK

– Jak w tej chwili pogo-
dzić bezrobocie młodych 
ze staraniami państwa, by 
skłonić ludzi do posiadania 
dzieci, by zwiększyć przy-
rost naturalny po prostu? 
Przecież bezrobocie właśnie 
dramatycznie dotyka ostat-
nie polskie pokolenie wyżu 
demograficznego.

– To wymaga zmiany my-
ślenia rządzących i praco-
dawców – nie pracowników, 
wbrew pozorom. Bez przerwy 
słyszymy, na co nas nie stać. 
Nie stać nas na równe trakto-
wanie kobiet i mężczyzn; nie 
stać nas na tworzenie nowych 
miejsc pracy. Czas zrozumieć, 
że na pewne rzeczy musi nas 
być stać. I że pewne wydat-
ki nie są kosztami, tylko in-
westycjami. Taką inwestycją 
jest wydawanie pieniędzy na 
tworzenie nowych, stabilnych 
i bezpiecznych miejsc pracy. 
Pracownik musi mieć poczucie 
bezpieczeństwa, które wypływa 
albo z bezpiecznego miejsca 
pracy, albo z sytuacji, gdy wie, 
że nawet jeśli to miejsce pracy 
straci z dnia na dzień, to cały 
system pomocy na niego czeka. 
Nie tylko system pomocy finan-
sowej, ale takiej, która pomoże 
mu przejść do innego zawodu.

– Badania poziomu ubó-
stwa pokazują, że właśnie sa-
motne matki kilkorga dzieci to 
najuboższa grupa w Polsce.

– Jeśli matka w rodzinie 
z kilkorgiem dzieci może jedy-
nie liczyć na pracę za minimal-
ne wynagrodzenie, to wiadomo, 
że inwestycja w edukację tych 
dzieci nie będzie miała miej-
sca. A wszyscy się przecież 
zgadzamy, że chcemy w zjed-
noczonej Europie gospodarki 
opartej o kwalifikacje i wiedzę, 
bo w taniości siły roboczej nie 
mamy szans konkurować z in-
nymi częściami świata. To jest 
zapisane w Strategii Lizboń-
skiej i powtórzone w Strategii 
„Europa 2020” – nowe pokole-
nie Europejczyków musi umieć 
odpowiedzieć na wyzwania 
nowego rynku pracy. Ale bez 
inwestycji w to nowe pokole-
nie, społeczne rozwarstwienie 
będzie się pogłębiać. Dziś 
większość ludzi, zanim zde-
cyduje się na dzieci, kalkuluje, 
czy będzie mogła je wychować 
w godnych warunkach. Praca 
ma kluczowe znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji o rodzi-
cielstwie, zwłaszcza w przy-
padku kolejnych dzieci.

– Nie ma jakiejś „trzeciej 
drogi”?

– Właśnie jej próbujemy. 
Samozatrudnienie to przerzu-
cenie obciążeń, które winni są 
pracownikom – i używam sło-
wa „winni” z pełną świadomo-
ścią – pracodawcy i państwo, na 
barki pracowników. A my jeste-
śmy przekonani, że państwo nie 
może funkcjonować w odcięciu 
od kształtowania rynku pracy.

– Czym teraz powinniśmy 
pilnie się zająć w kontek-
ście kobiet na rynku pracy, 
a o czym za mało myślimy?

– Jeśli dziś dyskutujemy 
nad możliwością ogranicze-
nia świadczeń opiekuńczych 
dla osób przewlekle chorych 
pozostających w domu, to kto 
się nieodpłatnie tymi osobami 
zajmie? Kobiety, oczywiście. 
Nie wprost, ale jest to dysku-
sja nad wyrzuceniem z rynku 
pracy całkiem sporej grupy 
ludzi. W starej Unii już o tym 
myślą, a u nas to jest jeszcze 
w powijakach – jak rozwiązać 
problem połączenia pracy z za-
pewnieniem opieki nie tylko 
dla dzieci, ale i dla osób zależ-
nych: starszych, chorych?

Nowa ustawa żłobkowa 
daje kobiecie pewne możliwo-
ści aranżacji opieki nad dzieć-
mi, które mogą być interesują-
ce i korzystne dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Na-
tomiast jeżeli chodzi o opiekę 
nad osobami starszymi, które 
tej opieki potrzebują, to roz-
wiązań jak na razie nie widzę. 
Rozważany ostatnio system 
czeków opiekuńczych może 
być właściwym rozwiązaniem, 
ale jak zwykle pojawia się py-
tanie: kto za to zapłaci? Myślę, 
że trzeba dokładnie przeanali-
zować koszty i zyski, aby nie 
okazało się, że znów zapłacić 
muszą ci, którzy najbardziej 
potrzebują pomocy.

 – A telepraca nie jest ja-
kimś rozwiązaniem? Może 
ona jest tak samo ryzykow-
na, jak samozatrudnienie na 
masową skalę?

– To zupełnie inna sprawa 
– telepraca zakłada, że jesteś 
pracownikiem i pracujesz w in-
nej formie, ale na rzecz swoje-
go pracodawcy, z którym łączy 
cię stała umowa. Masz wszyst-
kie uprawnienia pracownicze. 
Telepraca nie zabiera niczego. 
Daje za to możliwość godze-
nia życia zawodowego z ro-
dzinnym. A pracodawcy daje 
możliwość ograniczenia kosz-

tów, na przykład 
na  u t r zyman ie 
powierzchni biu-
rowej.

C o r a z  w i ę -
cej prac można 
dziś wykonywać 
w takiej formie 
– w miarę rozwoju rynku pracy 
skierowanego na opracowywa-
nie danych, na pracę z doku-
mentacją, na pracę koncepcyjną. 
Bardzo bym chciała, żeby – wra-
cając do tej unijnej dyrektywy 
o urlopach wychowawczych – 
pracownica w Polsce na urlopie 
wychowawczym nie tylko miała 
takie prawo, jakie jest dziś zapi-
sane w kodeksie pracy, a mia-
nowicie zmniejszenia swojego 
czasu pracy do połowy etatu, ale 
też na przykład prawo do wyko-
rzystywania połowy etatu na 
wychowawczym na świadczenie 
telepracy, o ile jest to oczywiście 
możliwe. Jaki może być tego po-
zytywny rezultat? Kobieta wy-
chowująca małe dziecko będzie 
nadal zatrudniona na całym eta-
cie, w połowie będzie świadczyć 
pracę w domu, w dowolnym dla 
siebie czasie. Dopiero jeżeli taki 
system się w jej przypadku nie 
sprawdzi, można zastosować 
inne rozwiązania przypisane do 
urlopu wychowawczego, czyli 
na przykład czasowe przejście 
na pół etatu. Wielka szkoda, że 
dziś tylko około 7 proc. praco-
dawców regularnie stosuje tele-
pracę.

– Czemu to korzystne roz-
wiązanie nie jest powszechnie 
akceptowane?

– Wytłumaczenie jest jedno: 
pracodawcy nie mają świado-
mości, z czym wiążą się nowe, 
elastyczne formy pracy. Nie-
które formy zatrudnienia mogą 
być korzystne dla wszystkich 
stron. Niestety, dziś zwykle 
proponują pracownikom te 
spośród elastycznych form za-
trudnienia, które dla pracowni-
ków są niekorzystne, na przy-
kład pracę na terenie zakładu 
pracy, ale z długimi przerwa-
mi. To jest dziś często spoty-
kane w przypadku kierowców 
komunikacji miejskiej – propo-
nuje się im, żeby pojawiali się 
w pracy dwa razy na dobę na 
dwie czterogodzinne zmiany, 
w godzinach porannego i po-
południowego szczytu. Takie 
rozwiązanie może satysfak-
cjonować jedynie tych, którzy 
mieszkają obok zajezdni…

– Agencje pracy tymcza-
sowej, które do niedawna 

kojarzyły się z pracą mło-
dych dziewczyn w okresie 
wakacyjnym zastępujących 
w firmach sekretarki, teraz 
są coraz bardziej popularne 
także w przemyśle – to do-
brze czy źle?

– Nie najlepiej. Choćby 
przez to, że na stanowiskach 
produkcyjnych kluczowe kwe-
stie to bezpieczeństwo i higiena 
pracy. Poszanowanie zdrowia 
pracowników to jedna z naj-
większych cywilizacyjnych 
zdobyczy. A gdy w produkcji 
zatrudnia się pracowników 
z agencji tymczasowych, trud-
no stwierdzić, z kim takie oso-
by mogą negocjować warunki 
pracy – nawet podstawowe za-
sady BHP. Pracodawcą takiej 
osoby jest agencja, ale agencja 
nie ma żadnego przełożenia 
na warunki w miejscu wyko-
nywania pracy. A pracownik 
nie może negocjować z pra-
codawcą w zakładzie, gdzie 
wykonuje pracę, bo jego pra-
codawca jest gdzie indziej… 
To piękna i niestety skuteczna 
spychologia. Jeżeli nie ma na 
miejscu silnych związków za-
wodowych, które są w stanie 
dopilnować, żeby w zakładzie 
były respektowane przepisy 
BHP tak samo w stosunku do 
wszystkich tam pracujących, 
to rodzi się naprawdę wielki 
problem. No, bo czemu do naj-
trudniejszych, najbardziej nie-
bezpiecznych prac, nie zatrud-
nić pracowników z zewnątrz, 
a może jeszcze z innego kraju, 
nieznających języka…

– To taki związkowy punkt 
widzenia.

– Nieprawda. Badacze sto-
sunków pracy doszli do tego, 
że jedną z przyczyn światowe-
go załamania gospodarczego 
i kryzysu, oprócz oczywiście 
spekulacji finansowych, jest 
słabość związków zawodo-
wych. Doprowadzenie do tego, 
że związki zawodowe straciły 
rolę regulatora i nadzorcy ryn-
ku pracy. Europejska Konfede-
racja Związków Zawodowych 
na krótko przed kryzysem 
przedstawiła badania, gdzie 
pokazywano, jak rośnie do-
chodowość przedsiębiorstw 

i jak, w okresie gwałtownych 
wzrostów tej dochodowości, 
wyglądają wynagrodzenia 
pracowników. Przez jakiś czas 
odnosiły się one w miarę do 
dochodowości przedsiębiorstw, 
w pewnym momencie poszły 
gwałtownie w dół.

Christian Weller, profesor 
Uniwersytetu Massachusetts, 
twierdzi, że tylko pracownicy 
zrzeszeni w silne organizacje 
są w stanie przeciwstawić się 
dążeniom pracodawców do 
maksymalnej redukcji wyna-
grodzeń. Ostrzegał, że rosnąca 
liczba bankructw przeciętnych 
rodzin doprowadzi do „zatrzy-
mania się lokomotywy” gospo-
darki.

– Mówimy dużo o real-
nych przejawach dyskrymi-
nacji kobiet na rynku pracy, 
ale przecież funkcjonuje taka 
opinia, że kobiety są nad-
miernie chronione, fawory-
zowane, że ciężarne blokują 
etaty…

– Rozdzielmy dwie rzeczy 
– uprawnienia pracownicze 
i kwestie bezpieczeństwa oraz 
higieny pracy. Kwestia ochro-
ny kobiety ciężarnej przed 
zagrożeniami w czasie wyko-
nywania pracy to jest podsta-
wowa kwestia bezpieczeństwa 
i higieny pracy. A kwestia 
ochrony przed zwolnieniem… 
Przepraszam bardzo – albo 
mamy problem demograficz-
ny, albo go nie mamy. Trzeba 
się zdecydować, w którą stronę 
chcemy iść. Pracodawcy bar-
dzo łatwo i chętnie szermują 
opinią, że kobiety nie warto 
zatrudniać, szczególnie młodej, 
bo ona przynosi koszty – blo-
kadę miejsca pracy, gdy będzie 
dziecko. Tak naprawdę koszty 
zwolnień lekarskich – nie tylko 
na dzieci – w dłuższym okresie 
wyrównują się między kobieta-
mi i mężczyznami. Mężczyźni 
po 40 roku życia zaczynają 
częściej chorować – czy mamy 
się wtedy pozbywać pracow-
ników mężczyzn? W polityce 
względem kobiet na rynku 
pracy musi być spójna wizja 
tego, co chcemy osiągnąć. Nie 
można mówić kobiecie: „Masz 
pracować bez żadnej ochrony; 
mogę cię zwolnić, kiedy chcę; 
masz urodzić piątkę dzieci 
i broń Boże nie proś o emery-
turę”. Albo mamy kryzys de-
mograficzny i trzeba coś z tym 
zrobić, albo go nie mamy i jest 
OK. 

Dlaczego samozatrudnienie niszczy rynek pracy?
CZĘŚĆ IIJeśli chcemy mieć w Polsce większy przyrost naturalny, nie można 

mówić kobiecie: „Masz pracować bez żadnej ochrony; mogę cię 
zwolnić, kiedy chcę; masz urodzić piątkę dzieci i broń Boże nie 
proś o emeryturę”... O sytuacji pracownic i realnych barierach, 
które napotykają kobiety na polskim rynku pracy, rozmawiamy 
z DANUTĄ WOJDAT, pełnomocniczką do spraw kobiet Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Fragmenty rozmowy
Agnieszki Lesiak (pełen tekst: 
http://www.rowniwpracy.gov.
pl/sylwetki-kobiet/dlaczego-
-samozatrudnienie-niszczy-
-rynek-pracy.html)
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„Wybierzmy ludzi i ugrupowania, które chcą budować 
Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej tradycji, praw-
dziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko 
dla wybranych” – to fragment apelu, przyjętego przez 
członków Komisji Krajowej podczas obrad, które odby-
wały się  23 i 24 sierpnia w historycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.

kolejnej rocznicy Porozumień 
Sierpniowych. Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Kra-
jowej, wyjaśnił przyjęty przez 
niego klucz zaproszeń na uro-
czystości, a także wskazał na 
manipulację mediów w tej 
sprawie. Przeprosił zebranych 
za zaistniały konflikt. 

Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego, 
poinformował natomiast ze-
branych w Sali BHP o inicja-
tywie dotyczącej budowy po-
mnika ks. prałata Henryka 
Jankowskiego. Wezwał do 
wsparcia finansowego powsta-
łego Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika. – Chcie-
libyśmy, aby w tym roku 

KOMISJA KRAJOWA W GDAŃSKU

Głosujmy na Polskę solidarną

Apel zgłoszony z inicjaty-
wy Regionu Gdańskiego 
przypomina, że Sierpień 

był czasem walki o demokra-
cję, ale i godność ludzi pracy 
i wzywa do korzystania z wy-
walczonych wówczas praw 
i do udziału w zbliżających 
się wyborach parlamentarnych:  
„Oddajmy głos na ludzi, którzy 
swoją dotychczasową postawą 
gwarantują uczciwą służbę pu-
bliczną i deklarują działanie na 
rzecz realizacji praw pracowni-
czych, bezpiecznej i godziwie 
wynagradzanej pracy, stałego 
zatrudnienia, rzeczywistego 
dialogu społecznego”. 

Podczas obrad żywo dys-
kutowano na temat obchodów 

APEL ws. wyborów parlamentarnych
W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania naszego Związku – wy-

darzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność ludzi pracy 
– Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku 
o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich poprzez udział w zbliżają-
cych się wyborach parlamentarnych. 

Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade wszystko – obowiązkiem. Tylko w ten 
sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wolność.

Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantują uczciwą służbę 
publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie 
wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego. Wybierzmy 
ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, opartą na chrześcijańskiej trady-
cji, prawdziwie równych szans, Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. 

Gdańsk, 24 sierpnia 2011 r. 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

jeszcze poświęcić i odsłonić 
pomnik – powiedział.

Członkowie KK powołali 
także Zespół Programowy, 
którego celem jest przygoto-
wanie planu realizacji uchwa-
ły programowej. W jego skład 
wszedł Jacek Rybicki z Re-
gionu Gdańskiego. Uchwa-
lono także przyjęcie Regula-

minu Pracy Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

Związkowcy podsumowali 
również akcję zbierania podpi-
sów pod inicjatywą obywatel-
ską dotyczącą projektu ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu, 
ale obrady z 23 sierpnia zdo-
minowały przede wszystkim 
wyjaśnienia dotyczące niepo-

rozumień wokół sierpniowych 
uroczystości.

Przypomnijmy jeszcze, że 
„Solidarność” zebrała 306 ty-
sięcy podpisów pod projektem 
wspomnianej ustawy, którego 
pierwsze czytanie ma się od-
być 15 lub 16 września. 

Olga Zielińska

– Patriotyzm to nie obciach – zgodnie podkreślali przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla i szef 
Komisji Krajowej Piotr Duda podczas uroczystego posiedze-
nia zarządu z okazji 31 rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych, połączonego z finałem IX edycji Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „Solidarność”.

W podobnym duchu wypo-
wiedział się przewodniczący 
KK Piotr Duda, stwierdzając 
z goryczą, że wciąż trzeba wal-
czyć o wolne, niezależne od 
rządu i pracodawców związki 
zawodowe, czego przykładem 
jest skarga złożona przez „So-
lidarność” na polski rząd do 
struktur międzynarodowych. 
Duda podkreślił, że Związek 
będzie konsekwentnie bronił 
wykluczonych, bezrobotnych 
i ubogich, a wszystkie kolejne 
rządy będzie rozliczał ze skła-
danych obietnic.

Gratulując sukcesów obecnej 
na sali młodzieży przewodniczą-
cy „Solidarności” zaapelował, 
aby nie wstydziła się ona pa-

triotyzmu, przekazywała tę ideę 
swoim rówieśnikom, a w dniu 
rocznicy odwiedziła historyczne 
miejsca związane z „Solidarno-
ścią” i Sierpniem ’80.

Patriotyzm to na pewno nie 
jest wstydliwe słowo ani posta-
wa dla 38 młodych ludzi, którzy 
odebrali stypendia w wysokości 
od 600 do 1200 zł w ramach IX 
edycji Funduszu Stypendialnego 
„Solidarności”. Wszyscy stypen-
dyści mogą pochwalić się bardzo 
dobrymi wynikami w nauce, za-
angażowaniem w życie szkoły 
lub lokalnej społeczności, a tak-
że wybitnymi zdolnościami na 
tak różnych polach, jak śpiew, 
muzyka, judo czy tenis stołowy. 
Ważne są dla nich także tradycje 
patriotyczne i dziedzictwo „Soli-
darności”, czego najlepszym do-
wodem był otwierający spotkanie 
w sali Akwen minirecital Elizy 
Banasik, laureatki zarówno tego-
rocznej, jak i jednej z pierwszych 
edycji funduszu. Młoda artystka 
w przejmujący sposób wykonała 
swoiste hymny „Solidarności” 
– w tym „Balladę o Janku Wi-
śniewskim” oraz „Mury” Jacka 
Kaczmarskiego. Na koniec doda-
ła, że, w gdańskiej „Solidarności” 
czuje się jak w domu. Ta dekla-
racja, połączona z niezwykle 
dojrzałą interpretacją solidarno-
ściowych utworów, była jeszcze 
jednym dowodem na to, że ideały 
Związku są uniwersalne i nic nie 
straciły ze swojej siły.

Listę stypendystów i sponso-
rów opublikujemy w następnym 
numerze „Magazynu”

Adam Chmielecki

Stefan Demski, klasa III 
Uniwersyteckiego Katolickiego 
LO w Tczewie

– Pasjonuję się chemią oraz fizyką i pla-
nuję studia na jednym z tych kierunków na 
Politechnice Gdańskiej, nie zdecydowałem 

jeszcze na którym. W naszej szkole, która ma profil katolic-
ki, tradycyjne wartości i ideały są dość powszechne, inaczej 
jest jednak w innych szkołach. Uważam, że aby dotrzeć do 
moich kolegów z takimi treściami powinno wykorzystać 
się środki przekazu popularne wśród młodzieży, jak filmy, 
a nawet kreskówki i komiksy.

Karol Giełdon, klasa II 
Uniwersyteckiego Katolickiego 
LO w Tczewie

– Nasza szkoła jest związana z Uniwer-
sytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, ja jednak po maturze planu-

ję studia architektoniczne na Politechnice Gdańskiej. Moją 
pasją jest gra na organach, często koncertuję w kościołach, 
nie chcę jednak wiązać się z tą dziedziną zawodowo. Histo-
ria Polski i historia „Solidarności” są dla mnie bardzo waż-
ne. Stypendium przeznaczę na pomoce naukowe.

Patriotyzm to nie obciach, czyli stypendia „Solidarności” 

Nawiązując do rocznicy 
Sierpnia ’80 Krzysztof 
Dośla zwrócił uwagę, 

że to wydarzenie wciąż po-
zostaje wielkim wyzwaniem. 
Zauważył, jak wiele z 21 
sierpniowych postulatów jest 
aktualnych w bieżącej debacie 
publicznej, np. walka o wolne 
niedziele dla pracowników 
handlu lub godna płaca po-
zwalająca na utrzymanie ro-
dziny. Przypominając historię 
oporu społecznego, którego 
częścią była „Solidarność”, 
nazwał PRL „nieludzkim sys-
temem”. Jednocześnie prze-
wodniczący jednoznacznie 
podkreślił chrześcijańskie 
korzenie Związku.

Krzysztof Dośla wręcza stypendia.

Stypendyści pod historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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ZWIĄZEK

Stocznia Gdańsk, kolebka „Solidarności”. To stąd ruszył „po-
ciąg” do wolnej, demokratycznej Polski. Historia odcisnęła 
szczególne piętno na ludziach tam pracujących. Przez wiele 
lat walczyli o utrzymanie zakładu, o zachowanie jego nazwy. 
Stoczniowcy z „Solidarności” walkę tę wygrali, choć mówią, 
że dziś nie jest łatwo tam pracować. W negocjacjach z pra-
codawcą pomaga im to, że nadal są silnym, liczebnie i mery-
torycznie, związkiem zawodowym.

obronił. Ale nie jesteśmy w pełni 
zadowoleni. Choćby z powodu 
wysokości zarobków. Zwłaszcza 
teraz, kiedy ceny żywności i in-
ne koszty utrzymania stale rosną. 
Jako związkowcy chcielibyśmy, 
aby pracownicy lepiej zarabiali. 
Kiedyś stoczniowiec za ciężką 
pracę otrzymywał naprawdę 
wysokie wynagrodzenie. A dzi-
siaj żyje mu się ciężko.

Rozwój firmy i lepsza 
organizacja pracy

Związkowcy mówią, że 
stocznia musi zacząć sama 
zarabiać na siebie, być samo-
dzielnym zakładem. A wtedy 
pracownicy będą otrzymywać 
lepsze wynagrodzenie.

– Podstawowy cel związku 
to zabiegi o dobrą płacę i bez-
pieczeństwo pracy – mówi Gu-
zikiewicz. – Na szczęście powoli 
stocznia odbudowuje zamówie-
nia, też okrętowe. Poszukiwane 
są nowe rynki zbytu. 

Gałęzewski dopowiada, że 
Ukraińcy spore fundusze prze-
znaczyli na nowe inwestycje, 
zarówno w gałąź stoczniową, 
jak i pozastoczniową. 

– Mamy trzy nowe linie 
technologiczne do budowy stat-
ków – mówi szef stoczniowej 
„Solidarności”. – Pracodawca 
inwestuje w stocznię, wierząc, 
że ceny materiałów nie będą 
stale na tym samym poziomie, 
a w związku z tym będzie moż-

nagrodzeń. – Negocjacje z pra-
codawcą trwają cały czas, to są 
trudne rozmowy. Mam nadzie-
ję, że nie dojdzie do przesilenia. 
Chcemy doprowadzić do poro-
zumienia – mówi Guzikiewicz. 

– W tej chwili stoczniowcy 
pracują na akord. To trudny te-
mat, ponieważ bez zwiększenia 
funduszu płac nie da się rady 
przeprowadzić zmiany syste-
mu. A tego nie aprobuje ukraiń-
ski pracodawca. Przecież, jeśli 
komuś mamy dodać, to trzeba 
będzie komuś coś odebrać, a na 
to my nie chcemy się zgodzić 
– wyjaśnia Gałęzewski.

Na sukces pracują 
wszyscy

Polityka szefów związku 
polega na tym, aby jak naj-
większa liczba członków stała 
się autentycznymi działaczami. 
Chcą, aby członkowie „Soli-
darności” byli zaangażowani 
i czuli się potrzebni.

– Przyjęliśmy model niedu-
blowania stanowisk – tłumaczy 
przewodniczący stoczniowej 
„S”. – To znaczy, jeśli jestem 
przewodniczącym komisji, 
nie jestem już członkiem ani 
w Zarządzie Regionu Gdań-
skiego, ani w Sekcji Krajowej. 
Im mniej funkcji, tym lepiej, 
bo można skupić się na swojej 
pracy. A poza tym w ten sposób 
mamy więcej ludzi w różnych 
strukturach. Rośnie liczba lide-
rów, a więc większa jest grupa 
zaangażowanych w prowadzenie 
związku. Także nasi przewodni-
czący na wydziałach mają dużą 
samodzielność. Tak wygląda na-
sza związkowa polityka.

Prezydium liczy 11 osób, 60 
członków ma Komisja Między-
zakładowa. Obrady prezydium 
mają charakter otwarty, przy-
chodzą na nie również związ-
kowcy nienależący do niego. 
Najczęściej podczas posiedzeń 
jest od 16 do 20 osób.

Związek z ofertą 
dla każdego

– Sporo osób przechodzi 
na emeryturę, a na ich miej-
sce nie jest łatwo pozyskać 
nowych członków związku. 
Dlatego „Solidarność” musi 
mieć dobrą ofertę, z której bę-
dzie zadowolonych wielu ludzi 
– mówi wiceszef „Solidarno-
ści” w stoczni. – Co roku pro-
ponujemy coś nowego. Bardzo 
pomagają nam w tym projekty 
unijne. Obecnie realizujemy 
ich aż siedem. Jestem dumny 
z naszej pracy, przeszkoliliśmy 
tysiące pracowników, także 
spoza naszego zakładu. A sam 
pracodawca nie przeszkolił 
tylu pracowników co my. 

Guzikiewicz dodaje, że po 
skończonych projektach pozo-
staje w związku sprzęt, który był 
kupiony w ramach ich realizacji. 
Wszyscy są z tego zadowoleni.

– Oferta związku musi być 
różnorodna. Tak, aby mógł z niej 
skorzystać młody człowiek 
i emeryt – tłumaczy wiceszef 
„S”. – Dlatego mamy między in-
nymi własną kasę pożyczkową, 
która prowadzona jest na wzór 
SKOK-u. Poza tym związkowe 
ubezpieczenie od wypadków 
losowych. Zamieniliśmy część 
świadczeń na polisy ubezpie-
czeniowe. A nasi członkowie są 
z tego bardzo zadowoleni.

„Solidarność” dopłaca także 
do studiów swoich członków. 
Organizuje różnorodne wyciecz-
ki w kraju i za granicą. – Jeste-
śmy, można powiedzieć, takim 
małym biurem turystycznym 
– śmieje się Guzikiewicz. Za-
interesowanie wycieczkami jest 
duże. A poza tym często organi-
zujemy wyjazdy sobotnio-nie-
dzielne. Można powiedzieć, że 
stało się to dla nas standardem.

Bycie solidarnym

– Solidarność – dla nas to nie 
puste słowo. Bycie solidarnym 
w stosunku do innych – taką 
zasadą kierujemy się w naszej 
związkowej pracy – mówi Ka-
rol Guzikiewicz. – Dlatego „So-
lidarność” zawsze będzie z tymi, 
którzy potrzebują pomocy.

I dlatego, jak podkreśla Guzi-
kiewicz, zakładowa „Solidarność” 
uczestniczy we wszystkich mani-
festacjach i protestach. – Zawsze 
chcemy być tam, gdzie ktoś nas 
potrzebuje. Choć wolelibyśmy, 
aby „Solidarność” nie kojarzyła 
się z paleniem opon, rzucaniem 
petard. Ale niestety często oka-
zuje się, że władza liczy się tylko 
z silnymi. Dlatego jeździmy także 
na manifestację do innych zakła-
dów, aby w proteście wesprzeć 
koleżanki i kolegów. Bo na tym 
polega solidarność – dopowiada 
wiceprzewodniczący „S”.

Dla Karola Guzikiewicza by-
cie człowiekiem „Solidarności”, 
a więc bycie solidarnym, to cel 
życiowy. – Dlatego zdecydowa-
łem się wziąć udział w wyborach 
parlamentarnych. Tezy programo-
we „Solidarności” przyjęte pod-
czas ostatniego zjazdu są zbieżne 
z wartościami i celami, które re-
alizuje PiS. Myślę, że będąc czło-
wiekiem „Solidarności” mogę 
przydać się swoimi działaniami 
związkowi, PiS, ale także zwy-
kłym ludziom, którzy czują się 
w dzisiejszej Polsce oszukani, 
wykorzystani, odstawieni na 
boczny tor. Chcę realizować 
program „Solidarna Polska”.

Tekst i zdjęcia:
Olga Zielińska

KM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STOCZNI GDAŃSKIEJ

Działamy WSPÓLNIE, dlatego efektywnie

W S toczni  Gdańsk 
pracuje dziś około 
1800 osób, blisko 

1500 należy do „Solidarności”. 
Przewodniczącym związku już 
trzecią kadencję jest Roman 
Gałęzewski. Może wiele opo-
wiedzieć o walce, jaką prowa-
dzili związkowcy z kolejnymi 
rządami, aby uratować zakład. 
Ostatecznie jego właścicielem 
został ukraiński pracodawca.

–  Jak nam się współpracuje? 
– zastanawia się Roman Gałę-
zewski.  – To twardzi negocjato-
rzy. Ale jedno mogę powiedzieć. 
Ukraińcy przestrzegają prawa 
pracy. Jeżeli coś jest zapisane 
w umowie czy stanowią tak 
przepisy, nie kwestionują tego.

Stocznia jest mniejsza niż 
była kiedyś, zatrudnia mniejszą 
liczbę pracowników. W cza-
sach największej prosperity 
załoga liczyła nawet 16 tysięcy 
osób. Dziś nie wszyscy, którym 
udało się zachować pracę, czu-
ją się zadowoleni.

– To prawda, niektórzy mó-
wią: „Mamy stocznię, udało 
się ją uratować. Ale co nam to 
dało” – przyznaje szef stocz-
niowej „Solidarności”. 

Skąd bierze się ta frustra-
cja? Z sytuacji, w jakiej zna-
lazł się polski przemysł stocz-
niowy, uzależniony przecież od 
rynków światowych. Wysokie 
ceny materiałów powodują, że 
to, co produkuje dziś stocznia, 
pozwala jedynie na pokrycie 
kosztów stałych. Stale brak 
funduszy na koszty zmienne.

Karol Guzikiewicz, wice-
przewodniczący MK NSZZ „S”, 
dodaje: – Na pewno sukcesem 
jest to, że pomimo trudnej sytuacji 
Stocznia Gdańsk nadal funkcjo-
nuje na rynku okrętowym. Dzięki 
zaangażowaniu wielu członków 
„Solidarności” nasz zakład się 

na obniżyć koszty i produkcja 
będzie bardziej rentowna. To 
napawa optymizmem.

Zdaniem Gałęzewskiego, 
większą wagę należy przykładać 
do jakości produkcji. – Główne 
rezerwy są moim zdaniem w or-
ganizacji pracy. Lepsza organi-
zacja oznacza też mniej popeł-
nianych błędów, niższe koszty 
produkcji, a w konsekwencji 
wyższe pensje dla pracowników. 
Ale organizacja pracy zależy 
przede wszystkim od menedże-
rów. Na szczęście powoli wdra-
żane są zmiany organizacyjne. 
W stoczni były też zwolnienia 
prezesów. Nowy właściciel ne-
gatywnie ocenił ich pracę. I mam 
nadzieję, że niebawem sytuacja 
stoczni się polepszy.

W związku z rozwojem fir-
my pracodawca zamierza za-
trudnić 200 nowych pracowni-
ków. – Ale trzeba też uczciwie 
powiedzieć, że w bezpośredniej 
produkcji zawsze brakowało 
stoczniowców. Niemniej jed-
nak to pokazuje, że właściciel 
stawia na rozwój firmy.

Gałęzewski ubolewa, że ze 
stoczni odeszła grupa dobrych 
fachowców. – Ludzie muszą 
mieć pracę. Inaczej szukają 
innej. Jeśli jest mniej pracy, 
nie zarabiamy. Poza tym praca 
stoczniowca jest bardzo ciężka, 
wymagająca dużej wiedzy fa-
chowej. Nic zatem dziwnego, 
że stoczniowcy mając do wy-
boru łatwiejszą pracę, decydu-
ją się zmienić zawód. Nie jest 
trudno przekwalifikować się 
będąc fachowcem. Mam na-
dzieję, że sytuacja u nas będzie 
się jednak zmieniać i ludzie 
będą chcieli u nas pracować 
– tłumaczy przewodniczący 
„S” w Stoczni Gdańsk.

Najtrudniejszy dziś temat dla 
związku to zmiana systemu wy-

– Działamy wspólnie, 
dlatego efektywnie. Jeśli 
nam się coś udaje, nie jest 
to zasługa jednej osoby 
– mówi Gałęzewski.

Na spotkania prezydium Komisji Międzyzakładowej przychodzą nie tylko jego członkowie.
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U początku naszego Związku były po 
prostu potrzeby zwykłych ludzi naszego 
kraju, ich cierpienia i zawody, nadzie-
je i tęsknoty.(…) Chodziło nam rów-
nież o sprawiedliwość, o demokrację, 
o prawdę, o praworządność, o ludzką 
godność, o swobodę przekonań, o na-
prawę Rzeczypospolitej, nie zaś tylko 
o chleb, masło i kiełbasę. Protest eko-
nomiczny musiał być zarazem protestem 
społecznym; protest społeczny musiał 
być zarazem protestem moralnym. 
– z Uchwały programowej I KZD

Tegoroczna 31 rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych zbiega się 
z okrągłą 30 rocznicą I Walnego Ze-
brania Delegatów Regionu Gdańskiego 
(lipiec 1981) i I Krajowego Zjazdu Dele-
gatów, który obradował w dwóch turach 
– od 5 do 10 września i od 26 września 
do 7 października 1981 roku. Dlatego 
tym razem więcej miejsca poświęcamy 
właśnie obu zjazdom. Były one niewąt-
pliwie wielkim świętem demokracji ze 
wszystkimi tego konsekwencjami – do-
raźnymi koalicjami, przerostem formy 
nad treścią, tasiemcowymi procedurami 
etc. Niewątpliwie jednak przyjęte wów-
czas programy działania są niezwykłym 
dokumentem ilustrującym nie tylko 
atmosferę tamtych czasów, ale przede 
wszystkim pokazującym fundamenty 
i kierunki działania naszego Związku.  
Właśnie to wskazuje, jakie cele były 
wówczas najistotniejsze dla „Solidarno-
ści” i takimi pozostają do dzisiaj.

 Krytyka systemu

W Uchwale programowej – mimo 
wszystkich ograniczeń lansowanych 
wówczas przez zjazdowe „gołębie” 
dokonana jest druzgocąca krytyka sys-
temu i państwa we wszystkich jego 
wymiarach – od społecznego, poprzez 
gospodarczy, na politycznym kończąc. 
Krytykowana jest nierówność, głodo-
we pensje, zła opieka zdrowotna, brak 
bezpieczeństwa pracy. Ale jednocze-
śnie wskazuje się, że źródła tego tkwią 
w systemie ekonomicznym i politycznym 
oraz w polityce gospodarczej prowa-
dzonej przez władze, które lekceważąc 
podstawowe interesy społeczeństwa, 
blokowały wszelkie próby reformy 
i zmarnotrawiły ogromne pożyczki za-

Potrzeby ZWYKŁYCH LUDZI
graniczne. Totalnej krytyce poddany 
został zbiurokratyzowany, centrali-
styczny i nieskuteczny system polityki 
społecznej i ochrony zdrowia. Dlatego 
będziemy dążyć zarówno do przebudo-
wy struktury państwa, jak i do tworzenia 
i wspierania niezależnych i samorząd-
nych instytucji we wszystkich sferach 
życia społecznego.

 Samorządna Rzeczpospolita

Samorządna Rzeczpospolita to tytuł 
6. rozdziału uchwały, ale często okre-
śla się tymi słowami cały tekst. Przede 
wszystkim dlatego, że niemal na każ-
dej stronie mówi się o uspołecznieniu 
wszystkich instytucji. Pragnienie od-
zyskania rzeczywistego wpływu na 
nasze otoczenie, prawdziwego udziału 
w budowaniu wspólnoty jest dominantą 
zjazdowego programu. Jest to oczywista 
reakcja na ówczesną sytuację zawłasz-
czenia państwa i wszystkich obszarów 
życia publicznego przez ludzi PZPR. Ale 
jest w tym też głębokie przekonanie, że 
prawdziwie wolne i dostatnie społeczeń-
stwo musi brać udział zarówno w two-
rzeniu dóbr, jak i w podziale zysków.

 Odpowiedzialność za Polskę

Przy totalnej, choć czasami nieco 
zawoalowanej krytyce systemu i struk-
tury państwa, program I KZD nie jest 
programem roszczeń i oczekiwań. 
Związek dostrzega konieczność przy-
wracania równowagi rynkowej poprzez 
wzrost produkcji i podaży towarów oraz 
– jeżeli to konieczne – podwyżek cen. 
Ba, domaga się reform prowadzących 
do powszechnego wyzwolenia praco-
witości i przedsiębiorczości. Ale przede 
wszystkim oczekuje, że wszystkie de-
cyzje muszą uzyskać mandat społecz-
nego przyzwolenia – najlepiej w drodze 
otwartej debaty publicznej zakończonej 
ogólnokrajowym referendum. 

 Jest jedna „Solidarność”

Wielowątkowa uchwała programowa 
wymaga obszernej analizy. Jestem jed-
nak przekonany, że warto i dziś pochy-
lić się nad jej treścią. Bowiem oprócz 
części charakterystycznych dla tamtego 

mrocznego czasu zniewolenia, cenzury, 
braku wolności i demokracji, w uchwa-
le odnajdujemy zapisy obecne do dziś 
w dokumentach Związku. Przed skut-
kami kryzysu bronić będziemy przede 
wszystkim tych, którym żyć najtrudniej, 
Domagamy się zwiększenia środków na 
pomoc społeczną, Konieczna jest refor-
ma systemu płac, gwarantująca każde-
mu godziwy zarobek i równe wynagro-
dzenie za pracę o równej wartości,(…) 
oraz ustanowienia płacy minimalnej 
na poziomie połowy płacy średniej nie 
niższej niż minimum socjalne, Zwią-
zek uznaje konieczność (…) uzyskania 

inicjatywy ustawodawczej w zakresie 
stosunków pracy [oraz] możliwości 
zawierania układów zbiorowych dla 
poszczególnych grup zawodów, branż 
i zakładów pracy. 

Przykłady takich zapisów można by 
mnożyć jeszcze długo. Pokazują one 
dobitnie, że „Solidarność” nie tylko 
zrodziła się w zakładach pracy z po-
trzeby zwykłych ludzi. Także po roku 
działalności te potrzeby wysuwała na 
plan pierwszy, w nich – słusznie – upa-
trując możliwości odrodzenia Rzecz-
pospolitej.

Jacek Rybicki
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Trwający blisko trzy tygo-
dnie I Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” 
we wrześniu i październi-
ku 1981 r. był dla związ-
kowców wielką lekcją 
demokracji, ze wszystki-
mi jej zaletami i wadami. 
Stan wojenny przerwał tę 
naukę, ale przyjęte pod-
czas zjazdu w hali Olivia 
dokumenty do dziś kon-
stytuują rolę „Solidarno-
ści” w życiu społecznym 
Polski i Europy.

Przygotowania do za-
planowanego na jesień 
ogólnopolskiego zjazdu 

„Solidarności” rozpoczęły się 
w kwietniu 1981 r. poprzez or-
ganizację kolejnych zjazdów 
poszczególnych regionów 
Związku. Jednym z ich punk-
tów, oprócz spraw programo-
wych i wyboru władz regional-
nych, był wybór delegatów na 
zjazd krajowy. Jako pierwszy 
swoich delegatów 26 kwiet-
nia wybrał Region Gorzów 
Wielkopolski, w następnych 
miesiącach odbyły się zjazdy 
(Walne Zebrania Delegatów) 
i wybory przedstawicieli w ko-
lejnych z ok. 40 organizacji re-
gionalnych. 

Wśród 53 delegatów Re-
gionu Gdańskiego znaleźli 
się m.in. Adam Drąg, Stani-
sław Fudakowski, Bogusław 
Gołąb, Jan Koziatek, Karol 
Krementowski, Bogdan Lis, 
Zbigniew Lis, Jacek Merkel, 
Ryszard Rusiłowicz. Dele-

zjazd czytamy: „(…) kryzys 
gospodarki polskiej przybiera 
formę coraz bardziej drastycz-
ną. Z dnia na dzień kurczy się 
zaopatrzenie w żywność i ar-
tykuły przemysłowe pierw-
szej  potrzeby (…) Życie 
codziennie polskich rodzin 
staje się udręką (…) Nie ma 
obecnie ważniejszej sprawy 
dla naszego Związku niż za-
gwarantowanie elementarnych 
warunków życia narodu”. 

Niestety, komunistyczne 
władze nie chciały realnej 
dyskusji społecznej z „Soli-
darnością”. Co kilka tygodni 
odbywały się rozmowy opo-
zycyjno-rządowe na różnym 
szczeblu i w różnym składzie, 
które nie przynosiły więk-
szych rezultatów (z wyjątkiem 
kompromisu w sprawie trzech 
wolnych sobót w miesiącu). 
Rozmowy były zrywane bez 
porozumienia, a oficjalna pro-
paganda za fiasko obarczała 
rzekomo konfrontacyjnie na-
stawioną „Solidarność”. Tym-
czasem, jak dziś wiemy, to 
władze szykowały się do zbroj-
nej konfrontacji. Gdy trwały 
jeszcze obrady I Krajowego 
Zjazdu Delegatów, czyniono 
już pierwsze przygotowania 
do stanu wojennego. Kilka 
dni po zakończeniu zjazdu na 
I sekretarza KC PZPR wybra-
no gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego (zastąpił Stanisława 
Kanię), a żołnierzom służby 
zasadniczej przedłużono służ-
bę o dwa miesiące – do połowy 
grudnia…

I Krajowe Święto 
Demokracji

I Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” podzielo-

I KZD NSZZ „Solidarność” w liczbach 
� 2 – tury miał zjazd
� 5 proc. – osobowych źródeł informacji posiadała SB wśród 

delegatów
� 13 – zespołów tematycznych pracowało podczas zjazdu
� 18 – dni trwał zjazd
� 37 – regionów „Solidarności” reprezentowali delegaci
� 51 proc. – delegatów legitymowało się wyższym wykształ-

ceniem
� 896 – delegatów brało udział w zjeździe
� 9,5 mln – członków liczyła jesienią 1981 r. „Solidarność”

Operacja „Sejmik” 
Tak zwana sprawa obiektowa prowadzona przez SB od 22 

sierpnia 1981 r. Działania w ramach SO „Sejmik” prowadziła 
większość pionów MSW, a koordynował je odpowiedzialny 
za walkę z opozycją Departament III „A”. Wielu jego pracow-
ników latem i jesienią 1981 r. po prostu przeniosło się do 
Gdańska! Celem operacji było m.in. zabezpieczenie obrad 
I KZD „S” przed „przemycaniem koncepcji i treści i przed-
sięwzięć szkodliwych politycznie do programu związku”. 
Działania SB w ramach tej sprawy miały również zapobiec 
próbom „sprowadzenia związku na płaszczyznę antysocja-
listyczną”. W ramach operacji wykorzystano ponad 100 TW, 
ulokowanych zarówno wśród delegatów, gości i doradców 
zjazdowych, jak i wśród osób pełniących funkcje administra-
cyjno-techniczne.

Wspominają...
ANDRZEJ GWIAZDA 
– W moim przypadku zjazd w hali Olivia był 
nieustanną walką o dostęp do głosu. Co do 
wyniku wyborów na przewodniczącego, to 
głosy rozłożyły się między Wałęsę i Jurczyka. 
Nie twierdzę, że doszło do fałszerstw, trze-
ba jednak stwierdzić, że głosy liczono poza 
halą Olivia, a więc złamano jedną z podsta-

wowych zasad demokracji. Taki był zresztą kierunek całego 
zjazdu, który oddał władzę nad Związkiem Lechowi Wałę-
sie. Dlatego część postanowień była potem kwestionowana, 
m.in. w Regionie Gdańskim. Mimo wszystko zjazd był szkołą 
demokracji, z której jednak przez pana Jaruzelskiego nie mo-
gliśmy skorzystać. Bez wątpienia najważniejszym dokumen-
tem przyjętym podczas zjazdu było „Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej” i miałem tego świadomość już podczas 
uchwalania posłania.

ROBERT KWIATEK 
– Zjazd „Solidarności” odmienił moje 
życie. Jako młody chłopak trenowałem 
wówczas łyżwiarstwo figurowe. W trakcie 
zjazdu nie mieliśmy treningów, bo całą 
halę zajmowali delegaci. Znałem Olivię jak 
własną kieszeń, bez problemu ukrywałem 

się tam, a następnie obserwowałem obrady. Biegałem 
między stolikami, roznosiłem ulotki, biuletyny, znaczki 
„Solidarności”. Chłonąłem atmosferę wolności. To dzięki 
temu kilka lat później zaangażowałem się w działalność 
Federacji Młodzieży Walczącej.

RYSZARD BUGAJ
– Oceniając I KZD nie należy zamykać się 
w jednej interpretacji. Owszem, były tam 
przepychanki koterii, jak twierdzą niektó-
rzy, ale było to również wielkie wydarzenie. 
Pierwszy raz od lat 40. XX wieku odbyło się 
spotkanie ludzi, którzy mówili to, co uważali 

za stosowne i podejmowali uchwały, które uważali za sto-
sowne. Nie zmienia tego nawet znany dzisiaj fakt, że SB po-
siadała rozbudowaną agenturę szacowaną na kilka procent 
uczestników zjazdu. Osobiście podczas zjazdu sprzeciwiałem 
się uchwaleniu „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. 
Oczywiście, zgadzałem się z tym dokumentem merytorycznie, 
uważałem jednak, że wywoła on niekorzystną dla „Solidarno-
ści” reakcję komunistów. W podobny sposób podchodziłem 
do sprawy programu. Związek musiał przyjąć pewną takty-
kę, wypośrodkować między tym, co było realne w ówczesnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej, tym, czego sam oczekiwał, 
a także jakie było oczekiwania społeczeństwa. Przecież wów-
czas wszyscy patrzyli na „Solidarność”, która była czymś wię-
cej niż „tylko” związkiem zawodowym.

ŚWIĘTO DEMOKRACJI w hali Olivia

Regionalne zebrania dele-
gatów z reguły miały bardzo 
burzliwy przebieg i były areną 
ostrej walki wyborczej, będącej 
odzwierciedleniem ówczesnych 
podziałów w strukturach „So-
lidarności”. Podstawowa linia 
konfliktu przebiegała między 
zwolennikami Lecha Wałęsy, 
nastawionymi ugodowo wobec 
władz, oraz grupą Andrzeja 
Gwiazdy, która domagała się 
bardziej radykalnej postawy i ak-
tywniejszej działalności Związku 
w celu pełnej realizacji wszyst-
kich 21 postulatów. Frakcyjne 
napięcia, ale także działalność 
tajnych współpracowników bez-
pieki, sięgnęły tego stopnia, że 
Region Gdański nie delegował na 
zjazd tej, od której wszystko się 
zaczęło, a więc Anny Walenty-
nowicz, a także Aliny Pienkow-
skiej i Joanny Dudy-Gwiazdy! 
Walentynowicz ostatecznie 
wzięła udział w zjeździe jedy-
nie jako obserwatorka.

gatem Komisji Zakładowej z  
Uniwersytetu Gdańskiego był 
Lech Kaczyński.

„Solidarność” chciała 
pomóc

D e c y z j ę  o  z w o ł a n i u 
I Zjazdu NSZZ „Solidarność” 
w dwóch turach – w dniach 
5-7 września i 26 września-3 
października 1981 r. (a więc 
jak widać ostateczny termin 
zjazdu różnił się od pierwot-
nie planowanego o kilka dni) 
– podjęła pod koniec lipca 
Krajowa Komisja Porozumie-
wawcza, obradująca w Gdań-
sku. Z komunikatu KPP z tego 
posiedzenia jasno wynika, że 
celem jesiennego zjazdu kra-
jowego „Solidarności” mia-
ło być nie tylko wyłonienie 
władz, ale również włączenie 
się Związku w plan reform 
gospodarczych w kraju. W do-
kumencie zapowiadającym 

no na dwie tury, które najkrócej 
można określić jako progra-
mową i wyborczą. Pierwsza, 
programowa, trwała od 5 do 
10 września 1981 r. Wzięło 

w niej udział 896 delegatów, 
reprezentujących ok. 9,5 mln 
ówczesnych członków Związ-
ku. Każdy z 37 regionów, 
w zależności od wielkości, re-

Liczenie głosów na wybór przewodniczącego Związku 
w czasie obrad  I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981



15Nr 9/wrzesień 2011

prezentowany był przez kilku 
do nawet ponad 100 delegatów. 
Najmniej liczne reprezentacje 
posiadały regiony Nysa i Tar-
nobrzeg (po 2 delegatów), 
Chełm, Konin i Kutno (3), 
Przemyśl (4) i Piła (5), zaś naj-
liczniejsze Śląsko-Dąbrowski 
(106), Mazowsze (92), Dolny 
Śląsk (91). Z innych ważnych 
regionów Małopolska posiada-
ła 66 delegatów, a Gdańsk 53. 
Co zaskakujące jak na zjazd 
związku zawodowego, więk-
szość, bo 51 procent, stanowili 
delegaci z wyższym wykształ-
ceniem (wszyscy uczestnicy 
zjazdu wypełniali specjalne 
ankiety, zawierające także py-
tanie o ukończone szkoły).

Pierwsze dni zjazdu, jak 
wspominają jego uczestnicy, 
upłynęły w pewnym chaosie 
i skupieniu się na sprawach 
proceduralnych. Dało się za-
uważyć naturalny w tamtej sy-
tuacji „głód demokracji” wśród 
delegatów – był to przecież 
pierwszy od dziesiątek lat zjazd 
pierwszej niezależnej od władz 
organizacji społecznej w całym 
bloku wschodnim. Nawet pa-
miętając o działaniach Służby 
Bezpieczeństwa, która już od 
zjazdów regionalnych prowa-
dziła swoje operacje mające 
na celu wybór takich, a nie in-
nych delegatów na zjazd krajo-
wy, cała procedura zjazdowa, 
włączając w to walne zebrania 
w regionach, była wielkim 
świętem demokracji. Nie dzi-
wi zatem, że delegaci chcieli 
z tych demokratycznych pro-
cedur i możliwości skorzystać 
– każdy chciał zabrać głos, 
zgłosić swój wniosek itd. 

Na liczbę i długość wystą-
pień wpływały poza tym: mno-
gość spraw (jak na pierwszy 
zjazd przystało należało uregu-
lować status i strukturę organi-
zacji, określić program, wybrać 
wszystkie organy władz związ-
kowych), podziały w regionach 
(a więc nie można było przyjąć 
formuły „jedna sprawa – jeden 
region – jeden przedstawiciel”) 
oraz polemiczny charakter wie-
lu uczestników zjazdu.

Podczas pierwszej tury dele-
gatom udało się jednak wypra-
cować program Związku oraz 
podjąć wiele uchwał mających 
rozszerzyć „szczelinę wolności” 
wywalczoną w sierpniu 1980 
r. Były to m.in. uchwały dot. 
przeprowadzenia referendum 
w sprawie samorządów pra-
cowniczych, wyborów do rad 
narodowych oraz samorządno-
ści wyższych uczelni.

Jednak trzy najważniejsze 
dokumenty przyjęte przez 
I KZD to bez wątpienia tzw. 
uchwała programowa (nazy-
wana również Deklaracją lub 
programem „Samorządna Rze-
czypospolita”), „Posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschod-
niej” oraz „List do Polonii 
całego świata”. Dwa ostatnie, 
już przez same swoje tytuły, 

określiły horyzont myślowy 
uczestników zjazdu oraz pod-
kreśliły ich świadomość wagi 
gdańskiego spotkania i samej 
„Solidarności” dla sytuacji 
w całym bloku sowieckim. 
Chwała delegatom z hali Olivia 
za mądrość i odwagę upomnie-
nia się o innych, także poza 
granicami Polski. To właśnie 
przez takie momenty i takie 
decyzje wykuwała się histo-
ryczna rola „Solidarności”. 

„Posłanie do ludzi pracy…” 
cytujemy szerzej wyżej, tutaj 
przytoczmy tylko fragmenty 
zjazdowej deklaracji. „Sta-
nowimy organizację, która 
łączy w sobie cechy związku 
zawodowego i wielkiego ru-
chu społecznego. Zespolenie 
tych cech stanowi o sile na-
szej organizacji i o naszej roli 
w życiu całego narodu” – to 
zdanie to swoiste motto „So-
lidarności” przynajmniej na 
całą dekadę lat 80. XX wieku. 
Z kolei w słowach „Celem 
nadrzędnym NSZZ »Solidar-
ność« jest tworzenie godnych 
warunków życia w gospodar-
czo i politycznie suwerennej 
Polsce. Chodzi o życie wolne 
od ubóstwa, wyzysku, strachu 
i kłamstwa, w społeczeństwie 
zorganizowanym demokra-
tycznie i praworządnie” de-
legaci „Solidarności” zawarli 
credo wszystkich organizacji 
opozycji antykomunistycznej, 
które istniały wcześniej i póź-
niej. Potwierdziły to także de-
cyzje instytucjonalne. Podczas 
I KZD działacze Komitetu 
Samoobrony Społecznej KOR 
uznali, że ich misja się wyczer-
pała, zadania KOR przejmuje 
„Solidarność” i rozwiązali ko-
mitet (ogłosił to prof. Edward 
Lipiński).

Co ciekawe, wiele zjazdo-
wych inicjatyw dotyczyło spraw 
kultury, pozornie odległych od 
problemów organizacji związ-
kowej. Były to porozumienia 
o współpracy ze Związkiem Li-
teratów Polskich oraz Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków, 
a także deklaracja programowa 
w sprawie kultury narodowej. 
Z jednej strony było to wynikiem 
częstego w okresie PRL społecz-
no-politycznego zaangażowania 
przedstawicieli kultury, z drugiej 
przejawem charakteru „Solidar-
ności”, która była w latach 1980-
-1981 prawdziwie ogólnospo-
łecznym ruchem.

Część druga 
– jednak Wałęsa

Pomiędzy obiema turami 
zjazdu pracowała Komisja 
Programowa, podzielona na 13 
zespołów tematycznych.

Podczas drugiej tury I KZD 
NSZZ „Solidarność”, która 
trwała od 26 września do 7 
października 1981 r., wybra-
no władze krajowe Związ-
ku, w tym Komisję Krajową 

i Komisję Rewizyjną. Zgod-
nie z przyjętym podczas zjaz-
du statutem „Solidarności”, 
członkami Komisji Krajowej, 
do dziś najważniejszego ciała 
w NSZZ, zostało automatycz-
nie 37 przewodniczących po-
szczególnych regionów oraz 
69 osób wybranych spośród 
delegatów. Ostatnim członkiem 
krajówki został jej przewodni-
czący.

W wyborach na to stano-
wisko wystartowali: Lech Wa-
łęsa, Andrzej Gwiazda, Ma-
rian Jurczyk i Jan Rulewski. 
Choć kandydatami z realnymi 
szansami wydawali się tylko 
dwaj pierwsi, Gwiazda zajął 
dopiero trzecie miejsce z 9 
proc. głosów. Jurczyk zdobył 
ich 24 proc., Rulewski 6 proc. 
Wybory wygrał już w pierw-

Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej 

„Delegaci zebrani w Gdańsku (…) przesyłają robotnikom 
Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier 
i wszystkich narodów Związku Radzieckiego – pozdrowie-
nia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek 
zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy 
wspólnotę naszych losów. (…) popieramy tych z Was, którzy 
zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch 
związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedsta-
wiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych 
doświadczeń”.

podległościowych i mające na 
celu pełną suwerenność Polski. 
Do KSN przystąpiły tak odle-
głe dziś od siebie osoby, jak 
Jarosław Kaczyński i Broni-
sław Komorowski czy Antoni 
Macierewicz i Tomasz Wołek. 
Inicjatorem powołania klubów 
był Wojciech Ziembiński.

bronić tak jak broni się niepod-
ległości Polski”.

Doniesień z hali Olivia 
z uwagą słuchano także w Mo-
skwie. Sekretarz generalny KC 
KPZR Leonid Breżniew na-
zwał „Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej” „bezczel-
nym wybrykiem”.

szej turze Wałęsa, zdobywając 
poparcie 55 proc. delegatów. 
Choć lider strajku w sierpniu 
1980 r., już wówczas legen-
darny, miał z natury rzeczy 
największe szanse na objęcie 
takiego stanowiska, nie można 
lekceważyć faktu, że jednym 
z celów SB podczas zjazdu 
był m.in. wybór do władz no-
wego Związku Wałęsy i jego 
stronników, a jednocześnie 
możliwie największe zmargi-
nalizowanie Gwiazdy i innych 
„radykałów”. Takie zadania 
przyświecały operacjom SB 
o kryptonimach „Klan” (spra-
wa prowadzona przeciw naj-
ważniejszym osobom w „S”), 
„Debata” i „Sejmik” (sprawy, 
ogólnopolska i regionalna, za-
łożone w związku z I KZD).

27 września część delega-
tów obecna na zjeździe, głów-
nie działaczy Ruchu Praw 
Człowieka i Obywatela oraz 
Ruchu Młodej Polski, założyła 
Kluby Służby Niepodległości, 
odwołujące się do tradycji nie-

Władze: „Socjalizmu 
będziemy bronić jak 
niepodległości”

Wydaje się, że reakcja 
komunistycznych władz na 
I KZD „Solidarności” była 
z góry ustalona i przebieg 
zjazdu nie miał na nią zbyt du-
żego wpływu. W oświadczeniu 
Biura Politycznego KC PZPR 
wydanym 16 września 1981 r. 
znajdziemy właściwie jedynie 
słowa krytyki i zapowiedź zde-
cydowanej reakcji: „Przebieg 
i uchwały pierwszej części 
zjazdu podniosły do rangi ofi-
cjalnego programu całej orga-
nizacji awanturnicze tendencje 
i zjawiska (…) jednostronnie 
złamane zostały porozumienia 
zawarte w Gdańsku, Szczeci-
nie i Jastrzębiu. Zastąpiono je 
programem politycznej opo-
zycji, która godzi w żywotne 
interesy narodu i państwa pol-
skiego, oznacza kierunek na 
konfrontację grożącą rozlewem 
krwi (…) Socjalizmu będziemy 

Jak się okazało zaledwie 
kilkadziesiąt dni później, ten 
i inne „wybryki” miały „So-
lidarność” drogo kosztować. 
Jednak stan wojenny, chociaż 
opóźnił zwycięstwo Związ-
ku, to go nie powstrzymał. 
Jeśli uznamy „Solidarność” 
za pierwszy wyłom w że-
laznej kurtynie, a trzeba ją 
tak ocenić, I Krajowy Zjazd 
Delegatów wprowadził przez 
ten wyłom „powiewy” demo-
kracji.

Adam Chmielecki

Autor jest politologiem, 
wydawcą i niezależnym publi-
cystą, autorem książki „Wokół 
Solidarności”, wydanej 
z okazji 31. rocznicy Porozu-
mień Sierpniowych. Cytaty 
zawarte w tekście pochodzą 
w większości z książki J. Skó-
rzyńskiego i M. Pernala „Gdy 
niemożliwe stało się możliwe. 
Kalendarium Solidarności 
1980-1989”.

W czasie obrad  I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981



16 Nr 9/wrzesień 2011

I. KIM JESTEŚMY I DOKĄD DĄŻYMY
NSZZ „Solidarność” powstał z ruchu strajkowego 1980 roku – największego ruchu 

masowego w dziejach Polski. Ruch ten, zrodzony wśród robotników wielkich zakła-
dów pracy w różnych regionach naszego kraju, znalazł swój historyczny punkt zwrot-
ny w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu. Ogarnął on w ciągu roku wszystkie środowiska 
świata pracy: robotników i rolników, inteligencję i rzemieślników.

U początku naszego Związku były po prostu potrzeby zwykłych 
ludzi naszego kraju, ich cierpienia i zawody, nadzieje i tęsknoty. 
Związek nasz wyrósł z buntu społeczeństwa polskiego doświadczonego w ciągu 
przeszło trzech dziesięcioleci łamaniem praw ludzkich i obywatelskich; z buntu prze-
ciwko dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. Był protestem 
przeciwko istniejącemu systemowi sprawowania władzy.

Chodziło nam wszystkim nie tylko o warunki bytowania, chociaż żyło się źle, praco-
wało się ciężko i jakże często bezowocnie. Historia nauczyła nas, że nie ma chleba bez 
wolności. Chodziło nam również o sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o pra-
worządność, o ludzką godność, o swobodę przekonań, o naprawę Rzeczypospolitej, 
nie zaś tylko o chleb, masło i kiełbasę. Wszystkie wartości elementarne nazbyt były 
sponiewierane, by można było uwierzyć, że bez ich odrodzenia cokolwiek zmieni się 
na lepsze. Protest ekonomiczny musiał być zarazem protestem społecznym; protest 
społeczny musiał być zarazem protestem moralnym.

Ten społeczny i moralny protest nie zrodził sie z dnia na dzień. Jest w nim dzie-
dzictwo krwi robotników poznańskich z 1956 roku i grudnia 1970 na Wybrzeżu, bunt 
studentów w 1968 roku, cierpienia Radomia i Ursusa w 1976 roku. Jest w nim dzie-
dzictwo niezależnych działań robotników, inteligencji i młodzieży, wysiłków Kościoła 
o przechowanie wartości, dziedzictwo wszystkich walk o godność ludzką w naszym 
kraju. Związek nasz wyrósł z tych walk i pozostanie im wierny.

Stanowimy organizację, która łączy w sobie cechy związku zawodowego i wielkie-
go ruchu społecznego. Zespolenie tych cech stanowi o sile naszej organizacji i o na-
szej roli w życiu całego narodu. Dzięki powstaniu potężnej organizacji związkowej 
społeczeństwo polskie przestało być rozdrobnione, zdezorganizowane i zagubione: 
jednocząc się pod hasłem solidarności od zyskało siły i nadzieję. Powstały warunki 
dla rzeczywistego odrodzenia narodowego. Związek nasz – najszersza reprezentacja 
ludzi pracy w Polsce chce być i będzie siłą sprawczą tego odrodzenia.

NSZZ „Solidarność” zespala w sobie wiele nurtów społecznych, łączy ludzi o róż-
nych światopoglądach i różnych przekonaniach politycznych i religijnych, niezależ-
nie od narodowości. Złączył nas protest przeciwko niesprawiedliwości, nadużyciom 
władzy i zmonopolizowaniu prawa do określenia i wyrażenia dążeń całego narodu. 
Złączył nas protest przeciwko traktowaniu obywatela przez państwo jako swojej wła-
sności, przeciwko pozbawieniu ludzi pracy prawdziwej reprezentacji w konfliktach 
z państwem; przeciwko łaskawości rządzących, którzy lepiej wiedzą ile wolności przy-
dzielić rządzącym, przeciwko nagradzaniu bezwzględnego posłuszeństwa polityczne-
go zamiast inicjatywy i samodzielności działania. Złączyło nas odrzucenie kłamstwa 
w życiu publicznym, niezgoda na marnotrawienie rezultatów ciężkiej, cierpliwej pracy 
narodu.

Jesteśmy jednak siłą zdolną nie tylko do protestu, lecz siłą, która pragnie budować 
sprawiedliwą dla wszystkich Polskę, siłą, która odwołuje się do wspólnych wartości 
ludzkich.

U podstaw działania stać musi poszanowanie człowieka. Państwo ma służyć czło-
wiekowi, a nie panować nad nim; organizacja państwowa ma służyć społeczeństwu 
i nie może być utożsamiona z jedną partią polityczną. Państwo musi być rzeczywiście 
wspólnym dobrem całego narodu. Praca jest dla człowieka, o jej sensie stanowi zbli-
żenie jej do człowieka, do jego rzeczywistych potrzeb.

Podstawą naszego odrodzenia narodowego i społecznego musi być przywróce-
nie właściwej hierarchii tych celów. „Solidarność”, określając swe dążenia, 
czerpie z wartości etyki chrześcijańskiej, z naszej tradycji narodo-
wej oraz z robotniczej i demokratycznej tradycji świata pracy. No-
wym bodźcem do działania jest dla nas encyklika o pracy ludzkiej 
Jana Pawła II. „Solidarność” jako masowa organizacja ludzi pracy 
jest także ruchem moralnego odrodzenia narodu.

Uważamy ludowładztwo za zasadę, od której nie wolno odstępować. Ludowładz-
two nie może być władzą stawiających się ponad społeczeństwem grup, które przypi-
sują sobie prawo orzekania o potrzebach oraz reprezentowania interesów społeczeń-
stwa. Społeczeństwo musi mieć możność przemawiania pełnym głosem, wyrażania 
różnorodności poglądów społecznych i politycznych; musi mieć możność organizo-
wania się w taki sposób, który zapewnia wszystkim sprawiedliwy udział w material-
nych i duchowych dobrach narodu oraz wyzwolenie wszystkich jego możliwości i sił 
twórczych.

Chcemy rzeczywistego uspołecznienia systemu zarządzania i gospodaro wania. 
Dlatego dążymy do Polski samorządnej.

Droga jest nam idea wolności i nieokrojonej niepodległości. Popierać będziemy 
wszystko, co umacnia suwerenność narodową i państwową, sprzyja swobodnemu 
rozwojowi kultury narodowej i przekazywaniu dziedzictwa historii. Uważamy, iż na-
sza tożsamość narodowa musi być w pełni respektowana.

Związek nasz, który powstał i działa w tak trudnych warunkach, idzie drogą przez 
nikogo nieprzetartą. Od początku przychodzili do niego i przychodzą wszyscy, któ-
rym leżą na sercu ważne polskie sprawy, którzy gdzie indziej nie znajdują zrozumienia 
i oparcia. Nie ma bodaj dziedziny, w której by czegoś od naszego Związku nie oczeki-
wano, licząc na jego siłę i autorytet społeczny i moralny. Musimy równocześnie walczyć 
o istnienie na szego Związku, organizować się na wszystkich szczeblach i uczyć się – nie-
rzadko na własnych błędach – właściwego postępowania i metod walki o nasze cele.

Program nasz jest programem walki o cele, które sobie postawiliśmy, programem, 
w którym znajdują odbicie pragnienia i dążenia naszego społeczeństwa, programem, 

który z tych dążeń wyrasta. Jest programem zmierzającym do celów długofalowych 
przez rozwiązywanie spraw bliższych. Jest to program naszej pracy, walki i służby.

II. WOBEC DZISIEJSZEJ SYTUACJI KRAJU
„Powstanie „Solidarności”, masowego ruchu społecznego, zasadniczo zmieniło sy-

tuację kraju. Stworzyło możliwość rozwoju różnorodnych, nie zależnych społecznych 
instytucji zarówno nowopowstających jak i tych, które do niedawna zależne od władz 
państwowych, obecnie uzyskały samodzielność. Narodziny organizacji niezależnych 
od władz państwowych należy uznać za fakt zasadniczy dla przemian, jakie zachodzą 
w stosunkach społeczno-politycznych naszego kraju. Dzięki nim społeczeństwo może 
zabiegać o realizację swoich dążeń i skutecznie bronić swoich praw.

Zmieniły się przez to warunki sprawowania władzy. Aby sprawować ją skutecznie, 
należało się liczyć z wolą społeczeństwa i działać pod jego kontrolą, zgodnie z zasa-
dami zawartymi w porozumieniach społecznych Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Na-
leżało wprowadzić reformę gospodarczą, reformę państwa i jego instytucji. Mieliśmy 
prawo oczekiwać od władz państwowych, że przemian takich będą dokonywać.

Dotychczasowy sposób rządzenia krajem oparty na wszechwładzy centralnych in-
stytucji partyjno-państwowych prowadził kraj do ruiny. Trwające ponad rok powstrzy-
mywanie przemian, mimo że nie można było już rządzić po staremu, przyspieszyło 
ten proces i szybkimi krokami zbliża nas do katastrofy. Po drugiej wojnie światowej 
nigdzie w Europie nie nastąpił tak głęboki upadek gospodarki w warunkach poko-
jowych. Społeczeństwo mimo zmęczenia i uczucia zawodu wykazało przez ostatni 
rok ogromną cierpliwość a zarazem determinację. Jednak istnieje niebezpieczeństwo, 
że zmęczenie i zniecierpliwienie przekształcą się wreszcie w ślepą siłę niszczącą albo 
doprowadzą do pogrążenia nas w bezradności. Nie wolno nam – jako społeczeństwu 
– utracić nadziei, że wyjście z kryzysu jest możliwe.

W obliczu narodowej tragedii „Solidarność” nie może dłużej już ograniczać się do 
oczekiwania i wywierania nacisku na władze, aby dotrzymały zobowiązań wynikają-
cych z porozumień. Dla społeczeństwa jesteśmy jedynym gwarantem tych porozu-
mień. Dlatego Związek nasz uznał za swój podstawowy obowiązek podjęcie wszel-
kich możliwych działań doraźnych i perspektywicznych dla ratowania kraju przed 
upadkiem, a społeczeństwa przed nędzą, zniechęceniem i samozniszczeniem. Nie ma 
innej drogi do tego celu, niż oparta na demokracji i wszechstronnej inicjatywie spo-
łecznej przebudowa państwa i gospodarki.

Jesteśmy w pełni świadomi, że społeczeństwo polskie oczekuje od nas służby peł-
nionej w taki sposób, aby ludzie mogli żyć w pokoju. Naród nie wybaczy nikomu 
zdrady ideałów, dla spełnienia których „Solidarność” powstała. Naród nie wybaczy 
nikomu nawet z najlepszej woli zrodzonych działań, jeśli doprowadzą do przelewu 
krwi; zniszczenia naszego ducho wego i materialnego dorobku. Świadomość ta naka-
zuje nam urzeczywistniać nasze ideały stopniowo, w taki sposób, aby każde kolejne 
zadanie zyskiwało poparcie społeczeństwa.

Odpowiedzialność nakazuje nam dostrzegać układ sił, jaki powstał w Europie po II 
wojnie światowej. Podjęte przez nas dzieło wielkiej prze miany chcemy prowadzić bez 
naruszania sojuszów międzynarodowych. Mogą one uzyskać gwarancje rzetelniejsze 
niż dotąd. Naród nasz, ożywiony głębokim poczuciem godności, patriotyzmu i swej 
tradycji, może być war tościowym partnerem jedynie wtedy, gdy zobowiązania podej-
muje sam i świadomie.

Dzisiejsza sytuacja kraju postawiła przed nami konieczność stworzenia programu 
o różnym zakresie. Musi to być najpierw program działań szybkich, koniecznych dla 
przejścia przez trudny okres czekającej nas zimy. A równocześnie musi to być pro-
gram reformy gospodarczej, której odłożyć na później nie można, program polityki 
społecznej i przebudowywania życia publicznego kraju – program drogi do samo-
rządnej Rzeczypospolitej.

III. ZWIĄZEK WOBEC KRYZYSU I REFORMY GOSPODARCZEJ
Źródła obecnego kryzysu tkwią głęboko w systemie ekonomicznym i politycznym 

oraz w polityce gospodarczej prowadzonej przez władze, które, lekceważąc pod-
stawowe interesy społeczeństwa, blokowały wszelkie próby reformy i zmarnotrawi-
ły ogromne pożyczki zagraniczne. Ostry kryzys na rastał od połowy lat 70-tych, zaś 
w ostatnim roku nastąpiło jego gwałtowne zaostrzenie, głównie na skutek niezdol-
ności władzy do przeprowadzenia głębokich zmian.

UCHWAŁA PROGRAMOWA
część I
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W obliczu ujawniającej się katastrofy gospodarczej kraju Rząd ogłosił program 
przezwyciężenia kryzysu i stabilizacji gospodarki, Związek nie popiera tego programu, 
ponieważ nie uruchamia on wielu ważnych rezerw gospodarki, nie budzi zaufania 
społecznego. Szybsze wyjście z kryzysu możliwe jest, naszym zdaniem, jedynie przy 
nadaniu decyzjom władzy pełnej wiarygodności. Dlatego domagamy się zapewnienia 
społecznej kontroli nad rządowymi decyzjami antykryzysowymi. Ich uwiarygodnienie 
wymaga powołania na kierownicze stanowiska w gospodarce narodowej ludzi cie-
szących się autorytetem fachowym i społecznym.

TEZA 1 – Domagamy się wprowadzenia reformy samorządowej i demokra-
tycznej na wszystkich szczeblach zarządzania, nowego ładu społeczno-gospo-
darczego, który skojarzy plan, samorząd i rynek.

Związek domaga się reformy. Musi ona znieść przywileje biurokracji i przekreślić 
możliwości ich odrodzenia. Reforma musi doprowadzić do po wszechnego wyzwo-
lenia pracowitości i przedsiębiorczości. Dlatego nie może być pozorna. Reforma po-
ciągnie za sobą koszty społeczne i jej wprowadzenie wymagać będzie szczególnej 
ochrony niektórych grup ludności, o co Związek będzie zabiegał.
1. Musi zostać zniesiony nakazowo-rozdzielczy system kierowania życiem gospodar-

czym, który uniemożliwia racjonalne gospodarowanie. W systemie tym ogromna 
władza gospodarcza skupiona jest w rękach aparatu partyjnego i biurokratycz-
nego. Struktura organizacyjna gospodarki służąca systemowi nakazowemu musi 
zostać rozbita. Konieczne jest oddzielenie organów administracji gospodarczej od 
władzy politycznej. Należy zerwać służbową zależność dyrektorów przedsiębiorstw 
od ministrów oraz znieść nominacje oparte na nomenklaturze partyjnej./…/

2. Należy zbudować nową strukturę organizacyjną gospodarki. Podstawową jed-
nostką organizacyjną gospodarki powinno stać się przedsiębiorstwo społeczne, 
którym zarządza załoga reprezentowana przez radę pracowniczą, a operatywnie 
kieruje dyrektor, powoływany drogą konkursu przez radę i przez nią też odwoły-
wany. Przedsiębiorstwo społeczne będzie dysponować powierzonym mu mieniem 
ogólnonarodowym w interesie społeczeństwa i własnej załogi. Prowadzić będzie 
samodzielną działalność na zasadach rachunku ekonomicznego. /…/

3. Biurokratyczne bariery, uniemożliwiające działanie rynku, muszą zostać zniesio-
ne. Centralne organy administracji gospodarczej nie mogą narzucać przedsiębior-
stwom rejonów i sfer działania, ani wyznaczać im dostawców i odbiorców. Przed-
siębiorstwa będą mogły swobodnie działać w obrocie wewnętrznym z wyjątkiem 
dziedzin wymagających koncesji. /…/ Prawa konsumenta winna chronić ustawa. 
Ceny większości towarów powinny być określone przez popyt i podaż./…/
TEZA 2 – Nadchodząca zima wymaga energicznych działań doraźnych – Zwią-

zek ogłasza stan gotowości ludzi dobrej woli.
Nadchodzi zima, która wobec rozkładu gospodarki może zagrozić społeczeństwu. 

Istnieje obawa, że władze nie sprostają temu zagrożeniu. Trzeba będzie zorganizować 
samopomoc społeczną./…/

TEZA 3 – Obrona poziomu życia ludzi pracy wymaga zbiorowego przeciw-
działania spadkowi produkcji.

Sprawą podstawową jest dziś zahamowanie spadku produkcji. 
Do tego celu potrzebna jest poprawa zaopatrzenia dzięki wykorzystaniu rezerw we-
wnętrznych oraz zwiększenie środków na import surowców, materiałów i części za-
miennych. Ich uzyskanie zależy od skuteczności naszego programu wyjścia z kryzysu 
i reformy, wzrostu eksportu i możliwości uzyskania kredytów ze wschodu i zachodu.

Uważamy, że Rząd powinien zbadać warunki powrotu naszego kraju do Między-
narodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy 
i Rozwoju i przedstawić je opinii publicznej.

Jednocześnie musimy zrobić wszystko co możliwe, by uzyskać maksymalną pro-
dukcję w oparciu o te zasoby, którymi kraj dysponuje./…/

TEZA 4 – Związek uznaje konieczność przywrócenia równowagi rynkowej 
w ramach wiarygodnego programu antykryzysowego, zgodnego z docelową 
reformą i przy ochronie najsłabszych grup ludności.

Głównym sposobem przywracania równowagi rynkowej musi być wzrost produk-
cji i podaży towarów. Przywracanie równowagi rynkowej w krótkim czasie nie będzie 
jednak możliwe wyłącznie tą drogą. Niezbędne jest także zmniejszenie popytu rynko-
wego. Można tego dokonać następującymi metodami:
a) stopniowymi podwyżkami cen z zachowaniem, w okresie przejściowym, kartek na 

podstawowe artykuły konsumpcyjne;
b) jednorazową podwyżką cen z równoczesnym zniesieniem systemu kartkowego;
c) reformą pieniężną połączoną z reformą cen.

/…/ O tym, jaki kierunek przywracania równowagi będzie przyjęty, powinno zade-
cydować społeczeństwo, po publicznej dyskusji, w drodze referendum ogólnonaro-
dowego. Związek będzie się tego domagał. Im wcześniej o tym zadecydujemy, tym 
mniejsze będą społeczne koszty przywrócenia równowagi rynkowej.

TEZA 5 – Walka z kryzysem i reforma ekonomiczna muszą być realizowane 
pod społecznym nadzorem.

Warunkiem skutecznej walki z kryzysem jest nie tylko opracowanie akceptowane-
go przez społeczeństwo programu, ale także społeczny nadzór nad jego realizacją. 
Związek spodziewa się, że w przyszłości kontrolę tę będzie sprawował odrodzony 
Sejm i rady narodowe, a także samorządy pracownicze.

Jednakże instytucje społecznego nadzoru muszą być ustanowione już teraz. Nie 
tylko bowiem doświadczenia lat 60-tych i 70-tych, ale i ostatniego roku dowodzą 
niezbicie, że brak kontroli społecznej prowadzi do podejmowania błędnych decyzji, 
sprzyja nieudolności i partykularnym interesom. Dlatego Związek postuluje utworze-
nie Społecznej Rady Gospodarki Narodowej. Do jej kompetencji powinna należeć oce-
na polityki gospodarczej Rządu, ocena sytuacji gospodarczej i gospodarczych aktów 
prawnych oraz inicjowanie niezbędnych posunięć w tych dziedzinach. Rada powinna 
mieć prawo przedkładania projektów ustaw. Społeczna Rada Gospodarki Narodowej 
powinna działać całkowicie jawnie, a jej członkowie muszą mieć prawo porozumienia 
się ze społeczeństwem przy pomocy środków masowej informacji.

TEZA 6 – Pamiętając o wszystkich, Związek otoczy szczególną opieką naj-
biedniejszych.

Przed skutkami kryzysu bronić będziemy przede wszystkim tych, 
którym żyć najtrudniej. Zgodnie z Porozumieniem Gdańskim będziemy żądać 
wprowadzenia dodatku drożyźnianego, jak i rozszerzenia zasiłków wychowawczych 
i dalszej podwyżki zasiłków rodzinnych już w 1982 roku oraz uznania minimum so-
cjalnego za wytyczną polityki dochodowej.

Związek w swej polityce będzie się kierował zasadą, że rekompensaty muszą za-
gwarantować zachowanie poziomu dochodów realnych mniej zamożnej części spo-
łeczeństwa. Aby zasada ta była realizowana, niezbędne jest, by:

� rekompensaty były przyznawane pracownikom (emerytom i rencistom) 
i wszystkim utrzymywanym przez nich członkom rodziny;
� przy wzroście cen była odpowiednio zwiększona wysokość zasiłków rodzin-

nych, wychowawczych, rent, emerytur, stypendiów i innych świadczeń społecznych;
� wzrastały progi dochodów uprawniające do pobierania zasiłków, stypendiów 

i innych świadczeń w wysokości podwyższonej oraz budżety domów dziecka, domów 
starców, szpitali itp.

Związek opowiada się za generalną zasadą przyznawania do płac 
rekompensat w równej wysokości. Widzimy potrzebę ustalenia listy podsta-
wowych towarów i usług, których wzrost cen powinien być rekompensowany. Wzrost 
cen oraz zasady i wysokość rekompensat muszą być uzgadniane ze Związkiem.

Domagamy się zasadniczego zwiększenia środków na pomoc społeczną.
Związek podejmie działania łagodzące skutki nieuniknionego wzrostu kosztów 

utrzymania. /…/
TEZA 7 – Zaopatrzenie w żywność jest dziś sprawą najważniejszą; kartki mu-

szą mieć pełne pokrycie, rozdział żywności musi być poddany społecznej kon-
troli.

Wobec wysokiego deficytu podstawowych towarów żywnościowych i przemysło-
wych, do czasu jego przezwyciężenia Związek zmuszony jest występować o ich regla-
mentację, by zapewnić każdemu obywatelowi niezbędne minimum konsumpcji.

Obecne przydziały kartkowe, przede wszystkim mięsa, wobec braku produktów za-
stępczych i uzupełniających (ryby, nabiał) nie zapewniają dostatecznego wyżywienia.

Związek domaga się od Rządu energicznych działań w celu zagwarantowania 
żywności na przydziały kartkowe, a przede wszystkim stworzenia zachęt skłaniają-
cych rolników do odstawiania żywca i rozwoju hodowli./…/

TEZA 8 – Związek przeciwdziałać będzie narastającym różnicom socjalnym 
między zakładami pracy i między regionami.

Z reformą gospodarczą łączy się niebezpieczeństwo dużych nierówności płaco-
wych i socjalnych między zakładami pracy i między regionami. Musimy stworzyć wa-
runki dla ich łagodzenia.

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981

W tym celu dążyć będziemy do:
1. Przejmowania przez autentyczne samorządy terytorialne urządzeń so cjalnych za-

kładów pracy i rozwijanie przez nie działalności socjalnej po zostającej dotychczas 
w gestii przedsiębiorstw.

2. Utworzenia pozostających pod kontrolą społeczną krajowych funduszów socjal-
nych, umożliwiających przepływ środków w celu łagodzenia różnic międzyregio-
nalnych./…/

IV. OCHRONA PRACY JAKO PODSTAWOWE ZADANIE ZWIĄZKU
Podstawową działalnością Związku będzie zabezpieczenie prawa pracownika do 

pracy, do godnego traktowania go przez pracodawcę, do bezpiecz nych i nieszkodli-
wych dla zdrowia warunków pracy oraz sprawiedliwego wynagrodzenia.

TEZA 9 – Prawo do pracy musi być respektowane, a system płac należy zre-
formować.

Opowiadamy się za powszechnym prawem do pracy, a przeciw bezrobociu. Uzna-
jąc konieczność uporządkowania zatrudnienia, Związek uważa, że można je przepro-
wadzić tak, aby nie dopuścić do bezrobocia. W zakładach pracy, w których są prze-
widziane redukcje, Komisje Zakładowe powinny rozpatrzyć możliwości takich zmian 
wewnątrz zakładów, by zagrożeni redukcją pracownicy mieli możliwość podjęcia 
pracy na innym stanowisku pracy lub w krótszym wymiarze czasu pracy bez straty 
wynagrodzenia.

/…/Związek będzie kategorycznie sprzeciwiał się wszelkim redukcjom pracowni-
ków, jeśli nie zostaną stworzone gwarancje socjalne dla osób pozostających czasowo 
bez pracy (uregulowanie ich statusu, odpowiednie wysokości zasiłków, uregulowanie 
zasad przeszkalania w celu zmiany kwalifikacji). Szczególną troską w zakresie zabez-
pieczenia pracy „Solidarność” obejmie jedynych żywicieli rodzin, samotne matki, pra-
cowników w wieku przedemerytalnym i niepełnosprawnych.

Zarządy regionów utworzą specjalne komórki d/s zatrudnienia. Konieczna jest 
reforma systemu płac, gwarantująca każdemu godziwy zarobek 
i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości. W warunkach 
reformy gospodarczej oznaczać to powinno, że państwo, w porozu-
mieniu ze związkami zawodowymi, ustali poziom płac gwarantowa-
nych, jednolity dla całego kraju w przekroju poszczególnych zawodów i stanowisk, 
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niezależny od wyników gospodarczych przedsiębiorstw. W reformie systemu płac bę-
dziemy dążyć do:
� ujednolicenia dodatków do płac,
� wzmocnienia motywacyjnej funkcji płac,
� ustanowienia płacy minimalnej na poziomie połowy płacy średniej, nie niższej niż 

minimum socjalne,
� opodatkowania płac nadmiernie wysokich (propozycja wariantowa),
� włączenia do płac podstawowych dodatków za pracę niebezpieczną, szkodliwą 

dla zdrowia lub uciążliwą, tak, aby dodatki te nie hamowały działań w kierunku 
poprawy warunków pracy,

� likwidacji akordowego systemu płac./…/
TEZA 10 – Należy zapewnić bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia warunki 

pracy.
1. Związek spowoduje podjęcie działań zapewniających produkcję maszyn, urzą-

dzeń i narzędzi zgodnie z wymogami zapewniającymi należyte warunki pracy. Zwią-
zek będzie dążył do wyeliminowania prac niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
i szczególnie uciążliwych.

2. Związek doprowadzi w trybie pilnym do powstania (na nowych zasadach) insty-
tucji związkowej inspekcji pracy. Działanie Związku w zakresie warunków bhp będzie 
koordynowała specjalna komórka, utworzona przy Krajowej Komisji./…/

3. Związek będzie wykorzystywał swoje statutowe uprawnienia (w tym – wydanie 
zakazu pracy dla swoich członków) w przypadkach szczególnego zaniedbania wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisje Zakładowe mają obowiązek bieżącej 
kontroli przestrzegania norm najwyższego natężenia.

4. Komisja Krajowa podejmie bezzwłocznie działania na rzecz objęcia uprawnie-
niami wynikającymi z I kategorii zatrudnienia tych wszystkich stanowisk pracy (a nie 
zawodów), na których warunki pracy są szczególnie uciążliwe, szkodliwe i niebez-
pieczne. /…/

TEZA 11 – Prawo pracy winno stanąć na straży interesów społecznych i pra-
cowniczych obywateli.

Związek uznaje konieczność dokonania głębokiej reformy prawa pracy i systemu 
ubezpieczeń społecznych, a w szczególności doprowadzenia do:
� zniesienia wszelkich ograniczeń swobody wyboru pracy,
� zrównania praw i obowiązków stron umowy o pracę,
� uzyskania inicjatywy ustawodawczej przez Związek w zakresie sto sunków pracy 

i ubezpieczeń społecznych. Związek powinien mieć prawo zgłaszania sprzeciwu 
w stosunku do projektów przepisów prawnych z za kresu stosunków pracy i ubez-
pieczeń społecznych,

� możliwości zawierania układów zbiorowych pracy dla poszczególnych grup zawo-
dów, branż i zakładów pracy,

� rozstrzygania wszystkich sporów ze stosunku pracy przez odrębne, dwuinstancyj-
ne sądy,

� nie stosowania kar dyscyplinarnych, polegających na ograniczeniu praw pracowni-
ka do świadczeń płacowych, urlopowych i ubezpieczenio wych,

� obowiązku tworzenia oddziałów lub stanowisk pracy chronionej dla kobiet w ciąży,
� objęcia ochroną prawną pracy więźniów.

Związek w oparciu o związkową komisję do spraw reformy prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych opracuje własne propozycje odpowiednich uregulowań.

V. SOLIDARNE SPOŁECZEŃSTWO – POLITYKA SPOŁECZNA
TEZA 12 – Związek dąży do skierowania rozbudzonej w proteście społecznym ini-

cjatywy ku zaspokojeniu potrzeb najbliższego oto czenia.
Centralistyczny system polityki społecznej okazał się niespójny i nieskuteczny. 

W społeczeństwie wywołuje uczucie głębokiego niezadowolenia, a zarazem sprawia, 
że ludzie biernie oczekują na świadczenia rozdzielane przez państwo. Polityka spo-
łeczna musi ulec rzeczywistemu uspołecznieniu. /…/

TEZA 13 – Związek broni prawa rodziny do zaspokojenia podstawowych po-
trzeb i rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

Zadaniem polityki rodzinnej jest zapewnienie właściwych zdrowotnych, material-
nych i wychowawczych warunków rozwoju młodego pokolenia i życia rodziny. Komi-
sje Zakładowe i inne instancje Związku będą podejmować działania w celu:

1. Znoszenia pracy nocnej kobiet zgodnie z konwencją nr 89 MOP.
2. Wprowadzenia ruchomego czasu pracy i zapewnienia możliwości zatrudnienia 

w niepełnym wymiarze czasu dla matek i kobiet w ciąży.
3. Egzekwowania obowiązku przenoszenia kobiet ciężarnych na stanowiska pracy 

chronionej oraz zapewnienia możliwości otrzymania urlopu macierzyńskiego od 7 
miesiąca ciąży bez skracania okresu 98-dniowego urlopu po porodzie.

4. Wydzielania chronionej sfery produkcji artykułów (dla niemowląt, dzieci oraz 
ludzi niepełnosprawnych i starych itp.) oraz zagwarantowania ich stałej dostępności 
na rynku/…/

TEZA 14 – Związek będzie bronił praw osób starych, niepełnosprawnych 
i nieuleczalnie chorych.

Związek oczekuje od państwa:
1. Wprowadzenia jednolitego, powszechnego systemu emerytalno-rentowego, sto-

sującego jednakowe kryteria przyznawania świadczeń w zależności od wynagro-
dzenia, stażu i warunków pracy.

2. Wprowadzenia renty socjalnej zabezpieczającej minimum egzystencji osobom, któ-
re z powodu wieku lub choroby niezdolne są do podjęcia pracy i nie mają upraw-
nień do świadczeń emerytalnych i rentowych.

3. Likwidacji starego portfela emerytur i rent.
4. Wprowadzenia specjalnych uprawnień dla emerytów i rencistów (zniżki kolejowe itp.).
5. Uniezależnienia Komisji d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia od ZUS./…/
Związek podejmie walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych, poprzez:
1. Inicjowanie i organizowanie ich społecznej i zawodowej rehabilitacji.
2. Domaganie się takiego projektowania środków komunikacji i budynków, by uła-

twić korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.
3. Popieranie tworzenia nowych ośrodków rehabilitacji, rozwój produkcji sprzętu 

rehabilitacyjnego i innych urządzeń dla osób niepełnosprawnych; realizację tych 
celów ułatwi Międzyregionalny Fundusz Inwalidzki „Soli darność”.

4. Wspieranie pracowników spółdzielni inwalidów w realizowaniu zadań rehabilita-
cyjnych spółdzielni.

5. Działania Komisji Zakładowych na rzecz zwiększenia liczby stanowisk pracy chro-
nionej. Pozwoli to na włączenie ludzi niepełnosprawnych do normalnego życia.
TEZA 15 – Wobec zagrożenia biologicznego narodu, ochrona zdrowia jest 

obszarem szczególnego zainteresowania Związku.

Oczekiwania społeczne ochrony zdrowia przekraczają obecnie możliwości ich reali-
zacji przez służbę zdrowia. Brakuje leków, sprzętu medycznego, etatów, bazy lokalo-
wej, środków transportu itp. Stan ten pogłębia wadliwa organizacja służby zdrowia.

Ratowanie zdrowia i likwidacja zagrożenia biologicznego narodu wymaga kon-
centracji ograniczonych obecnie środków i wyznaczenia najważniejszych kierunków 
działania. Za kierunki te Związek przyjmuje:
1. Ochronę macierzyństwa oraz zdrowia dzieci i młodzieży.
2. Działania w kierunku zapewnienia pełnego zaopatrzenia w leki i inne środki me-

dyczne niezbędne dla bezpośredniego ratowania życia i zdrowia oraz właściwych 
warunków sanitarnych w placówkach służby zdrowia. Kontynuowana będzie dzia-
łalność banku leków „Solidarność”.

3. Działania mające na celu ochronę zdrowia psychicznego, a zwłaszcza stworzenie 
ludzkich warunków w zakładach psychiatrycznych; ukończenia prac nad ustawą 
o ochronie zdrowia psychicznego w takiej postaci, by nie można było jej wykorzy-
stać dla naruszania praw obywatelskich.

4. Działania na rzecz resocjalizacji ludzi dotkniętych chorobą alkoholową i narkoma-
nią, a także działania wspomagające inicjatywy społeczne przeciwdziałające alko-
holizmowi i narkomanii, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz pomoc ich rodzinom.

5. Działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi oraz powiązanie 
jej z pomocą społeczną.
Związek stoi na stanowisku, iż dla właściwej pracy służby zdrowia niezbędne jest:

1. Powierzenie decyzji i kontroli w sprawach ochrony zdrowia i NFOZ samorządom 
terytorialnym.

2. Zmiana struktury służby zdrowia i zasad jej finansowania poprzez zmianę systemu 
ubezpieczeń społecznych w ramach reformy gospodarczej.

3. Zapewnienie dostępności i właściwego wykorzystania wszystkich służb zdrowia 
(również przemysłowych i resortowych).

Przemysłowa służba zdrowia powinna skoncentrować się przede wszystkim na profi-
laktyce, a funkcje leczenia (przy uwzględnieniu specyfiki zakładów pracy) powinna 
przejąć odpowiednio zorganizowana opieka zdrowotna w miejscu zamieszkania.

4. Powierzenie rozdziału wszystkich miejsc sanatoryjnych wyłącznie służbie zdrowia.
5. Działanie na rzecz podniesienia etyki zawodowej służby zdrowia. Wiąże się z tym 

konieczność przywrócenia właściwej rangi zawodowi, m.in. poprzez zmianę syste-
mu wynagrodzeń oraz przez reaktywowanie samorządnych izb lekarskich.
Domagamy się od władz szybkiego przedstawienia raportu o stanie ochrony zdro-

wia, przygotowania rejestru podstawowych, niezaspokojonych potrzeb oraz opraco-
wania programu działania na najbliższy okres i na przyszłość.

TEZA 16 – Związek walczy o skuteczną ochroną środowiska człowieka.
Ochrona środowiska wymaga: 

1. Uznania nadrzędności celów społecznych nad celami produkcyjnymi.
2. Jawności procesów decyzyjnych oraz stworzenia warunków dla społecznej kontroli 

w tym zakresie.
3. Wprowadzenia w gospodarce rachunku ekonomicznego, który uwzględniając 

koszty dewastacji środowiska skutecznie zapobiegałby rabunkowi zasobów natu-
ralnych, skłaniając do wprowadzania technologii czystych i bezodpadowych.

4. Czynnej ochrony przyrody przez odbudowę zdewastowanego środowiska i zmianę 
założeń funkcjonowania Parków Narodowych i krajobrazowych./…/
TEZA 17 – Związek domaga się respektowania podstawowego prawa czło-

wieka do własnego mieszkania i uczestniczy w kształtowaniu polityki mieszka-
niowej.

Aby usunąć wieloletnie zaniedbania w budownictwie mieszkaniowym i komunal-
nym, należy:
1. Stwarzać możliwości dla realizacji inicjatyw w budownictwie mieszkaniowym, 

zwłaszcza spółdzielczym; przyspieszyć uzbrajanie terenu, wykorzystać dla budow-
nictwa mieszkaniowego moc przerobową budownictwa przemysłowego; udzielać 
wszechstronnej pomocy producentom materiałów budowlanych, przedsiębior-
stwom i zakładom pracującym na rzecz budownictwa mieszkaniowego; zapew-
niać odpowiednią jakość wykonawstwa, m.in. przez zniesienie akordu i poprawę 
warunków pracy.

2. Umożliwić powstawanie i rozwój komunalnych, spółdzielczych i prywatnych przed-
siębiorstw budowlanych oraz małych wytwórni materiałów budowlanych.

3. Przywrócić autonomię spółdzielniom mieszkaniowym rezygnując równocześnie 
z budownictwa patronackiego i zakładowego. Związek powinien egzekwować pra-
wo do rejestracji nowopowstających samodzielnych spółdzielni mieszkaniowych.

4. Stworzyć warunki dla racjonalnego rozwoju budownictwa indywidualnego (w mie-
ście i na wsi) zapewniając pomoc finansową, materiałową, techniczną.

5. Nie dopuszczać do budowania osiedli na terenach skażonych oraz do stosowania 
materiałów szkodliwych dla zdrowia.

6. Unowocześniać i rozbudowywać urządzenia komunalne i usługowe w miastach, 
miasteczkach i na wsi.

7. Uchylić wszelkie przepisy hamujące możliwość zamiany mieszkań bez względu na 
charakter i typ lokali mieszkalnych./…/
TEZA 18 – Związek dążyć będzie do zapewnienia każdemu pracownikowi 

niezbędnej ilości czasu wolnego i możliwości jego wykorzystania dla uczestnic-
twa w kulturze.
1. W celu zapewnienia każdemu człowiekowi pracy czasu prawdziwie wolnego, Związek 

podejmie działania zmierzające do ustalenia najlepszej organizacji czasu pracy oraz 
stworzenia warunków umożliwiających swobodny wybór form wypoczynku i rozrywki.

2. Związek będzie dążył do ustawowego wprowadzania zasady 5-dniowego tygo-
dnia roboczego dla wszystkich pracujących i stopniowego realizowania tej zasady 
w miarę poprawy stanu gospodarki. Związek powinien dopilnować, by – konieczne 
ze względów społecznych – zatrudnienie w soboty i niedziele pracowników służb 
komunalnych, handlu, usług oraz placówek kultury, rozrywki, sportu itp. było re-
kompensowane czasem wolnym w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku.

3. Związek będzie działał na rzecz umożliwienia właściwego wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego poprzez:
� pomoc finansową z funduszów socjalnych i związkowych w sposób gwarantu-

jący społeczną równość szans,
� ozwój sieci ośrodków tzw. wczasów specjalistycznych o programie wypoczynku 

i rozrywki wakacyjnej,
� stworzenie warunków dla różnych form wakacyjnej turystyki wędrownej, krajo-

znawczej i kwalifikowanej./…/
Ciąg dalszy Uchwały Programowej zaprezentujemy w kolejnych 
numerach „Magazynu Solidarność”

I KZD NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, 1981
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I WZD REGIONU GDAŃSKIEGO, 1981

Od wielu miesięcy „mówi się”, że w kierownictwie Związku 
nie ma jedności, co wyraża się w ostrych sporach w KKP 
oraz gdańskich MKZ, jako że między tymi dwoma ciałami 
istniała dość ścisła unia personalna. Różny jest stosunek do 
tych spraw. Jedni twierdzą, że skrywa się przed Związkiem 
jakieś skandaliczne waśnie w gronie jego historycznych przy-
wódców i założycieli, inni uważają, że nie należy o żadnych 
różnicach mówić, bo to Związkowi szkodzi. 
I Walny Zjazd Delegatów Regionu Gdańskiego siłą rzeczy 
przeniósł spór w łonie MKZ i KKP na szersze forum publiczne. 
Konieczność pozyskania zwolenników dla podejmowanych 
decyzji i kandydatów do władz skłoniły działaczy do prezen-
tacji swoich stanowisk w kontrowersyjnych kwestiach.

Zbigniew (nie mylić z Bogda-
nem) Lis ze Stoczni Gdańskiej: 
– Ludzie głosują na Lecha, bo 
są za rozmowami, wolą nie 
strajkować, liczą, że z rządem 
da się wiele załatwić, jeśli 
zmienimy tryb postępowania. 

–To znaczy?
– Stawiało się wymagania, 

były strajki i czekało się, co rząd 
zrobi. Myśmy najwyżej zgłaszali 
uwagi do rządowych projektów. 
Teraz my musimy mieć własne 
projekty ustaw i z nimi wycho-
dzić. Nie wszystko przeforsu-
jemy, ale nasza pozycja będzie 
lepsza. O tych rozmowach mówi 
Wałęsa i ma poparcie. 

– A jeśli ta linia zawiedzie, je-
śli znowu doszłoby do napięcia?

– To Wałęsa będzie wie-
dział, kiedy strajkować i ludzie 
to wiedzą…

To stanowisko jeden z dys-
kutantów wyraził w skrócie: 
„wpierw dyplomacja – potem 
konfrontacja”. Zaś Zbigniew 
Lis nie uważa, aby w regionie 
można było wyodrębnić jakąś 
zdecydowaną grupę radyka-
łów, zwłaszcza, aby miał do 
niej należeć – przypisywany 
czasami Bogdan Borusewicz 
czy Lis (Bogdan). – Ludzie 
do różnych spraw podchodzą 
różnie i nie ma co się tym za 
bardzo przejmować. 

Waldemar Szymański, 
okręg nr 380, reprezentuje na 
zjeździe dziewięć małych i bar-
dzo różnych zakładów z różnych 
branż. Stanowisko swoje uzgad-
niał ze swoimi wyborcami. Gło-
sował przeciw Wałęsie i uważa, 
że jego wybór jest nieszczęściem 
dla Związku. Wraz z tym wybo-
rem „Solidarność” traci to, co 
ma najcenniejszego – demokra-
cję. Wałęsa sam tego nie skry-
wa. Mówi otwarcie, że nie ma 
zaufania do działaczy, a przecież 
są to ludzie posiadający zaufanie 
związkowców. Zatem sam się 
będzie starał rządzić. 

– A linia programowa Wa-
łęsy?

– Wszystko, co Związek 
osiągnął, to tylko dzięki twardej 
taktyce, przez strajk albo groźbę 

strajku. Niczego nam nie dano 
po dobrej woli. A Wałęsa pu-
blicznie zapowiada, że koniec 
ze strajkami. To nie znaczy, że 
zawsze trzeba strajkować, ale 
nie wolno z góry składać broni. 
I Wałęsa reprezentuje Związek, 
a mówi to sam, bo przecież 
KKP nie podjęła takiej decyzji.

Bogdan Lis na pytanie, dla-
czego wycofał swoją kandyda-
turę, odpowiada, że rozmawiał 
z delegatami i usłyszał, że on 
i Gwiazda nawzajem sobie 
odbierają głosy, więc postano-
wił, że on będzie tym, który się 
wycofa. Swego zdania jednak 
nie zmienia.

– Jakie to zdanie w sporze 
z Lechem Wałęsą?

– Lechu nie zawsze podej-
muje decyzje w sposób demo-
kratyczny. W ważnych sprawach 
decyduje jednoosobowo. Nieraz 
są to decyzje słuszne. Ale jeśli 
w przyszłości nie mamy się stać 
drugim CRZZ, to od samego po-
czątku trzeba się trzymać zasad 
demokracji, mimo że w jakimś 
konkretnym wypadku nie za-
wsze byłoby to potrzebne.

Bogdan Lis nie chce być 
doktrynerem i wie, że bywają 
sytuacje, które zmuszają do 
nieprzewidzianych decyzji. 
Mogą więc być odstępstwa od 
zasad. Ale to ma być uświa-
domione sobie i rozliczone. 
Zdarza się zgrzeszyć, ale trze-
ba mieć tego świadomość. 
Jednak te niedemokratyczne 
decyzje są do tego błędne me-
rytorycznie. Wałęsa poszedł na 
niepotrzebne ustępstwa, a nie 
chce tego zrozumieć. Nie na-
leży rezygnować, czy w ogóle 
podejmować żadnych kroków 
bez opinii Związku. A tego nie 
ma. Słaba jest informacja.

– Spory – mówi Lis – nie 
dotyczą celów, lecz metod po-
stępowania. Lechu jest nieufny. 
Zraża niepotrzebnie ludzi. Dzia-
łacze odchodzą od niego…

– Czy nie ma w tym nieco 
małostkowości?

– To prawda, że każdy ma 
swoją ambicję, ale nie jest to 
istotne. Są warunki, w których 
nie można pracować.

– Może jednak nie jest aż tak 
źle, skoro nie wytwarza się przez 
to, w przeciwieństwie do innych 
struktur, stała grupka działaczy?

– Wytwarza się, niestety. Ta-
kich, co mówią przyjemne rze-
czy. To zresztą działa na obie 
strony. Wszystkim potrzebna 
jest nadzieja, ludzie lubią ta-
kich, przy których wszystko 
wydaje się proste i łatwe. Wie-
dzą, że będzie harówa, ale nie 
lubią tego słyszeć. 

– Czy pana zdaniem ten 
spór mieści się w demokra-
tycznych regułach? Ma twórczy 
charakter czy destrukcyjny?

– Znajduje się w punkcie 
zwrotnym. Może być tak i tak. 
Wszyscy przy tym wiedzą, 
że Lechu jest potrzebny. I ja 
wiem. I nikogo nie chce wy-
kończyć. Ale Gwiazda też jest 
wszystkim potrzebny. 

Sam Andrzej Gwiazda pa-
trzy na sprawę nieco ostrzej. 
Jego zdaniem łatwiej się jest 
dogadać z ludźmi dążącymi do 
innych celów niż z tymi, którzy 
stosują inne metody. Na pyta-
nie, czy spór mieści się w regu-
łach demokratycznej instytucji, 
odpowiada, że Związek prze-
staje nią być. Wałęsa narzuca 
swoją wolę za pomocą różnych 
demokratycznych posunięć…

– Ale ludzie nań głosują?
– Tak. Jest popularny, ma 

zaufanie. Stwarza poczucie 
bezpieczeństwa. Wielu zwalnia 
od odpowiedzialności. Łatwiej 
jest go słuchać.

– A ci, którzy głosowali na 
pana?

– Nie obiecuję nikomu ła-
twego życia. Ale wybór należy 
do ludzi. To się właśnie mieści 
w demokratycznych regułach. 
Widzą, na co głosują. Do tego 
Wałęsa niczego nie ukrywa. 
Uważam, że podstawowym 
warunkiem jest pełna demo-
kracja na wszystkich szcze-
blach, do przewodniczącego 
Związku. Ale nie wszyscy tak 
postępują w praktyce. Nie tyl-
ko Wałęsa narusza te reguły. 

A co stanowi istotę sporu? 
Jakie poglądy dzielą obie stro-
ny? Nie tyle poglądy nas dzie-
lą, co raczej właśnie metody. 
Trzeba tylko dobierać ludzi do 
programów, a nie odwrotnie. 
Wiedzieć, czego się chce. Co 
w tym kontekście jest naszym 
największym błędem? Ludzie 
chcą mieć przeżutą papkę ob-
laną biało-czerwonym lukrem 
– stwierdza Andrzej Gwiazda. 

Rozmawiamy z Lechem 
Wałęsą. – Gwiazda, Lis i inni, 
uważani za pana oponentów, 
weszli do zarządu dużą liczbą 
głosów. Źle to czy dobrze?

– Dobrze. Dobrze, że do za-
rządu. Ale nie powinno być zbyt 
wielu z tej grupy w prezydium. 
Wtedy bym nie mógł pracować. 
Odwołam się do sali, przedsta-
wię swoje propozycje. 

– Zarzucają panu niedemo-
kratyczne postępowanie. Czy 
słusznie?

– W żadnym regionie nie 
dawano ludziom takich możli-
wości działania jak w Gdańsku. 

Tu wyrosło najwięcej działaczy. 
W niedemokratycznych warun-
kach to by nie było możliwe. 
Natomiast prawdziwe są te za-
rzuty o tyle, że niektóre decy-
zje podejmowałem sam. Cho-
dziło o strajk generalny i inne 
sprawy: w Rzeszowie i innych 
miejscach, dokąd jeździłem ga-
sić pożary. Potem był problem, 
że nie uzgadniałem z KKP. O to 
głównie chodziło, nie o decyzję. 
Wiedziałem zawsze, że człon-
kowie Związku są za. Chociaż 
są w MKZ i tacy, którzy by 
podpalili wszystko. 

– Na czym polegają główne 
różnice między panem a pana 
oponentami?

– Programowych różnic 
nie ma. Ale ja się nie zgadza-
łem, żeby kierował nami KOR 
albo Kościół. Radzić, pomagać 
– tak, ale nie więcej. Związek 
ma się sam rządzić. 

– A nie boi się pan, że te 
różnice mogą się okazać nie-
bezpieczne w momencie napię-
cia? Przecież nie można wyklu-
czać, że takie momenty będą.

– Na pewno będą. Ale 
wtedy spory zejdą na drugi 
plan. Związek się konsolidu-
je w trudnych chwilach. Jest 
jeszcze jedna sprawa – mówi 
Lech Wałęsa – chodzi o łącze-
nie funkcji. To jest w pewnym 
zakresie konieczne. Żeby móc 
działać w stoczni, muszę mieć 
wydział. Żeby utrzymać pozy-
cję w regionie, potrzebny jest 
zakład. W krajówce – koniecz-
ny jest region. 

– A jeżeli zostanie pan prze-
wodniczącym krajówki…?

– To wycofam się ze wszyst-
kiego poza przewodnictwem 
w regionie. 

– Jak pan pogodzi region 
i Związek?

– Zaproponuję dobrego se-
kretarza z grona zarządu. Tak 
jest u japońskich związkow-
ców. Przewodniczący ma swój 
zakres spraw, a bieżące cią-
gnie sekretarz. Zresztą region 
nie ucierpi. Nie jest tak trudno 
przejść z pokoju do pokoju…

– Ale dlaczego konieczne 
jest to łączenie, wywołujące 
tyle sporów?

– Bo żeby przeprowadzić 
słuszną linię na krajówce muszę 
wiedzieć, że mam za sobą taki re-
gion jak Gdańsk, który musi być 
wzorowy, pociągać za sobą inne. 
A jeśli sprawy będą przybierały 
zły obrót, gdy zobaczę, że cen-
trala steruje nie tam gdzie trze-
ba, wówczas muszę mieć pew-
ność, że mogę z tego wyłączyć 
Gdańsk. To może wpłynąć na 
decyzję ogólną. Inaczej sobie nie 
wyobrażam. Nie chodzi mi o nad-
miar władzy. Dla mnie osobiście 
lepiej byłoby mieć jedną funkcję 
i cztery godziny pracy na dobę, 
a nie dwadzieścia cztery…

Tekst ukazał się w „Tygo-
dniku Solidarność”
z 24 lipca 1981 r., nr 17. 

I WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Anatomia SPORU
ERNEST SKALSKI

Pierwszą z nich było łącze-
nie funkcji we władzach 
związkowych, drugą – 

sprawa Anny Walentynowicz. 
O obu pisaliśmy w sprawoz-
daniu z pierwszej tury WZD 
(„Tygodnik Solidarność” nr 
13, str. 2-15). Podczas drugiej 
tury w dniach 13-18 lipca naj-
istotniejsza była sprawa wyboru 
przewodniczącego zarządu re-
gionu oraz członków zarządu.

Na przewodniczącego 
zgłoszonych było pięciu kandy-
datów: Lech Wałęsa, Andrzej 
Gwiazda, Bogdan Lis, Andrzej 
Kozicki, Z. Złotowski, przy 
czym Gwiazda i Lis byli trakto-
wani jako przeciwnicy Wałęsy. 
W ostatniej chwili przed wy-
borami Lis się wycofał. Wałęsa 
uzyskał 366 głosów, Gwiazda 
– 134, Kozicki – 22 i Złotowski 
– 6. W wyborach do zarządu 
Bogdan Lis, Andrzej Gwiazda, 
Alina Pienkowska, Joanna 
Duda-Gwiazda – cała grupa 
osób uważanych za oponentów 
Wałęsy – weszła już w pierw-
szej turze, uzyskując najwyższe 
liczby głosów. Około połowy 
delegatów to ludzie, którzy nie 
głosowali na Gwiazdę jako na 
przewodniczącego, ale chcieli go 
mieć w zarządzie. Ten fakt może 
świadczyć o płytkości podzia-
łów w regionie. Gdyby istniał 
zdecydowany podział na – po-
wiedzmy – zwolenników  linii 
Wałęsy i linii Gwiazdy, to kon-
sekwencja wymusiłaby podobny 
rozkład głosów we wszystkich 
wyborach – przeciwnik Gwiaz-
dy nie chciałby go we władzach 
na żadnym stanowisku. Wydaje 
się, że ogół delegatów nie chce 
brać pod uwagę żadnego zasad-
niczego podziału wśród grona 
znanych wszystkim działaczy. 
Dążenie do utrzymania jedności 
jest silne i z takim wynikiem 
głosowania korespondowałyby 
liczne głosy w dyskusji.

Konieczność opowiedzenia 
się za czymś czy za kimś wy-
musza wybór tylko na jedno 
stanowisko – przewodniczą-
cego. Poglądy większości gło-
sującej na Wałęsę przedstawia 
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„SOLIDARNOŚĆ” 31 lat temu i dzisiaj

BOGDAN OLSZEWSKI: Związkowiec to rola społeczna.

– W sierpniu 1980 r. nie byłem w stoczni, ale w pewien sposób uczestniczy-
łem w strajku „po drugiej stronie bramy”. Przychodziłem tam dzień w dzień 
od początku strajku i siedziałem nawet do 1-2 w nocy. Solidarność ze stocz-
niowcami czułem szczególnie mocno, gdy pojawiały się pogłoski o możliwej 
interwencji ZOMO. Wspólnie z setkami innych osób staliśmy przy bramie, 
by utrudnić ewentualny szturm. Na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracowa-
łem, trwał akurat sezon urlopowy, ale strajkował bardziej „techniczny” Dział 
Transportu. We wrześniu, po powrocie pracowników naukowych, także wielu 

z nich przystąpiło do zakładowej „Solidarności”. Szczególnie ważny był dla mnie I Krajowy Zjazd 
Delegatów, na którym wspólnie z Andrzejem Zarębskim, Ryszardem Grabowskim i Zofią Mo-
dzelewską redagowaliśmy Biuletyn Informacji Prasowej Solidarności (BIPS). Miałem poczucie misji. 
Na zmianę pełniliśmy dyżury przy magnetofonie, nagrywaliśmy obrady, a potem redagowaliśmy 
z nich relacje. Kilka godzin później były one dostępne w każdym zakątku kraju. Miło wspominam 
również ks. Józefa Tischnera, od którego odbierałem teksty homilii wygłoszonych na porannych 
mszach świętych, odprawianych codziennie przed obradami zjazdu. Później, po stanie wojennym, 
m.in. prowadziłem Radio „Solidarność” oraz współpracowałem z Lechem Wałęsą, redagowałem 
jego oświadczenia. W 1988 r. już aktywnie włączyłem się w strajki. W maju, jeszcze na parafii św. 
Brygidy, gdzie obsługiwałem dziennikarzy, w sierpniu już w Stoczni Gdańskiej. Nie było wówczas 
już takiego wsparcia społecznego jak osiem lat wcześniej, ale czuliśmy, że zbliża się przesilenie, że 
władza musi ustąpić, mieliśmy też takie sygnały z drugiej strony. Nie rozumiem, gdy obecnie mówi 
się o „pierwszej” „Solidarności”. Gdy słyszę takie hasło, pytam zawsze – a ja który jestem, pierwszy 
czy drugi? Przecież o to właśnie walczyła „Solidarność” – by każdy mógł pełnić taką rolę społeczną, 
jaką chce. Po 1989 r. część członków „Solidarności” została biznesmenami, część politykami, a część 
związkowcami. Ja rolę społeczną związkowca, bo tak to odbieram, wybrałem świadomie. Po 1989 r. 
pełniłem różne funkcje, zarówno w Zarządzie Regionu, jak i Komisji Krajowej, ale zawsze działałem 
w jednej „Solidarności”.

STANISŁAW FUDAKOWSKI: Solidarność to wyzwanie 
etyczne

– Sierpień ’80 to były dwa tygodnie „krystalicznej” solidarności, która 
później już się nie powtórzyła. Ludzie byli wtedy autentycznie zjednoczeni, 
a oparcie dla tej jedności dawał m.in. Papież Jan Paweł II. „Solidarność” była 
próbą odrodzenia się narodu na tradycyjnych wartościach, na nauce społecznej 
Kościoła. Nowa Polska miała przypominać II RP. Dlatego komuniści rozpo-
częli walkę ze Związkiem. Dzisiaj zbyt często zapomina się, że „Solidarność” 
nie była bezosobowa, tworzyły ją miliony członków. W imię poprawności poli-

tycznej w mediach, ale nie tylko, pomija się wiele zasłużonych osób. Prawda o „Solidarności” została 
„rozstrzelana” informacyjnie, nie były do tego potrzebne prawdziwe pociski. Tymczasem nie byłoby 
„Solidarności” bez Lecha Wałęsy, ale także bez Andrzeja Gwiazdy i Anny Walentynowicz. Po 
1989 r. część historycznych przywódców zapomniała o swoich „żołnierzach”. Dopiero śp. prezydent 
Lech Kaczyński zaczął „wyciągać” zapomnianych bohaterów. Dzisiaj, po 31 latach od Sierpnia ’80, 
musimy sobie zadać pytanie, czy może istnieć solidarność bez etyki? Obecnie ludzie są zatomizowani, 
zastraszeni, tymczasem muszą ponownie się zjednoczyć, pokonać egoizm. Dlatego dziś solidarność 
postrzegam głównie jako wyzwanie etyczne. Dla samego Związku to przede wszystkim obrona zwy-
kłego człowieka, człowieka pracy. Nie oznacza to braku zaangażowania w politykę. Wywalczyliśmy 
demokrację, ale żeby ona istniała, wszyscy muszą się angażować w politykę. Oczywiście, niekoniecz-
nie politykę partyjną. Osobiście od wielu lat działam w stowarzyszeniu „Godność”, zrzeszającym 
byłych działaczy „Solidarności” poszkodowanych przez system komunistyczny. Zabieramy głos 
w sprawach ważnych w życiu publicznym z punktu widzenia etyki i moralności, to nasza kontynuacja 
walki o idee „Solidarności”.

Zebrał i opracował: Adam Chmielecki

Mija 31 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 
30 lat od I Krajowego Zjazdu Delegatów. W tym czasie Związkowi przyszło funkcjonować 
w dwóch zupełnie różnych rzeczywistościach – świat zmienił się z dwubiegunowego na 
rozproszony, a Polska przeszła transformację ustrojową od dyktatury do demokracji oraz 
gospodarczo-społeczną od socjalizmu do kapitalizmu. Przez 30 lat „Solidarność” miała 
czterech przewodniczących i kilkuset szefów regionów, jej działacze siedzieli najpierw w wię-
zieniach, a później w parlamencie. Zapytaliśmy kilku członków Związku – znanych, ale nie 
z „pierwszego szeregu” (mamy nadzieję, że wybaczą nam to określenie) – jak oceniają 
historię i dzień dzisiejszy „Solidarności” z ogólnej, ale także własnej perspektywy.

Pod naszym patronatem 
ukazała się książka „Wo-
kół Solidarności” autorstwa 
Adama Chmieleckiego, po-
litologa i publicysty współ-
pracującego również z „Ma-
gazynem Solidarność”. To 
zbiór artykułów i esejów 
poświęconych wybranym 
zagadnieniom z historii 
Związku, takim jak strajki 
w 1980 i 1988 r., I Krajowy 
Zjazd Delegatów lub piel-
grzymka Jana Pawła II do 
Polski w 1987 r. W książ-
ce znajdują się również 
teksty związane z ruchem 
opozycyjnym skupionym 
wokół „Solidarności”, np. 
NZS i FMW. 

Dla naszych Czytelników mamy trzy egzemplarze książki 
z podpisem autora. Rozlosujemy je wśród osób, które do 20 
września na adres e-mailowy magazyn@solidarnosc.gda.
pl prześlą odpowiedź na pytanie: W którym roku odbył się 
pierwszy zjazd krajowy Związku? 
Więcej o książce na stronie www.WokolSolidarnosci.pl.

Warto 
przeczytać...
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Z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” wraz z pionem edukacyjno-naukowym 

gdańskiego oddziału IPN przygotowała wystawę historyczną, któ-
ra będzie prezentowana w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańsk od 
1 września do 7 października.

Na trzydziestu panelach wystawy (jej pełna nazwa brzmi 
„I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ «Solidarność». Zjazd Nadziei 
na Samorządną Rzeczpospolitą”) zaprezentowano pochodzące ze 
zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz 
archiwum IPN w Warszawie dokumenty, plakaty i ilustracje, zdję-
cia autorstwa fotografów dokumentujących dzieje NSZZ „Solidar-
ność” oraz rysunki zaczerpnięte z komiksu „Solidarność – pierw-
sze 500 dni”. Tłem do wystawy są oryginalne nagrania dźwiękowe 
ze Zjazdu, transmitowane przez Radio „Solidarność” (rozgłośnia 
Regionu Mazowsze, Dolny Śląsk oraz BIPS przy współpracy SAR 
w Gdańsku) oraz bezpośrednie nagrania z sali obrad.

Autorami wystawy są historyk z oddziałowego Biura Eduka-
cji Publicznej IPN w Gdańsku Stanisław Flis oraz Marzena Flis 
z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oprawę gra-
ficzną wykonał Robert Kwiatek.

Wystawa do 7 października (od wtorku do niedzieli, w godz. 
10–18) będzie dostępna do zwiedzania w Gdańsku, następnie ma 
zostać zaprezentowana w innych ośrodkach. Wstęp wolny.

WYSTAWA
ZJAZD NADZIEI na Samorządną 
Rzeczpospolitą
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ZWIĄZEK

Od września rozpoczynamy kolejny rok szkoleniowy 2011/2012.
Zapisz się na szkolenia organizowane przez Dział Szkoleń Regionu, a zwiększysz 
profesjonalność działania swojej organizacji związkowej.
Zapoznaj się z harmonogramem szkoleń  od września do grudnia br.

Temat wrzesień październik listopad grudzień

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych NOWOŚĆ* 12.09. 8.11.

Zakładowe komisje rewizyjne 13-14.09.
Wejherowo 3-4.11.

Mobbing NOWOŚĆ* 20.09. 15.11.
Prawo pracy i prawo związkowe 
cz. I

26-30.09.
Wieżyca 17-21.10 Wieżyca

Prawo pracy i prawo związkowe
cz. II

26-30.09.
Wieżyca

5-9.12.
Wieżyca

Rozwój Związku 11.10. Wejherowo
25-26.10. 29-30.11.

Jak korzystać z prawa (Oświata) 21-23.10. Wieżyca

Szkolenie ekonomiczne 21-25.11.
Wieżyca

Negocjacje 21-25.11.
Wieżyca

Szkolenie dla przewodniczących 5-9.12.
Wieżyca

Szkolenie dla skarbników 15-16.12.

* Nowe szkolenia gratis!

Zapraszamy NA SZKOLENIA

Mobbing – na szkoleniu  dowiesz się m.in.:
� co to jest mobbing
� jak diagnozować problemy o charakterze mobbingującym i praktycznym ich rozwiązywaniu, 

także w kontekście problemów związkowych
� co mówią przepisy prawne i orzecznictwo nt. mobbingu 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – na szkoleniu  dowiesz 
się m.in.:
� jak prawidłowo tworzy się i wydatkuje ZFŚS
� jaka jest rola związku zawodowego w tworzeniu i wydatkowaniu ZFŚS
� co należy, a co warto zapisać w regulaminie ZFŚS
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.solidarnosc.gda.pl w zakładce 

Dział Szkoleń.
Irena Jenda

Od kwietnia 2011 r. Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
w partnerstwie z firmą COMBIDATA Poland sp. z o.o. realizu-
je projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!”. Projekt 
jest kontynuacją cieszącego się dużym zainteresowaniem 
projektu „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”. W ramach 
projektu 220 osób, które ukończyły 45 rok życia i 210 osób 
poniżej 45 roku życia będzie miało możliwość uczestniczenia 
w bezpłatnych szkoleniach, między innymi z języka angiel-
skiego, obsługi obrabiarek CNC, koparko-spycharek, wózków 
jezdniowych, kursu prawa jazdy kategorii C lub C+E, grafiki 
komputerowej, administracji systemów komputerowych, AU-
TOCAD, szkoleń osobistych i menedżerskich, a także szkoleń 
z obsługi komputera. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają 
dokumenty potwierdzające ich ukończenie, dodatkowo 
szkolenia zawodowe kończyć się będą egzaminami dającymi 
uprawnienia. Chcąc zapewnić kompleksowy rozwój kwalifi-
kacji zawodowych uczestników projektu, dla każdej osoby 
przewidziano pakiet m.in. trzech szkoleń w ramach projektu.

25 lipca br. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. 
Do udziału w projekcie zapraszamy pełnoletnie osoby 
pracujące, zamieszkałe w woj. pomorskim. Zaintereso-
wanych udziałem w szkoleniach zapraszamy do punktów 
rekrutacyjnych: 
� w Gdyni, ul. Śląska 52, tel. 58 620 94 28 
� w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 5, 

tel. 58 308 43 20. 

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej 
projektu: http://receptabis.eduportal.pl

Magdalena Nowak
asystent koordynatora projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Od lutego 2010 r. Region Gdański NSZZ „Solidarność” reali-
zuje projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!”. W ra-
mach projektu do szkoleń do dnia dzisiejszego przystąpiło 
już 371 osób. 

Obecnie realizowane są szkolenia m.in. z języka angielskie-
go, grafiki komputerowej, administrowania siecią komputerową. 
W najbliższym czasie rozpoczną się m.in. szkolenia z zakresu pro-
gramowania obrabiarek CNC, obsługi suwnic, obsługi dźwigu, 
analizy finansowej, a także kolejne szkolenia językowe i kompu-
terowe. 

Projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys!” cieszy się du-
żym zainteresowaniem, dlatego też Region Gdański NSZZ „Soli-
darność” w partnerstwie z firmą COMBIDATA Poland sp. z o.o. 
zdecydował się na przeprowadzenie jego drugiej edycji pod nazwą 
„Nowe kwalifikacje receptą na kryzys BIS!”. 

MARIA GRONGLEWSKA

– Jestem zainteresowana szkoleniem z języka 
angielskiego, chcę podnosić swoje możliwości 
komunikowania się z ludźmi z innych krajów. 
Dowiedziałam się o nim w swoim zakładzie pra-
cy. Może niektórych dziwić, że w wakacje chce 

się komuś uczyć, ale uważam, że każda pora na podnoszenie swo-
jej wiedzy jest dobra.

KATARZYNA BRZESKOWSKA

– Uczestniczę w szkoleniu z języka angiel-
skiego. Umiejętność posługiwania się nim jest 
dziś niemal niezbędna, chcę też podnosić ciągle 
swoje kwalifikacje. Postanowiłam przeznaczyć na 
naukę część mojego urlopu i realizuję ten plan. 

Nasza recepta NA KRYZYS 

Rekordowa liczba uczest-
ników, bo aż 650 bie-
gaczy, wzięła udział w 
tegorocznym Maratonie 
Solidarności, który roz-
grywał się 15 sierpnia na 
ulicach Trójmiasta. 

Biegacze długodystansowi 
przebiegli trasę ponad 42 

km – z Gdyni, przez Sopot aż 
do Westerplatte i następnie do 
centrum Gdańska. Do mety na 
Długim Targu koło Fontanny 
Neptuna dotarło 587 biegaczy. 
Wśród uczestników maratonu 
nie zabrakło członków „So-
lidarności”, było ich 34, w 
tym jedna kobieta – Grażyna 
Żmudzka z komisji przy AW-
FiS Gdańsk.

Przykrego psikusa spra-
wiła maratończykom pogoda, 
biec trzeba było także podczas 
deszczu. – Bieganie w takich 
warunkach jest naprawdę cięż-
kie, ale to chyba lepsze niż żar 
lejący się z nieba – mówi Da-
riusz Chmielewski, uczestnik 

XVII Maraton SOLIDARNOŚCI

maratonu, zastępca przewod-
niczącego Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
Drobnica Portu Gdynia.

W kategori i  członków 
Związku zwyciężyli: Andrzej 
Cechman z Urzędu Miejskiego 
w Gdyni, Grzegorz Jezierski 
z „Solidarności” wielkopol-

skiej, Tomasz Rudnik z komi-
sji przy PGE KWB Turów SA 
oraz wśród kobiet wspomniana 
Grażyna Żmudzka.

Impreza wpisana jest do 
kalendarza prezydencji Polski 
w Radzie Unii Europejskiej w 
2011 roku.

(oz)

Dariusz Chmielewski, uczestnik maratonu (w środku), po 
lewej Krzysztof Dośla, po prawej  – Kazimierz Zimny.
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W manifestacji NSZZ „So-
lidarność” w Warszawie 
30 czerwca br. brali udział 
członkowie organizacji za-
kładowych „S”, które nie 
zostały ujęte w  zestawie-
niu podanym w numerze 
7/8 „Magazynu Solidar-
ność”. Publikujemy listę 
komisji według oddziałów 
terenowych.

Tczew: KM „S” Oświaty i Wy-
chowania Rejon Tczew, KZ „S” 
we Flextronicsie Tczew, KZ „S” 
w VEOLII Tczew. 

Oni też byli w Warszawie

ZWIĄZEK

25 maja br. zarówno w 
Gdańsku, jak również w 
innych miastach Polski od-
były się manifestacje „Poli-
tyka wasza, bieda nasza”.

W Gdańsku wzięło w niej 
udział trzy tysiące człon-

ków i sympatyków „Solidar-
ności” z Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego, domagając się od 
rządu większych środków na 
walkę z bezrobociem, podniesie-
nia progów uprawniających do 
korzystania z pomocy społecznej, 
podniesienia płacy minimalnej, 
czasowego obniżenia akcyzy na 
paliwa. Delegacja związkowców, 
z przewodniczącym ZRG NSZZ 
„S” Krzysztofem Doślą na czele, 
złożyła na ręce wojewody petycję 
skierowaną do premiera Donalda 
Tuska. Odrębne pismo przekaza-
ła także Sekcja Oświaty i Wycho-
wania Regionu Gdańskiego.

 Pod koniec lipca z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego przyszły odpo-

wiedzi na postulaty „Solidarno-
ści”. Jarosław Duda, sekretarz 
stanu z resortu pracy, odnosząc 
się do kwestii podniesienia pro-
gów uprawniających do korzysta-
nia z pomocy społecznej powołał 
się na rządowy „model weryfika-
cji kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych”, 
według którego inicjowane z 
urzędu procedury zmian realizo-
wane są co trzy lata. Termin ko-
lejnej przypada dopiero na 2012 
rok. Tymczasem, jak podkreśla 
Jacek Rybicki, progi dochodo-
we zostały zamrożone w 2009 
roku i „Solidarność” domaga sie 
ich odmrożenia. Wiceminister 
Duda przywołałtakże informacje 
z Trójstronnej Komisji do spraw 
Społeczno-Gospodarczych, z 
których wynika, że poziom mi-
nimum egzystencji znalazł się 
powyżej kryterium dochodowe-
go. Dlatego też w ministerstwie 
podjęto prace zmierzające do 
podniesienia kryterium docho-
dowego oraz świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej. War-

to przypomnieć, że obecnie, aby 
móc ubiegać się o takową pomoc, 
trzeba mieć dochody poniżej 477 
zł dla jednej osoby lub 351 zł dla 
osoby w rodzinie.

Żadnych konkretów nie 
przedstawiło natomiast Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Ale jak podkreśla Woj-
ciech Książek, przewodniczący 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego, sam fakt 
przysłania odpowiedzi jest już 
maleńkim zielonym światełkiem 
w rozwiązywaniu problemów. 
– Ocena spraw przedstawiona 
przez ministerstwo, dotyczących 
bezpieczeństwa pracy nauczy-
cieli, a więc kwestii związanych 
m.in. z wynagrodzeniem, w tym 
także zajęć dodatkowych, nie 
jest dla nas satysfakcjonująca 
– przyznaje Książek. – Ale jeste-
śmy przecież od tego, aby nasze 
zdanie nawet w najtrudniejszych 
kwestiach przedstawiać i próbo-
wać wspólnie znaleźć jak najlep-
sze rozwiązanie.

Olga Zielińska

PO MANIFESTACJI 25 MAJA W GDAŃSKU

Ministrowie odpowiadają 
na nasze postulaty

Od 8 do 19 sierpnia br. 
trwało dziesięciodniowe 
pogotowie strajkowe w za-
kładach przemysłu zbroje-
niowego w całym kraju. 

Zostało ono ogłoszone przez 
Krajowy Komitet Prote-

stacyjny Zakładów Przemysłu 
Zbrojeniowego w wyniku bra-
ku reakcji rządu na problemy, 
zgłaszane przez Krajową Sek-
cję Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność”.

W Regionie Gdańskim „S” 
do akcji przystąpiły Radmor, 
Stocznia Marynarki Wojennej 
i Stocznia Nauta. Zakłady zo-
stały oflagowane, a związkowcy 

prowadzili akcję informacyjną 
wśród załóg.

– Chcemy rozmawiać z rzą-
dzącymi na temat przyszłości 
polskiego przemysłu zbroje-
niowego. Niepokoją nas skutki 
dyrektywy unijnej, która umoż-
liwi zagranicznym koncernom 
uczestnictwo w przetargach 
na dostawy dla polskiej armii. 
Obawiamy się, że po cenach 
dumpingowych wejdą one na 
polski rynek, a skutkiem może 
być zniszczenie rodzimych 
firm – mówi Stanisław Piór-
kowski, wiceprzewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w gdyń-
skim Radmorze.

Zbrojeniówka ostrzega
Związkowców niepokoi także 

niezrealizowanie przez rząd Pro-
gramu Konsolidacji i Wspierania 
Rozwoju Polskiego Potencjału 
Obronnego. Podkreślają, że zo-
stały zrealizowane niestety tylko 
założenia związane z restrukty-
zacją przemysłu zbrojeniowego. 
A program zawiera również zo-
bowiązania rządu do podejmo-
wania działań, które mają chronić 
i rozwijać polski przemysł zbro-
jeniowy, np. promocję na ryn-
kach zagranicznych, wieloletnie 
zamówienia czy środki na prace 
badawczo-rozwojowe. 

Po proteście rozmowy zo-
stały wznowione. 

(jw)

W gdyńskim porcie fiaskiem zakończyły się negocjacje pakietu 
gwarancji pracowniczych, prowadzone przez wszystkie trzy 
organizacje związkowe z holenderską firmą Fairplay BV, która 
chce kupić Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych 
świadczące usługi holownicze. 30 sierpnia związkowcy zorga-
nizują protest uliczny i manifestację przed siedzibą zarządu 
portu, domagając się respektowania swoich praw.

Związkowcy z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Portu Gdynia podkreślają, że potencjalny inwestor 
nie zgodził się ani na okres obowiązywania pakietu, ani na 

żadne proponowane przez związki zawodowe zapisy. Holendrzy 
stwierdzili za to, że w czasie obowiązywania pakietu załoga nie 
będzie otrzymywała żadnych, nawet minimalnych podwyżek płac. 
Problemem był też zapis dotyczący gwarancji zatrudnienia.

– Firma Fairplay nabywając spółkę holowniczą przejmuje 
doświadczoną, doskonale wyszkoloną załogę, świadczącą także 
usługi poza gdyńskim portem. Faktycznie więc Holendrzy osią-
gają spore wpływy na polskim rynku usług holowniczych. Chcą 
zdobyć to wszystko bardzo małym kosztem – mówi Kazimierz 
Waldowski, przewodniczący KM „S”.

Związkowcy przeprowadzili wśród załogi referendum na temat 
akceptacji warunków pakietu pracowniczego zaproponowanego 
przez holenderską firmę. Pracownicy zostali wcześniej w peł-
ni poinformowani o jego zapisach na specjalnych spotkaniach. 
Wyniki okazały się druzgoczące dla inwestora – Fairplay BV. W 
referendum wzięło udział 151 pracowników z załogi liczącej 216 
osób (z czego duża część przebywała na urlopach lub pracowała 
na morzu). 150 osób było przeciwnych akceptacji pakietu w wersji 
proponowanej przez inwestora, tylko jedna uznała go za dobry.

Po przedstawieniu wyników referendum zarząd portu podjął wła-
sne rozmowy z inwestorem, ustalając z nim pakiet socjalny. Załoga 
nie akceptuje jednak tego porozumienia, bo jak mówi wiceprzewodni-
czący „Solidarności” w WUŻ-PUŻiP Mariusz Połom, to, co podpisał 
zarząd portu z inwestorem, nie jest Pakietem Gwarancji Pracowni-
czych, mającym charakter źródła  zbiorowego prawa pracy, a to wła-
śnie „podpisanie Pakietu Gwarancji Pracowniczych” jest warunkiem 
prywatyzacji, określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Ponieważ argumenty i żądanie zamknięcia procesu prywatyza-
cji WUŻ bez wyboru oferenta nie spotkały się ze zrozumieniem, a 
zdaniem pracowników zarząd portu stosuje metodę faktów doko-
nanych, na 30 sierpnia pracownicy WUŻ-PUŻiP oraz wszystkie 
związki zawodowe działające w spółce wspólnie zapowiedzieli 
przeprowadzenie protestu ulicznego, polegającego na zablokowa-
niu w godz. 9-13 ruchu w rejonie ul. Polskiej, Węglowej i Rotter-
damskiej. Następnie kilkuset protestujących planuje manifestację 
pod siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Przypomnijmy, że już w kwietniu br. Zarząd Regionu Gdańskiego 
„S” ocenił negatywnie wieloletni konflikt pomiędzy Zarządem Mor-
skiego Portu Gdynia SA a związkami zawodowymi w odniesieniu do 
prywatyzacji poszczególnych spółek portowych, uznając go za szko-
dliwy dla interesów gospodarki morskiej i regionalnej. Jednocześnie 
ZRG poparł działania KM NSZZ „Solidarność” Portu Gdynia.

(jw/ach)

Kartuzy: KZ „S” w Przedsię-
biorstwie Produkcyjno-Han-
dlowym „Żukowo” sp. z o.o. 
Puck: KZ „S” w Szkunerze 
Władysławowo
Starogard Gdański: KZ „S” 
w Fabryce Mebli Okrętowych 
„Famos” , KZ „S” w Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych, KZ „S” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma, 
KM „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kociew-
skiej , KZ „S” w Spółdzielni 
Inwalidów „Pomorzanka”, 
Organizacja Terenowa „S” 

Powiatu Starogardzkiego, 
KZ „S” w Doviście Polska 
Holding, KZ „S” w Polimeksie 
Mostostalu ZREW, KZ „S” 
w Zakładzie Usług Komunal-
nych „Starkom” 
Wejherowo: KZ „S” w  Gości-
cińskiej Fabryce Mebli KLOSE, 
KZ „S” Emerytów i Rencistów 
Pruszcz Gdański: TK „S” 
Emerytów i Rencistów Powia-
tu Gdańskiego
Chojnice: KZ „S” w Przewo-
zach Regionalnych PKP Gdy-
nia Oddział Chojnice, KZ „S” 
w  Mostostalu Chojnice, KZ 

„S” w Polipomie Chojnice, KZ 
„S” w MZK Chojnice, KT „S” 
Emerytów i Rencistów w Choj-
nicach, KM „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania
Kościerzyna: KZ „S” w Po-
wiatowej Straży Pożarnej 
w Kościerzynie, KZ „S’ w PKS 
w Kościerzynie, KM „S” 
w Muzeum – Kaszubskim 
Parku Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich, KT 
„S” Emerytów i Rencistów 
w Kościerzynie 
Malbork: KZ „S” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, 

KM „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Malborku, 
KZ „S” Pracowników Krajowej 
Spółki Cukrowej „Polski Cu-
kier”, KZ „S” w PWiK Malbork, 
KZ „S” w MZCh „Organi-
ka” S.A., KZ „S” w ZGKiM 
w Malborku, KZ „S” w MZM 
w Malborku, KZ „S” w MZK 
w Malborku, KZ „S’ w Malma 
Trading Sp. z o.o.
Lębork: KM „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania, Koło 
Emerytów i Rencistów „S” 
w Lęborku.

Czy w porcie 
Gdynia grają fair?
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SPOŁECZEŃSTWO

Wykształcenie to wiedza zdobyta w oficjalnym systemie 
nauczania, czyli w szkołach publicznych i prywatnych. 
Zasób wiedzy, umiejętności i sprawności poświadczony 
odpowiednim dokumentem umożliwia wykonywanie 
określonego zawodu. W Polsce wykształcenie jest także 
sztywno określonym wyznacznikiem rodzaju ukończonej 
szkoły, a prawne kryteria poziomu wykształcenia określają: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym. Zgodnie z tymi aktami prawnymi wyróżnia się nastę-
pujące poziomy wykształcenia: wykształcenie podstawowe, 
gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie i wyższe.

WYKSZTAŁCENIE W POLSCE

Kto ma podstawowe, a kto wyższe

magistra, do niedawna również 
magistra inżyniera lub równo-
rzędnego: lekarza, lekarza den-
tysty, lekarza weterynarii.

Stopnie naukowe

Szkoły wyższe przyznają 
też stopnie naukowe – dokto-
ra i doktora habilitowanego. 
W Polsce działa Centralna 
Komisja ds. Stopni i Tytułów, 
a podstawę jej działalności sta-
nowi Ustawa z 14 marca 2003 
r. o stopniach naukowych i tytu-
le naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki. 

Stopnie naukowe są nada-
wane w instytucjach, którym 
takie prawo przyznała Centralna 
Komisja ds. Stopni i Tytułów, 
biorąc pod uwagę następujące 
przesłanki: poziom działalności 
naukowej lub artystycznej jed-
nostki oraz liczbę zatrudnionych 
w niej osób posiadających tytuł 
profesora lub stopień doktora 
habilitowanego.

Stopień doktora i doktora 
habilitowanego jest nadawany 
w drodze przewodu wszczęte-
go na wniosek osoby ubiegają-
cej się o nadanie stopnia.
� Stopień doktora nadaje 

się osobie, która posiada tytuł 
zawodowy magistra, magistra 
inżyniera, lekarza, lekarza we-
terynarii lub inny równorzędny, 
a także zdała egzaminy dok-
torskie w zakresie określonym 
przez radę jednostki organiza-
cyjnej oraz przedstawiła i obro-
niła rozprawę doktorską.

Rozprawa doktorska, przy-
gotowywana pod opieką pro-
motora, powinna stanowić ory-
ginalne rozwiązanie problemu 
naukowego lub artystycznego 
oraz wykazywać ogólną wiedzę 
teoretyczną kandydata w danej 
dyscyplinie naukowej lub arty-
stycznej, a także umiejętność sa-
modzielnego prowadzenia pracy 
naukowej lub artystycznej.
� Stopień doktora habi-

litowanego
Do przewodu habilitacyj-

nego może być dopuszczona 
osoba, która posiada stopień 
doktora i uzyskała znaczny do-
robek naukowy lub artystycz-
ny, a ponadto przedstawiła 
rozprawę habilitacyjną.

Rozprawa habilitacyjna 
powinna stanowić znaczny 
wkład autora w rozwój okre-
ślonej dyscypliny naukowej 
lub artystycznej.

Niższe rangą od stopni nauko-
wych – doktora i doktora habili-
towanego – są tytuły zawodowe: 
magistra, licencjata, inżyniera.

Stopnie naukowe 
a tytuł naukowy

Od stopni naukowych na-
leży odróżnić tytuł naukowy 
profesora, który jest nadawa-
ny przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej w oparciu 
o wniosek uczelni macierzy-
stej, zaakceptowany uprzed-
nio przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów. 

Tytuł naukowy profesora 
nadawany jest osobie, która 
najczęściej uzyskała już sto-
pień naukowy doktora habili-
towanego, przez co jest samo-
dzielnym pracownikiem nauki, 
ma osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne, znacznie przekra-
czające wymagania stawiane 
w przewodzie habilitacyjnym 
oraz posiada poważne osią-
gnięcia dydaktyczne, w tym 
także w kształceniu kadry na-
ukowej. Tytuł ten wyjątkowo 
może być nadany osobie ze 
stopniem doktora, która ma 
wybitne osiągnięcia naukowe 
lub artystyczne.

Tytuł naukowy profesora 
potocznie od 1989 r. bywa 
określany jako profesor bel-
wederski. Wcześniej Rada 

Państwa nadawała tytuł nauko-
wy profesora nadzwyczajnego 
i profesora zwyczajnego. Pro-
fesorowi nadzwyczajnemu po 
pewnym okresie rozwoju na-
ukowego Rada Państwa mogła 
nadać wyższy tytuł – profesora 
zwyczajnego. Po ustanowieniu 
przez Konstytucję PRL urzędu 
prezydenta prawo nadawa-
nia tytułu uzyskał prezydent, 
kosztem zlikwidowanej Rady 
Państwa. Zniesiono też niższy 
tytuł profesora nadzwyczajne-
go i wyższy – zwyczajnego. 
Po tych zmianach profesoro-
wie nadzwyczajni zostali au-
tomatycznie awansowani na 
równoważne profesorowi zwy-
czajnemu  tytuły naukowe 
profesora. Po wejściu w życie 
Konstytucji RP w 1990 r. tytuł 
profesora nadaje prezydent RP. 
Nieoficjalna nazwa belweder-
ski pochodzi od byłej siedziby 
prezydenta RP, w której nada-
wano tytuły naukowe. 

W Polsce zasady nadawania 
tytułów naukowych są określone 
w obowiązującej od 1 maja 2003 
roku wyżej wymienionej Ustawie 
z dnia 14 marca 2003 r. Zgodnie 
z tą ustawą istnieją obecnie tytuły 
naukowe: profesora oraz odpo-
wiadający mu tytuł w zakresie 
sztuki – profesor sztuki. 

Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe otrzymu-
ją osoby, które dowiodły, że po-
siadają określony zasób wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do 
wykonywania danego zawodu.

Tytułów zawodowych nie 
należy mylić z tytułem nauko-
wym i stopniami naukowymi. 
Tytułów zawodowych jest 
wiele, a ich hierarchia wyglą-
da różnie w różnych grupach 
zawodowych. W Polsce w nie-
których grupach zawodowych 
(technicy, lekarze, rzemieślni-
cy) istnieją ustawowo zadekre-
towane nazwy i hierarchie tych 
stopni, podczas gdy w innych 
nie ma takich systemów. Do 
często spotykanych tytułów 
zawodowych należą:
� tytuły zawodowe uzyski-

wane w szkołach i placówkach 
oświaty: robotnik wykwalifiko-
wany, technik
� tytuły zawodowe uzy-

skiwane w szkołach wyższych: 
magister, magister inżynier, 
magister inżynier architekt, 
magister inżynier pożarnictwa, 
magister sztuki, magister far-
macji, lekarz, lekarz dentysta, 
lekarz weterynarii, magister 
pielęgniarstwa, magister po-
łożnictwa, inżynier, inżynier 
architekt, inżynier architekt 
krajobrazu, inżynier inżynierii 
środowiska, inżynier pożarnic-
twa, licencjat pielęgniarstwa, 
licencjat położnictwa, licencjat
� tytuły zawodowe w za-

wodach prawniczych: adwo-
kat, radca prawny, prokurator, 
notariusz 
� tytuły zawodowe w rze-

miośle: uczeń, czeladnik, 
mistrz 
� tytuły zawodowe w kul-

turze fizycznej: trener, instruk-
tor, menedżer sportu
� tytuły zawodowe zwią-

zane z gospodarką nierucho-
mościami: zarządca nierucho-
mości, pośrednik w obrocie 
nieruchomościami, rzeczo-
znawca majątkowy
� inne tytuły zawodowe, 

np.: doradca inwestycyjny, 
doradca podatkowy, biegły 
rewident. 

Tytuł naukowy 
a stopnie naukowe 
i tytuły zawodowe

Tytułu naukowego nie na-
leży mylić z tytułami zawodo-
wymi, choć profesor może być 
także inżynierem. Wykonywa-
nie danego zawodu wymaga 
nabycia określonych umiejęt-
ności i uprawnień.

Tytułu naukowego nie należy 
też mylić ze stopniami naukowy-
mi. Stopień naukowy i tytuł na-
ukowy z reguły nie dają upraw-
nień zawodowych, które trzeba 
zdobywać osobno, opanowując 
wiedzę, umiejętności i upraw-
nienia właściwe dla danych 
kwalifikacji zawodowych.

Barbara Ellwart

Poziomy wykształcenia

� Wykształcenie podsta-
wowe mają osoby, które ukoń-
czyły szkołę podstawową lub 
podstawowe studium zawo-
dowe (studium takie funkcjo-
nowało przed 1999 r., dawało 
wykształcenie na poziomie 8-
-klasowej szkoły podstawowej 
oraz teoretyczne wiadomości 
zawodowe umożliwiające uzy-
skanie – w wyniku egzaminu 
– tytułu robotnika wykwalifi-
kowanego. Nauka trwała jeden 
rok. Absolwenci uzyskiwali 
świadectwo ukończenia pod-
stawowego studium zawodo-
wego dla dorosłych).
� Wykształcenie gimna-

zjalne posiadają osoby, które 
ukończyły gimnazjum. 
� Wykształcenie zasadni-

cze zawodowe mają osoby, któ-
re ukończyły zasadniczą szkołę 
zawodową, szkołę zasadniczą 
lub inną szkołę równorzędną.
� Wykształcenie średnie 

uzyskały osoby, które ukończy-
ły szkołę ponadpodstawową na 
podbudowie 8-klasowej szko-
ły podstawowej lub ukończyły 
szkołę ponadgimnazjalną (np. 
trzyletnie liceum ogólnokształ-
cące lub czteroletnie techni-
kum), z wyjątkiem zasadniczej 
szkoły zawodowej.
� Wykształcenie wyższe 

mają osoby, które na studiach 
wyższych – I lub II stopnia 
– uzyskały tytuł licencjata, 
inżyniera, magistra lub tytuł 
równorzędny.
� Wykształcenie wyższe 

można uzyskać na uniwersyte-
cie, na uniwersytecie technicz-
nym – politechnice lub w innych 
ośrodkach szkolnictwa wyż-
szego. Pojęcie wykształcenia 
wyższego obejmuje skończenie 
studiów wyższych – po szkole 
średniej – oraz dalsze studia lub 
badania prowadzące do uzyska-
nia stopnia naukowego.

W polskim systemie edu-
kacji wykształcenie wyższe 
w przypadku studiów I stop-
nia (zawodowych) kończy się 
nadaniem tytułu licencjata lub 
inżyniera, w przypadku stu-
diów II stopnia (magisterskich) 
albo jednolitych studiów ma-
gisterskich – nadaniem tytułu 
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– Czym są pomiary ter-
mowizyjne?

Michał Plaskota: – Pomia-
ry termowizyjne polegają na 
śledzeniu procesów, które wią-
żą się ze zmianami temperatury 
badanego obiektu w czasie lub 
ze zróżnicowaniem obrazów 
termicznych poszczególnych 
obiektów. 

– Na jakiej zasadzie działa 
kamera termowizyjna?

M.P.: – Kamera termowi-
zyjna wykorzystuje zjawisko 
promieniowania podczerwo-
nego, które jest funkcją tem-
peratury powierzchni obiektu, 
dlatego możliwe jest wizuali-
zowanie rozkładu temperatur 
oraz dokonywanie przeliczeń. 
Następnie pomiar jest kory-
gowany po uwzględnieniu 
zniekształceń spowodowa-
nych warunkami otoczenia. 
Kamera umożliwia uzyskanie 
kolorowego obrazu, czyli ter-
mogramu. 

FIRMY Z KAPITAŁU LUDZKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

– Skąd pomysł na taką 
działalność?

Wojciech Korytowski: –  
Wiąże się to z moimi osobisty-
mi zainteresowaniami, inspi-
rują mnie nowinki techniczne. 
Gdy przeczytałem o termowi-
zji, to pomyślałem: „dlaczego 
by nie spróbować?”. Poza tym 
rynek odbiorców usług tego 
typu będzie się zwiększał, 
ponieważ po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej 
zmieniły się przepisy prawa. 
Świadectwa energetyczne mu-
szą posiadać wszystkie nowe 
obiekty i większość starych 
budynków przeznaczonych do 
użyteczności publicznej. Uwa-
żam, że analizy termowizyjne 
i audyty energetyczne mają 
przyszłość.

– Skąd właściciele budyn-
ków mogą otrzymać pienią-
dze na termomodernizację? 

 M.P.: – Właściciele budyn-
ków i inwestorzy mogą ubiegać 
się o tzw. premię termomoder-

nizacyjną. Są to pieniądze, 
które inwestor może otrzymać 
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego.

– Czy osoba prywatna po-
siadająca dom jednorodzinny 
też może wystąpić o premię 
termomodernizacyjną?

W.K.: – Osoba prywatna 
także może starać się o takie 
fundusze. Jednak w takim 
przypadku procedura jest 
inna. Osoba prywatna musi 
znaleźć bank, który udzieli 

Świadectwa (certyfikaty – paszporty) 
energetyczne
Świadectwa energetyczne to dokumenty sporządzane przez 
specjalistę, określające wielkość zapotrzebowania na energię 
konieczną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowa-
niem budynku. Świadectwa ważne są przez 10 lat. Są one 
potrzebne, gdy chcemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie 
budynku lub lokalu, przy wynajmie lub gdy chcemy wykonać 
remont zmieniający charakterystykę energetyczną budynku, 
gdy upłynął termin ważności poprzedniego świadectwa, są 
również używane w obrocie nieruchomościami. W wyni-
ku przeprowadzonego audytu powstaje kilka wariantów 
rozwiązań przynoszących przy najmniejszych nakładach 
największe korzyści w formie oszczędności energii niezbęd-
nej do ogrzewania lub chłodzenia budynku. Określa się 
koszty przeprowadzenia prac i spodziewane zyski oraz okres 
zwrotu poniesionych nakładów finansowych. 

TERMOWIZJA w twoim domu

Usługi świadczone przez Grupę 
Termowizja Protermica
Badania termowizyjne
� Ogólna ocena stanu cieplnego budynku
� Wskazanie występowania mostków termicznych
� Ocena jakości osadzenia okien i drzwi
� Kontrola prawidłowości wykonania dociepleń budynku
� Odwzorowanie przebiegu sieci c.o. i ogrzewania podłogo-

wego oraz lokalizacja ich ewentualnych uszkodzeń
� Lokalizacja podziemnych sieci ciepłowniczych
� Kontrola węzłów, komór ciepłowniczych
� Badanie transformatorów, przewodów, bezpieczników, 

złączy elektrycznych itp.

Wojciech Korytowski, Termowizja KORYTWOJ
Audyty i certyfikaty energetyczne. Termowizja
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wczasowa 13, tel.: 501 194 082
www.korytwojtermowizja.pl, e-mail: korytowski@wp.pl
e-mail: biuro@korytwojtermowizja

Michał Plaskota MP TERMOWIZJA 
Termowizja, audyty i certyfikaty energetyczne
ul. Chełmońskiego 14/4, 83-000 Pruszcz Gdański 
e-mail: biuro@mptermowizja.pl, tel. 606 409 306

Od kilku miesięcy na łamach „Magazynu Solidarność” pre-
zentujemy przedsiębiorstwa, które powstały w ramach 
projektu „Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób 
zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”, a ich realizację 
sfinansowano z budżetu Unii Europejskiej. We wrześnio-
wym wydaniu prezentujemy firmy świadczące usługi ter-
mowizyjne. O tym, na czym polega wykonanie usług i jakie 
są z tego korzyści dla klienta, rozmawiamy z WOJCIECHEM 
KORYTOWSKIM i MICHAŁEM PLASKOTĄ.

Wojciech Korytowski Michał Plaskota

TERMOGRAFIA jest 
nowoczesną i bezinwa-
zyjną metodą pomiaru 
temperatury na odle-
głość. Badania termo-
wizyjne pozwalają na 
wykrycie miejsc, przez 
które tracona jest energia 
cieplna, dzięki czemu 
można wydatnie ograni-
czyć koszty ogrzewania 
budynków. Ma to swój 
aspekt ekonomiczny i 
ekologiczny. Grupa Pro-
termica wykonuje usługi 
za pomocą nowoczesnej 
kamery termowizyjnej 
szwedzkiej firmy FLIR 
– zapewniającej zakres 
pomiarowy od -20  st. C 
do 650  st. C. 

Obraz z kamery termowizyjnej. 

jej kredytu na termomoder-
nizację, następnie wykonać 
audyt  energe tyczny k ie-
rowany do banku. Można 
uzyskać do 20 proc. zwrotu 
kosztów nakładów poniesio-
nych na termomodernizację 
obiektu.

– Skąd pomysł na koope-
rację w formie grupy?

 W.K.: – Założenie grupy 
było przemyślane, od początku 
uczestnictwa w projekcie zakła-
daliśmy nawiązanie współpracy. 
Pracujemy razem 20 lat w jednej 
firmie, nasze żony pracowały 
w jednym wydziale i zostały 
w tym samym czasie zwolnione. 
Mamy do siebie zaufanie. 

– Założyliście grupę ko-
operacyjną, co to oznacza dla 
waszych klientów i firm?

W.K.: –  Dla nas to zwięk-
szenie potencjału przerobo-
wego i poszerzenie działań 
marketingowych. Dla naszych 
klientów współpraca w grupie 
podnosi wiarygodność realiza-
cji zleceń. W praktyce oznacza 
to, że w razie niesprzyjających 

okoliczności, gdy jedna firma 
nie będzie mogła zrealizować 
zakontraktowanego zlecenia, 
zrealizuje je druga. Gwarantuje 
to klientowi wykonanie usługi 
w ustalonym czasie i koszcie. 

– Czy będziecie zwiększać 
asortyment usług?

W.K.: – Tak, termowizja 
jest wykorzystywana także 
w medycynie i w przyszłości 
chcielibyśmy rozwinąć się 
także w tej branży. Planujemy 
kupić kamerę do diagnostyki 
medycznej, jej koszt jest bar-
dzo wysoki, bo to aż 180 tysię-
cy zł, ale będzie to inwestycja, 
która się zwróci. Specjalistycz-
ne kamery termowizyjne są 
wykorzystywane w medycynie. 
Za ich pomocą wykonuje się 
pierwsze nieszkodliwe i niein-
wazyjne badanie, którego wy-
nik potwierdza się np. biopsją. 
Myślę, że ta dziedzina będzie 
się rozwijać, zarówno tech-
nologicznie, jak i jeśli chodzi 
o zastosowania. 

Renata Tkaczyk

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
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REKLAMA

– W potocznej świadomości 
działalność związkowa kojarzy 
się przede wszystkim z akcja-
mi protestacyjnymi, manife-
stacjami i strajkami, wasza 
organizacja wychodzi poza 
ten stereotyp. Między innymi 
zajmujecie się realizacją pro-
jektów współfinansowanych 
z funduszy UE. Ile jest tych 
projektów i czego dotyczą?

– Obecnie prowadzimy sześć 
projektów, z czego dwa już się 
kończą. Wciąż również składa-
my nowe wnioski. Realizuje-
my przede wszystkim projekty 
dla pracowników zagrożonych 
zwolnieniem oraz tych, którzy 
już otrzymali wypowiedzenie 
z pracy, a także dla bezrobot-
nych. Już same nazwy naszych 
projektów mówią, jaki jest ich 
zakres – Europracownik, Euro-
kwalifikacje, Zawód na miarę, 
Nowa wiedza czy projekt Dać 
nadzieję. Dajemy pracownikom 
możliwość szkoleń, dzięki któ-
rym poprawia się ich pozycja na 
rynku pracy. Zdarza się, że dzięki 

kwalifikacjom zdobytym przez 
pracowników w projekcie praco-
dawcy wycofują zamiar zwolnień 
grupowych. Piszemy projekty dla 
młodzieży szkolnej z obszarów 
wiejskich, popegeerowskich, 
ponadto wchodzimy w nowe 
typy projektów innowacyjnych 
z partnerami zagranicznymi. 

– Ale jest dużo różnych 
organizacji pozarządowych, 
są urzędy pracy, dlaczego 
kwestiami szkoleń zajmuje się 
związek zawodowy?

– Szkolenia traktujemy jako 
nową formę działalności związko-
wej. Głównym zadaniem Związ-
ku jest pomoc pracownikom. 
Jeżeli pracownikowi grozi utrata 
pracy, ponieważ jego kwalifikacje 
są niewystarczające, to dlaczego 
Związek nie może mu pomóc 
w ich zdobyciu? Tym bardziej że 
związkowcy z zakładów, gdzie są 
zwolnienia, wiedzą najlepiej cze-
go powinny dotyczyć szkolenia 
i jakie jest rzeczywiste zapotrze-
bowanie na rynku pracy. W bar-
dziej lub mniej oficjalny sposób 

kontaktujemy się z pracodawca-
mi i także od nich uzyskujemy 
informację na temat kierunków, 
w których powinny iść przekwa-
lifikowania. Nasze szkolenia czę-
sto wykraczają poza to, co mają 
do zaoferowania nie tylko firmy 
szkoleniowe, ale nawet uczelnie 
wyższe. Prowadziliśmy np. uni-
katowe szkolenia w dziedzinie 
projektowania trójwymiarowego 
z wykorzystaniem najnowszych 
technik, czego nawet nie oferuje 
Politechnika Gdańska. Były to 
bardzo drogie szkolenia, ale da-
wały międzynarodowe certyfika-
ty. Możemy się poszczycić, że ci 
pracownicy nie tylko w Polsce, ale 
i za granicą mogą znaleźć pracę. 

– Czy w szkoleniach tych 
biorą udział tylko członkowie 
Związku?

– Szkolenia są realizowane 
nie tylko dla członków Związku, 
są to szkolenia otwarte. Jak ktoś 
przychodzi, nie pytamy, czy nale-
ży do Związku. Często  bywa tak, 
że po zakończonych szkoleniach 
ludzie zapisują się do Związku.

– Z kim realizujecie te pro-
jekty?

– Nawiązaliśmy współpracę 
z wieloma ekspertami, zatrudnia-
my również pracowników wyż-
szych uczelni, w tym profesorów 
z Politechniki Gdańskiej. Uczest-
ników naszych szkoleń można 
liczyć już w tysiącach. Projekty 
realizujemy w Gdańsku, Gdyni, 
Starogardzie Gdańskim, Tczewie. 
Szkolimy przede wszystkie pra-
cowników przedsiębiorstw, ale 
także tzw. budżetówkę, w tym 
nauczycieli. Jeżeli widzimy, że 
rynek się wyczerpał, że zmieniła 
się sytuacja – należy pamiętać, 
że od napisania projektu do re-
alizacji mija rok, czasem i więcej 
– to dlatego często dokonujemy 
zmian w trakcie projektu.

– Realizacja projektów 
współfinansowanych przez 

Unię Europejską to duży wysi-
łek dla każdej organizacji.

– Trzeba próbować nowych 
rzeczy, czasami się można się 
sparzyć, ale przede wszystkim 
trzeba mieć ofertę dla członków 
Związku taką, która będzie atrak-
cyjna. Nie ma roku, żebyśmy jako 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, 
nie wprowadzali czegoś nowego. 
Na początku był lęk przed nowo-
ścią. Musieliśmy przekonywać 
pracowników do uczestnictwa 
w szkoleniach. Obecnie coraz 
więcej ludzi poszukuje szkoleń, 
a tu niestety jest ich coraz mniej, 
pieniądze unijne z obecnego okre-
su budżetowania się wyczerpują. 
Następuje zmiana w mentalności 
ludzi, którzy zaczynają doceniać 
rolę wykształcenia. Rozumieją, 
że nie można się trzymać raz 
zdobytego zawodu.  Trzeba być 
elastycznym, trzeba się kształcić. 
Pracodawcy często wymagają 
nowych kwalifikacji i nie obcho-
dzi ich gdzie pracownik je zdobę-
dzie. Większość naszych kursów 
kończy się certyfikatem bądź 
zaświadczeniem, które są hono-
rowane przez pracodawców. 

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma

Związek po nowemu – ROBIMY SZKOLENIA
Rozmowa z KAROLEM GUZIKIEWICZEM, zastępcą 
przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
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Korzystanie przez praco-
dawcę z monitoringu za 
pomocą kamer wydaje się 
dopuszczalne. Pracodaw-
ca musi jednak zadbać, 
aby dobra osobiste oraz 
prawo pracowników do 
prywatności nie zostały 
naruszone. Ponadto uży-
te środki winny być ade-
kwatne do celów, którym 
mają służyć.

Zainstalowanie przez praco-
dawcę na terenie zakładu pracy 
kamer może mieć na celu: 
� kontrolowanie wykonywa-

nia pracy przez pracowni-
ków

� chronienie pracodawcy przed 
zagrożeniami zewnętrznymi

� zabezpieczenie się przed 
ewentualnymi działaniami 
pracowników, które mogą 
wyrządzić szkodę.
Monitorowanie przez praco-

dawcę miejsca pracy za pomocą 
kamer nie wymaga uzyskania 

od pracowników zgody. Pra-
codawca powinien jednak po-
informować pracowników, że 
miejsca pracy mogą być moni-
torowane. Zasady stosowanego 
w zakładzie pracy monitoringu 
za pomocą kamer mogą wyni-
kać np. z regulaminu pracy lub 
wewnętrznego zarządzenia pra-
codawcy. Pracodawca jest obo-
wiązany zapoznać pracownika 
z treścią regulaminu przed roz-
poczęciem pracy. Natomiast w 
trakcie zatrudnienia informacje 
te powinny być udostępnione 
do wiadomości wszystkim pra-
cownikom w sposób zwyczajo-
wo przyjęty, np. zamieszczenie 
stosownej informacji na tablicy 
ogłoszeń.

Inaczej kształtuje się na-
tomiast kwestia obejmowania 
monitoringiem kamer pomiesz-
czeń socjalnych. Objęcie moni-
toringiem szatni, stołówek oraz 
palarni znajdujących się na te-
renie zakładu pracy jest dzia-
łaniem pracodawcy nieznajdu-

Monitoring w pracy
jącym uzasadnienia. Zwłaszcza 
w takich pomieszczeniach, jak 
szatnie, łazienki i toalety pra-
wo pracownika do prywatności 
powinno być szczególnie chro-
nione. Pracownik nie wykonu-
je w takich pomieszczeniach 
czynności służbowych. W ta-
kiej sytuacji odpada przesłanka 
monitorowania jego zachowań 
przez pracodawcę, wywodzona 
z kierowniczej roli pracodaw-
cy w procesie organizowania 
pracy i wykonywania jej przez 
pracowników.

Dodać należy, że monitoro-
wanie pracowników za pomo-
cą kamer wideo jest przetwa-
rzaniem danych osobowych. 
Pracodawca powinien w od-
powiedni sposób zabezpieczyć 
dane uzyskane w wyniku pro-
wadzonego monitoringu oraz 
przechowywać je tylko przez 
taki czas, jaki jest niezbędny 
dla celów monitorowania. 

Łukasz Sulej

W okresie wakacyjnym na 
Wybrzeżu pracuje wielu 
pracowników sezonowych. 
Zwykle są to studenci lub 
uczniowie, którzy nie po-
trafią zadbać o swoje pra-
wa pracownicze. 

Jak mówi okręgowy in-
spektor pracy Mieczysław 
Szczepański, około 60-70 

procent skarg wpływających w 
lecie do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Gdańsku to skargi 
osób podejmujących pracę se-
zonową. Najczęściej dotyczą 
one braku zapłaty za wykonaną 
pracę. Fakt oszukiwania pra-
cowników przez pracodawców 
potwierdza także Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

Z tego względu przedstawi-
ciele „Solidarności” i Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy kolej-
ny rok apelują do pracodawców 

o przestrzeganie prawa pracy, 
przede wszystkim o zawieranie 
umów o pracę na piśmie. 

Aby pomóc – zwłaszcza 
młodym i niedoświadczonym 
pracownikom – Region Gdański 
NSZZ „S” wspólnie z Państwo-
wą Inspekcją Pracy podejmują 
wiele działań. W lipcu zorgani-
zowano w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności” konferencję 
prasową upowszechniającą 
problemy związane z podej-
mowaniem pracy sezonowej 
i oferowane formy pomocy; 
przygotowano ulotki informu-
jące o tym, co należy brać pod 
uwagę, rozpoczynając pracę, a 
w razie konieczności – do kogo 
zwrócić się o pomoc. 

Region Gdański zapropo-
nował w okresie letnim bez-
płatną pomoc prawną. Każdy 
pracownik sezonowy – rów-
nież student lub uczeń, który 
ma wątpliwości z zakresu 
prawa pracy, mógł przyjść z 

aktualnym dokumentem, na 
przykład legitymacją szkol-
ną lub studencką, do Działu 
Prawnego Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”. W lip-
cu i sierpniu zgłaszały się do 
Działu Prawnego osoby, które 
pracowały i nie otrzymywa-
ły regularnie wynagrodzenia. 
We wrześniu nadal pracowni-
cy sezonowi mogą korzystać 
z porady prawnej. – Ale nie 
należy zwlekać z udaniem się 
po pomoc aż do zakończenia 
współpracy – mówi prawnik z 
Regionu Gdańskiego Łukasz 
Sulej – bo wtedy już sytuacja 
staje się trudna i z reguły osoby 
poszkodowane – bez umowy o 
pracę – nie mają szans na od-
zyskanie wynagrodzenia.

Barbara Ellwart

Wszystkim zainteresowa-
nym polecamy: 
www.pip.gov.pl
www.solidarnosc.gda.pl

Pomagamy pracownikom sezonowym 

niechęć drugiej strony do podpisania umowy

za wysokie podatki i opłaty

praca dla rodziny lub znajomych

zarejestrowanie w UP

uciążliwe formalności

brak formalnych uprawnień
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Główne przyczyny pracy na czarno 
(w proc.)

PA
RP

SŁOWNICZEK 
PRACA NA CZARNO to praca najemna, wy-

konywana bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez 
umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło 
lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy 
pracodawcą i pracownikiem. Pracownik na czar-
no pracuje i otrzymuje wynagrodzenie, ale nie jest 
ubezpieczony przez pracodawcę, a co za tym idzie 
nie przysługują mu żadne świadczenia. Głównym 
powodem zatrudniania pracowników na czarno jest 
chęć pracodawcy obniżenia kosztów pracy. Na pracy 
na czarno traci zarówno pracownik, ale i państwo. Co 
prawda za pracę na czarno grożą kary, jednak pro-
ceder ten jest w naszym kraju bardzo rozpowszech-
niony.

Czy pracodawca
może przesunąć termin urlopu?

Możliwość przesunięcia terminu urlopu przewidziana jest ze wzglę-
du na szczególne potrzeby pracodawcy. Oceny okoliczności uzasadnia-
jących jego modyfikację dokonuje pracodawca, podejmując następnie 
decyzję o zmianie terminu urlopu. Należy pamiętać, iż przesunięcie 
urlopu uzasadniają tylko potrzeby szczególne, czyli wyjątkowe. Chodzi 
tu o zdarzenia mogące spowodować poważne zakłócenia pracy, takie 
jak choroba innego pracownika, kontrola wymagająca obecności pra-
cownika mającego zaplanowany urlop. Zakres stosowania możliwości 
przesunięcia urlopu przez pracodawcę należy wiec ograniczyć do przy-
padków mających charakter wyjątkowy (nadzwyczajny).

Mimo że w tym przypadku przepis nie nakłada na pracodawcę obo-
wiązku pokrycia strat poniesionych przez pracownika w związku z prze-
sunięciem urlopu, to w literaturze przedmiotu wskazuje się, że pracownik 
może domagać się – przez analogię do przepisu art. 167 § 2 k.p. – pokry-
cia ewidentnych strat związanych z zaplanowanym urlopem.

Łukasz Sulej

Świadczenie pracy w okresie 
wypowiedzenia

Pracownik jest zobowiązany do wykonywania określonej pracy 
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i cza-
sie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem. Pracodawca i pracownik mogą jed-
nak zawrzeć porozumienie, zgodnie z którym pracownik w okresie 
wypowiedzenia nie będzie świadczył pracy, zachowując prawo do 
wynagrodzenia za pracę. Kwestią otwartą natomiast pozostaje moż-
liwość ponownego wezwania pracownika zwolnionego z obowiązku 
świadczenia pracy przez pracodawcę do jej wykonywania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (I PK 176/04) 
uznał, iż nie jest możliwe odwołanie przez pracodawcę oświad-
czenia woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku wykonywania 
pracy, chyba że sam zatrudniony wyrazi na to zgodę. W konse-
kwencji pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie decyzji 
o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowie-
dzenia, nie jest obowiązany do stawienia się w pracy na wezwanie 
pracodawcy. Niezastosowanie się do takiego polecenia nie stanowi 
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych 
(art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).

Tomasz Gryczan 

Pytania do prawnika §

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 października 2002 r. (III 
PZP 17/02) dopuścił skuteczność złożenia pracownikowi oświad-
czenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o jej rozwiązaniu bez 
wypowiedzenia w inny sposób, niż przez doręczenie pisma podpi-
sanego przez pracodawcę. W konsekwencji termin do wniesienia 
przez pracownika odwołania do sądu należy liczyć od dnia odebra-
nia przez niego e-maila z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Zdaniem składu orzekającego, decydujące znaczenie w tej 
materii mają przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 
61 k.c. oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa 
się złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła 
zapoznać się z jego treścią. W świetle cytowanego przepisu nie jest 
istotne, czy i kiedy adresat zapoznał się z określoną informacją. 
Wystarczające jest, że oświadczenie woli doszło do pracownika w 
sposób stwarzający mu realną możliwość zapoznania się z treścią 
oświadczenia.

Nie zmienia to jednak faktu, iż wypowiedzenie dokonane w 
takiej formie jest wadliwe. Artykuł 30 § 3 k.p. stanowi, że oświad-
czenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wy-
powiedzenia umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Naru-
szenie wskazanego przepisu uzasadnia roszczenia pracownika o 
uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy 
albo o zasądzenie odszkodowania. Doręczenie wypowiedzenia e-
-mailem byłoby jednak dopuszczalne także w zakresie wymogu 
formy pisemnej, gdyby e-mail opatrzony był bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Tomasz Gryczan

Czy przesłanie wypowiedzenia 
umowy o pracę e-mailem 
jest zgodne z prawem?

PRAWO
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Bo jesteś sam Ciszą,wielkim Milczeniem,
uwolnij mnie od głosu,
a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia
dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach
Karol Wojtyła

W dniu 22 sierpnia 2011 r. w Słupsku odszedł do Pana, 
zgaszony zawałem serca

ś. � p.
Ksiądz Pułkownik

WŁODZIMIERZ 
JANKOWSKI

kapelan podziemnej słupskiej „Solidarności”

Człowiek Wielki wielkością ducha,wierny Bogu i Ojczyź-
nie. Należał do tych odważnych, niezłomnych księży, któ-
rzy w czasach terroru komunistycznego głosili prawdę o ła-
dzie społecznym, opartym na podstawowych wartościach:
prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności.
Wpisał się do historii Narodu jako współtwórca wolnej, 
niepodległej Ojczyzny. Do historii Słupska i historii każde-
go z nas. Był nie tylko duszpasterzem „Solidarności”. Był 
naszym wielkim Przyjacielem. Bezinteresowanie dzielił się 
wszystkim, udzielał sakramentów, żegnał zmarłych... Jego du-
chowe wsparcie umacniało nas w walce o ład w Ojczyźnie.
Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie pracował 
jako wikariusz, stał się historycznym miejscem Mszy Św. 
za Ojczyznę, spotkań ludzi podziemnej „Solidarmości”, 
wiernych modlących się w intencji Ojczyzny i Księdza 
Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez reżim. 
Do tego Kościoła przyjeżdżał Lech Wałęsa i nieodżałowa-
ny  Ksiądz Henryk Jankowski. Tu święcone były sztandary 
„Solidarności”. Tu spotykali się członkowie Armii Krajo-
wej. Tu postawiony został zbudowany z kamieni obelisk 
ku czci Księdza Jerzego.
Był najbardziej represjonowanym, szykanowanym przez 
Służbę Bezpieczeństwa kapłanem w Słupsku. Kiedy został 
przeniesiony na parafię w Wieszynie – tam też „przeniosło” 
się serce „Solidarności”.
Cieszył się z wolnej Ojczyzny, nadal był z Nami.
Za zasługi dla Polski został odznaczony wieloma odzna-
czeniami, w tym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
W naszej pamięci,Włodku, zostaniesz na zawsze...
W bólu i modlitwie łączymy się z Rodziną Zmarłego.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
oraz  działacze podziemnej „Solidarności”, 

represjonowani, więźniowie polityczni, internowani, 
izolowani w specjalnych obozach wojskowych 

(Chełminiacy) i ich rodziny

Koledze Tadeuszowi Szymelfenigowi wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci 

BRATA
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Był wirtuozem słowa. Jak 
nikt inny potrafił ze znaw-
stwem pisać o książkach, 
teatrze, sztukach plastycz-
nych. Jako felietonista 
był wnikliwym obserwa-
torem życia publicznego, 
politycznego. Był także 
człowiekiem „Solidarno-
ści”, do końca wierny jej 
ideałom.

Razem z  Andrzejem 
Drzycimskim przygoto-
wał dokument „Gdańsk, 

Sierpień ’80 – zapis rozmów” 
(zapisy z sierpniowego strajku 
w Stoczni Gdańskiej), ale po 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go książka poszła na przemiał, 
pierwsze wydanie ukazało 
się w Paryżu w 1996 r. Jest 
również autorem (wspólnie 
z Henryką Dobosz)  publi-
kacji „Dojrzewanie” (przygo-
towanej na przyjazd Papieża 
w 1987 r.)  Przed wizytą Jana 
Pawła II w Gdańsku był aresz-
towany razem z grupą twórców 
„niebezpiecznych” dla reżimu. 
Autor cyklu reportaży o boha-
terach Grudnia 1970 i książek, 
między innymi pod pseudoni-
mem Andrzej Tarnawa wydał 
w 1986 r. nielegalnie  „Proces 
trwa” o procesach politycznych 
po 1945 r.

Pracę zaczął w Bibliotece 
Gdańskiej PAN (1970-76). Po-
tem był redaktorem w Krajo-
wej Agencji Wydawniczej. Po 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go został wyrzucony z wydaw-
nictwa. Pracował m.in. w dziale 
wydawniczym w Zrzeszeniu 
Kaszubsko-Pomorskim, zajmo-
wał się dezynsekcją w restaura-
cjach i mieszkaniach.

Znaliśmy się od lat, ale 
najbardziej zbliżył nas stan 
wojenny, wspólne konspiro-
wanie.  Potem spotykaliśmy 

TADEUSZ SKUTNIK (1947 – 2011)

Niezależny publicysta, 
krytyk literacki

się u dominikanów, „Na gór-
ce”. Tadeusz był tam bardzo 
aktywny w środowisku litera-
tów i dziennikarzy. U domini-
kanów odbywały się  spotkania 
z pisarzami, dziennikarzami, 
aktorami, naukowcami, pla-
stykami bojkotującymi reżi-
mowe władze. W  „Punktach 
mówionych” (nawiązujących 
do zlikwidowanego przez ko-
munistów „Punktu” – pisma 
gdańskich literatów) Tadeusz 
wygłaszał felietony. Publiko-
wał je  równocześnie w niele-
galnym „Podpunkcie”.

Mimo ponurej rzeczywi-
stości zawsze tryskał energią, 
poczuciem humoru. Nawet es-
bekom umiał zagrać na nosie. 
Dzięki niemu  jako skazana 
mam jedno z najbardziej kurio-
zalnych uzasadnień kolegium. 
Za kolportaż grafik Jacka Fe-
dorowicza, wierszy Barbary 
Sadowskiej i Grzegorza Prze-
myka (zamordowanego przez 
milicjantów) w galerii u domi-
nikanów stanęłam przed kole-
gium ds. wykroczeń. Rozprawa 
była głośna, bo w licznym gro-
nie sądzonych byli m.in. Adam 
Michnik, Jacek Fedorowicz, 
dominikanin ojciec Stanisław 
Tasiemski i oczywiście Tadziu 
z jamnikiem o imieniu Metro. 
Oprócz esbeków, przewodni-
czący kolegium wszystkich 
wyrzucił z sali, bynajmniej 
nie z powodu psa. On go nie 
zauważył, my zresztą też nie, 
to esbecy donieśli członkom 
kolegium o jego obecności. 
I w uzasadnieniu Zdzisław 
Stańczyk, szef składu orzeka-
jącego, przytoczył jako dowód 
lekceważenia tegoż składu zbyt 
liczną widownię oraz jamnika: 
„demonstranci wprowadzili na 
salę rozpraw psa”. 

Później Tadeusz  zaprzyjaź-
nił się także z moim mężem, 

działaczem elbląskiego podzie-
mia. Pomagał mu w opracowy-
waniu książeczki o wydarze-
niach Grudnia ’70 w Elblągu, 
autorstwa Wiesławy Kwiat-
kowskiej. Do opracowania 
graficznego nielegalnej ksią-
żeczki „Gore” (o podpaleniu 
przez ubeków w 1949 r. hali 
w elbląskim Zamechu, by wy-
łapać i skazać najaktywniej-
szych robotników, szczególnie 
tych, którzy wrócili z Francji) 
wciągnął  córkę  Dominikę, 
dzisiaj uznaną autorkę instala-
cji. Kiedy po Okrągłym Stole 
powstał „Tygodnik Gdański” 
(pismo „Solidarności”) był 
w nim sekretarzem redakcji, 
felietonistą. Od 1992 r. praco-
wał w „Dzienniku Bałtyckim”, 
gdzie był zastępcą redaktora 
naczelnego, szefem Rejsów. 
Od marca 2007 r. już na emery-
turze, ale do końca był współ-
pracownikiem gazety.

Pióro Tadeusza nigdy nie 
było letnie. Bywał kontrower-
syjny, czasem prowokujący.  
Ale nigdy nie można mu było 
zarzucić braku szacunku do 
opisywanych bohaterów, zda-
rzeń. Niezależność, wierność 
wartościom przedkładał nad 
karierę.

Miał wspaniałą, kochającą 
rodzinę, pozostawił żonę Gra-
żynę, córkę Dominikę, syna 
Mateusza, znanego autora ko-
miksów, i wielu oddanych mu 
przyjaciół.

Barbara 
Madajczyk-Krasowska

Służba przy grobie księdza 
Jerzego Popiełuszki i w ko-

ściele św. Stanisława Kostki 
w Warszawie trwa nieprzerwa-
nie od 1984 roku, kiedy to za-
mordowano kapelana „Solidar-
ności”. Zaszczytną służbę pełnią 
członkowie „Solidarności” z ca-
łej Polski. Nasz region także 
wielokrotnie brał w niej udział. 
Od początku roku do Warszawy 
wyjechały trzy delegacje z 18 
członkami „Solidarności”. 

Apelujemy o spełnienie na-
szego moralnego obowiązku 

wobec Tego, który oddał swoje 
życie za naszą sprawę i zgłosze-
nie się do pełnienia zaszczytnej 
służby. Najbliższa, którą ma 
pełnić nasz region, przypada 
na 27 i 28 września. Zgłaszać 
mogą się pojedyncze osoby, 
a także 6-8 osobowe grupy.

Wszyscy chętni proszeni 
są o zgłaszanie się do swoich 
struktur zakładowych lub kie-
rowników oddziałów ZRG, a za 
ich pośrednictwem do Krzysz-
tofa Żmudy, regionalnego ko-
ordynatora służb. (ozi)

Apel przy grobie bł. księdza Jerzego

Wyrazy współczucia oraz otuchy 
Koleżance Urszuli Byczkowskiej i jej Najbliższym 

z powodu śmierci 

MĘŻA
składają 

koleżanki i koledzy z „Solidarności” oświatowej 
w Sopocie oraz gdańskiej Sekcji OświatyLech Pomirski i Krzysztof 

Żmuda przy grobie bł. ks. 
Jerzego, rok 1987.

WSPOMNIENIA
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Dowcip miesiąca  ”
„

3611,56 zł
tyle wyniosło średnie wynagro-
dzenie brutto w sektorze przed-
siębiorstw w lipcu br. Wzrosło 
w stosunku do poprzedniego 
miesiąca o 11,09 zł

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Reprezentatywność

SILNE ZWIĄZKI, WYŻSZE PENSJE
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Asystentka przychodzi do szefa i pokazuje ogromną teczkę 
CV kandydatów do pracy. Mówi: „Zrobiłam wstępną se-
lekcję, ale jest ich nadal bardzo dużo”. Szef bierze do ręki 
dokumenty, odmierza połowę i wyrzuca je do kosza. Zasko-
czona asystentka pyta: „Co pan robi, przecież oni wszyscy 
spełniają pana wymagania?”. Ten odpowiada: „Zgadza się, 
ale my nie potrzebujemy pechowców”.

W pierwszym półroczu br. 
najwyższe podwyżki pensji 
otrzymali w Polsce pracow-
nicy zatrudnieni w firmach, 
w których silną pozycję mają 
związki zawodowe. Tak wy-
nika z danych GUS. Liczny 
związek to skuteczny partner 
w rozmowach z pracodawcą. 
Podwyżki w firmach zostały 
wynegocjowane już kilka mie-
sięcy wcześniej.

Za reprezentatywne uważa się organizacje związkowe zrze-
szające co najmniej 7 proc. zatrudnionych. W innym przypadku 
załogę może reprezentować najliczniejsza organizacja związko-
wa. W spornych przypadkach o reprezentatywności decyduje 
sąd. Swoich członków w zakładzie,  gdzie zmierza się do wyne-
gocjowania układu zbiorowego, nie muszą „liczyć” organizacje 
zrzeszone w centralach związkowych, reprezentatywnych zgod-
nie z ustawą o Trójstronnej Komisji ds. Dialogu Społecznego. 
Zasiadają w niej: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych.

Bezrobocie w województwie pomorskim utrzymuje się na po-
ziomie 100 tys. osób (stopa 11,6 proc.) i jest wyższe niż w czerw-
cu ub. roku. Szczególnie niepokojące jest zmniejszanie się licz-
by nowych miejsc pracy, zgłaszanych przez przedsiębiorców do 
urzędów pracy w naszym województwie. W tym roku w czerwcu 
było to 4,5 tys., o tysiąc mniej niż w tym samym okresie ub. roku, 
ale także o 0,5 tys. mniej niż w maju br. Dane takie wynikają z co-
miesięcznego raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Aż 3 osoby na 5 pracujących 
w Polsce przyznaje się, że wyko-
nuje bezpłatnie i dobrowolnie 
zadania, które nie należą do ich 
obowiązków służbowych. Takie są 
wyniki badań CBOS. Co drugi an-
kietowany twierdzi, że rezygnuje 
z przerw przysługujących w pracy, 
a co trzeci pracował w domu bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 
Częściej na nadgodziny godzą się 
kobiety niż mężczyźni oraz osoby 
z niewielkim stażem pracy.

NIE UBYWA bezrobotnych

Pracodawcy nie płacą

Z raportu Państwowej 
Inspekcji Pracy za 2010 rok 
wynika, że aż 36 proc. pra-
codawców nie wypłacało wy-
nagrodzeń swoim pracowni-
kom. To o 4 proc. więcej niż 
w poprzednim roku i aż o 11 

proc. więcej niż w 2008 r. 
Dramatycznie wzrosła także 
liczba pracodawców niewy-
płacających wynagrodzeń za 
godziny nadliczbowe – z 24,5 
proc. w 2009 r. do 38 proc. 
w 2010 r.

Naruszenia przepisów o wypłacaniu 
wynagrodzeń i innych świadczeń 
(proc. pracodawców naruszających przepisy) 

niewypłacanie
wynagrodzenia

nieterminowe wypłacanie 
wynagrodzenia

2008       2009      2010 2008       2009      2010

25

32
36

28

35

26

Nadgodziny
za darmo

Liczba nadgodzin średnio na pracownika 
w ciągu roku

2008                                2009                            2010

67

14 17

40

97

Lekarz znalazł się na 5. 
miejscu w hierarchii prestiżu 
zawodów. Ceni go aż 73 proc. 
Polaków. Tak wynika z ba-
dań CBOS. Płace lekarzy są 
relatywnie wysokie. W 2010 
roku mediana wynagrodzeń 
na tym stanowisku ukształto-
wała się na poziomie 4000 zł 
brutto (badania przeprowa-
dzone przez Sedlak&Sedlak). 
Większość lekarzy dorabia so-
bie, osiągając zarobki nawet 
w wysokości 25 tys. zł. Nic 
zatem dziwnego, że rośnie 
liczba studentów medycyny. 
W latach 2000–2010 ich licz-
ba zwiększyła się 3,5-krotnie 
(z 37,7 tys. do 133,2 tys.). 
Dla porównania, w tym sa-
mym czasie ogół studiujących 
zwiększył się o 16 proc. (z 1,6 
mln do 1,8 mln osób).

we wszystkich firmach
w zakładach produkcyjnych

LEKARZ
prestiżowy 
i dochodowy 
zawód

Studenci kierunków medycznych 
w poszczególnych województwach Polski 
w 2010 roku

Województwo
studenci kierunków medycznych

liczba udział w całkowitej 
liczbie studentów (%)

dolnośląskie 10 267 6

kujawsko-pomorskie 6 269 7

lubelskie 12 777 13

lubuskie 650 2

łódzkie 9 726 8

małopolskie 11 278 5

mazowieckie 16 328 5

opolskie 3 661 9

podkarpackie 5 364 7

podlaskie 6 665 13

pomorskie 7 447 7

śląskie 15 463 9

świętokrzyskie 5 199 11

warmińsko-mazurskie 3 363 7

wielkopolskie 13 737 8

zachodniopomorskie 4 995 7

POLSKA 133 189 7
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5528,1 tys. – tyle 
wyniosło zatrudnie-
nie w lipcu br. Zwięk-
szyło się w stosunku 
do czerwca o 1,6 
tys. pracowników

Ceny żywności 
spadły w lipcu 
w stosunku do 
poprzedniego 
miesiąca o 1,9 
proc.

Ceny towarów 
i usług związanych 
z mieszkaniem 
wzrosły w lipcu 
w stosunku do 
czerwca o 0,6 proc.

Ceny towarów 
i usług w zakresie 
rekreacji i kultury 
wzrosły o 0,8 proc.

W okresie styczeń-lipiec 2011 r. oddano 
do użytkowania 65 249 mieszkań, 
tj. o 13,5 proc. mniej niż w 2010 r. 
i o 28,8 proc. mniej w porównaniu 
z okresem styczeń-lipiec 2009 r.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

W słupskiej hali sporto-
wo-widowiskowej Gry-
fia w dniach od 5 do 14 
sierpnia odbył się corocz-
ny turniej brydża sporto-
wego pod patronatem 
NSZZ „Solidarność”. Jak 
co roku organizatorem 
festiwalu było Stowarzy-
szenie Międzynarodowy 
Festiwal Brydża Sporto-
wego „Solidarność”.

Główną nagrodą był sa-
mochód osobowy mar-
ki Renault Twingo. Po 

zaciętym, dziesięciodniowym 
boju turniej wygrał stały by-
walec słupskiej imprezy Piotr 
Tuszyński. Jest to jego druga 
wygrana w historii festiwalu. 
Pierwszy raz pan Piotr zwycię-
żył w 2008 roku. Przez długi 
czas na prowadzeniu w klasy-
fikacji generalnej utrzymywał 
się rewelacyjny piętnastolatek 
z Wrocławia Michał Klukow-
ski. Jednak w ostatecznym 
rozrachunku musiał uznać 
wyższość swoich starszych 
kolegów i zajął wysokie, pią-
te miejsce. Na drugiej pozycji 
uplasował się Piotr Gawryś 
(województwo dolnośląskie), 
trzecią lokatą musiał się za-
dowolić Michał Nowosadzki 
(województwo mazowieckie).

Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszył się turniej par 
o Puchar Ministra Sportu i Tu-
rystyki, połączony z Grand Prix 
Polski. Rekord z 2009 roku, 
kiedy to zasiadło do stolików 
287 par, nie został jednak po-
bity, w tym roku uczestniczyło 
ich 229. Do grodu nad Słupią 
ściągnęło wielu wybitnych 
brydżystów. Od wielu lat na 
festiwal przyjeżdża także zna-
na warszawska aktorka Rena-
ta Dancewicz. W turnieju par 

mikstowych wraz ze swoim 
partnerem Jackiem Ciechom-
skim zajęła 38. lokatę. Uczest-
nicy festiwalu bardzo chwalili 
sobie organizację, jak i sam 
przebieg turnieju.

Antoni Sękowski, eme-
rytowany inżynier z Prusz-
cza Gdańskiego, wielokrotny 
uczestnik słupskich turniejów 
brydżowych, w rozmowie 
z nami podkreślał specyficzny 
klimat panujący na tej imprezie. 
– Na tym festiwalu widać, jak 
się dba o zawodników. Bywałem 
na wielu kongresach w kraju 
i mam porównanie. Ciekawe 
w Słupsku jest to, że wszystkie 
turnieje liczą się do punktacji 
długofalowej, a na innych im-
prezach tylko ich część jest wli-
czana do punktacji generalnej. 
Poza tym do Słupska przycią-
gają nas, brydżystów, nagrody, 
oczywiście niewątpliwie silnym  
magnesem jest samochód. Mu-
szę też pochwalić wyjątkową 
gastronomię – podsumował 
swoją wypowiedź.

XXI Międzynarodowy 
Festiwal Brydża Sportowego 
„Solidarność” zakończył prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Piotr Duda, który podkreślił 

XXI Międzynarodowy Festiwal 
BRYDŻA SPORTOWEGO 

Hala Gryfia podczas festiwalu brydżowego.

symboliczne znaczenie im-
prezy organizowanej przez  
Związek w rocznicę Porozu-
mień Sierpniowych, mającej 
także podkreślić doniosłość 
tamtych dni.

Większość zawodników 
startujących w tegorocznym 
kongresie zadeklarowała swoją 
gotowość przyjazdu do Słup-
ska za rok.

Wszystkim  uczestnikom 
serdecznie gratulujemy wy-
trwałości przy brydżowych 
stolikach.

Zwycięska trójka.

Piotr Tuszyński – zwycięzca 
całego turnieju.

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

24 lipca br. mszą świętą dziękczynną zakończył posługę pro-
boszcz w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowe-
go w Słupsku ksiądz prałat Franciszek Puchalski. Uroczystości 
przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrze-
skiej Edward Dajczak. Wśród parafian, którzy żegnali odchodzą-
cego na emeryturę proboszcza, była też delegacja słupskiej  „So-
lidarności”, z przewodniczącym Zarządu Regionu Stanisławem 
Szukałą i członkiem Prezydium Andrzejem Mazurukiem. 

Ksiądz prałat Franciszek Puchalski święcenia kapłańskie 
otrzymał 24 czerwca 1962 r. 1 lipca 1995 r. został ustanowio-
ny proboszczem w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Jezusowego w Słupsku, a więc minęło z górą 16 lat posługi dla 
tutejszych parafian. Pełnił też funkcję dziekana Dekanatu Wschód. 
Największym osiągnięciem materialnym, które po sobie pozosta-
wił, jest na pewno nowy kościół w Siemianicach. Nam, członkom 
NSZZ „Solidarność”, ksiądz prałat zostanie w pamięci jako życz-
liwy i wspomagający duszpasterz ludzi pracy, na którego zawsze, 
szczególnie w potrzebie, można było liczyć. To w jego parafii od-
bywały się msze święte za ojczyznę czy za ofiary Grudnia i stanu 
wojennego.

Księże prałacie, za te wszystkie lata pracy składamy serdeczne 
„Bóg zapłać” i życzymy zdrowia i zasłużonego odpoczynku na 
emeryturze.

Następcą ks. Franciszka został ks. Jerzy Urbański z Kępic, 
któremu także życzymy zdrowia, jak również wytrwałości w pracy 
na rzecz parafii.

17 września br. w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się 
wielka manifestacja z udziałem związkowców z całej Eu-
ropy. Głównymi hasłami demonstracji będą: „Tak dla euro-
pejskiej solidarności”, „Tak dla miejsc pracy i praw pracow-
niczych”, „Nie dla polityki cięć”.

Organizatorem manifestacji jest Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych, a spodziewanych jest około 10 ty-
sięcy uczestników. Czas i miejsce wybrano nieprzypadkowo 
– w tym czasie we Wrocławiu obradować będą ministrowie 
finansów państw Unii Europejskiej.

Zarząd Regionu słupskiej „Solidarności organizuje wy-
jazd dla około 100 osób. Zainteresowanych udziałem we 
wrocławskiej manifestacji prosimy o kontakt w siedzibie 
zarządu.

Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” serdecznie 
zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w dwudniowej 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę. Spotkamy 
się w Częstochowie już po raz dwudziesty dziewiąty. Pielgrzymka 
rozpocznie się w sobotę, 17 września. O godzinie 21 odbędzie 
się Apel Jasnogórski. Kulminacyjnym punktem spotkania będzie 
uroczysta niedzielna suma o godzinie 11. Przewodniczyć jej bę-
dzie i homilię wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź. Przewidziane 
jest także wystąpienie przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotra Dudy.

Warto przypomnieć, że Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę 
zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, który we 
wrześniu 1983 r. zorganizował pielgrzymkę robotników Huty 
Warszawa. W następnych latach na Jasną Górę pielgrzymowali 
już ludzie pracy z całej Polski.

Szczegółowy program pielgrzymki znajduje się na plakatach 
w siedzibie zarządu słupskiej „Solidarności”.

Podziękowanie
za wieloletnią posługę 

Zaproszenie

Jedźmy
DO WROCŁAWIA!
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Zakres i formy pomocy medycznej finansowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia interesują ludzi młodych i w podeszłym 
wieku. Na spotkaniach z przedstawicielami NFZ związkowcy 
przede wszystkim pytają, dlaczego jest coraz gorszy dostęp  do 
lekarzy pierwszego kontaktu; co ma uczynić ubezpieczony pa-
cjent, który zachoruje po godzinie 18 lub w dzień świąteczny; na 
jakie badania – refundowane przez NFZ – może dać skierowanie 
lekarz pierwszego kontaktu, a na jakie lekarz specjalista; które 
badania są bezpłatne tylko dla osób w określonym wieku. 

kach – w terminie uzgodnionym 
z pacjentem.

Pomoc medyczna 
wieczorem, w nocy 
i w dzień świąteczny

Pacjentowi, który zachoru-
je po godzinie 18 lub w dzień 
świąteczny, przysługuje pomoc 
medyczna. W przypadkach 
nagłego zachorowania albo 
pogorszenia stanu zdrowia 
lub konieczności zachowania 
ciągłości leczenia, np. gdy ko-
nieczne jest podanie antybio-
tyku w iniekcji, po godzinie 
18 w dni robocze oraz w dni 
wolne od pracy i w święta pa-
cjent może zgłosić się do punk-
tu nocnej (od godz. 18 do 8) 
oraz całodobowej i świątecznej 
pomocy medycznej, w którym 
można skorzystać z pomocy le-
karskiej lub pielęgniarskiej. 

Od 1 marca 2011 r. pacjent, 
który chce skorzystać z nocnej 
i świątecznej pomocy medycz-
nej, może zgłosić się do dowolnie 
wybranej placówki udzielającej 
takich świadczeń. Wykaz zakła-
dów opieki zdrowotnej, z który-
mi oddziały Narodowego Fun-
duszu Zdrowia zawarły umowy 
na udzielanie świadczeń nocnej 
i świątecznej pomocy medycznej, 
znajduje się na stronie interneto-
wej Centrali NFZ oraz stronach 
oddziałów wojewódzkich. Pla-
cówki wykonujące świadczenia 
medyczne w ramach POZ są 
również zobowiązane do wywie-
szenia powyższych informacji na 
tablicach ogłoszeń.

Nocna obsługa 
chorych

W przypadku nagłego za-
chorowania lub nagłego pogor-
szenia stanu zdrowia pacjent 
może skorzystać z pomocy do-
wolnego punktu nocnej opieki. 
W punkcie nocnej opieki le-

karz udziela porady lekarskiej 
w bezpośrednim kontakcie z pa-
cjentem lub telefonicznie oraz 
– w przypadkach uzasadnio-
nych stanem zdrowia pacjenta 
– w miejscu zamieszkania lub 
pobytu. Lekarz może również 
zlecić wykonanie badania dia-
gnostycznego, jeżeli stan pa-
cjenta będzie tego wymagał; na 
przykład pobranie i wykonanie 
morfologii krwi, badanie mo-
czu, wykonanie EKG lub RTG 
klatki piersiowej. Natomiast 
pielęgniarka wykona świad-
czenie na zlecenie lekarza, np. 
doraźnie poda lek, wykona in-
iekcję wynikającą z potrzeby 
zachowania ciągłości leczenia.

Badania refundowane 
przez NFZ 

Lekarz  podstawowej 
opieki zdrowotnej może wy-
stawić skierowanie na badania 
laboratoryjne, np. morfologia 
krwi, OB, cholesterol, sód, 
potas, glukoza, mocznik, kre-
atynina, transaminazy, ASO, 
bilirubina, TSH, antygen HBs, 
VDRL, wskaźnik protrombino-
wy, ogólne badanie moczu, po-
siew moczu, posiew wymazu 
z gardła, ogólny posiew kału; 
badanie EKG; badanie USG 
jamy brzusznej oraz badania 
radiologiczne, np. RTG klatki 
piersiowej, kręgosłupa, koń-
czyn, zdjęcie czaszki, zatok lub 
przeglądowe jamy brzusznej. 
Lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej może również skie-
rować pacjenta na gastroskopię 
i kolonoskopię, wykonywane 
w trybie ambulatoryjnym.

Lekarz specjalista kieruje 
na badania określone w Roz-
porządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
w sprawie świadczeń gwaran-
towanych z zakresu ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej. 
Wykaz świadczeń gwarantowa-
nych oraz warunki ich realizacji 
określają załączniki do tego roz-
porządzenia. Wśród tych świad-
czeń są: badania radiologiczne, 
np. urografia, mammografia, 
a także tomografia komputero-
wa, rezonans magnetyczny czy 
USG Doppler, ponadto specja-
listyczne badania laboratoryjne, 
np. hormonalne.

Wiek pacjenta 
a skierowanie na 
bezpłatne badania

Sam wiek pacjenta nie 
ogranicza możliwości wysta-
wiania skierowań na badania, 
natomiast mogą mieć miejsce 
ograniczenia wynikające ze 
wskazań medycznych. Poza 
tym są świadczenia profilak-
tyczne – dostępne bez skie-
rowania – dla osób w ściśle 

określonym wieku. Należy 
pamiętać, że w każdej sytuacji 
lekarz decyduje o tym, czy pa-
cjentowi trzeba wypisać dane 
skierowanie.

35 rok życia lub młodsze, które 
mogą być obciążone genetycznie 
bądź urodziły wcześniej chore 
dziecko. W programie profilak-
tyki gruźlicy mogą uczestniczyć 
ubezpieczeni, którzy mieli bezpo-
średni kontakt z rozpoznaną już 
gruźlicą lub u których stwierdza 
się przynajmniej jedną z następu-
jących okoliczności: długotrwałe 
bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwałą chorobę, bezdom-
ność, uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych oraz pozostałe 
osoby, które nie spełniają powyż-
szych kryteriów, np. nie mieszczą 
się w założonym przedziale wie-
kowym, mogą mieć wykonane 
powyższe badania – z wyłącze-
niem badań prenatalnych, ale 
tylko na podstawie skierowania 
od lekarza specjalisty. 

Barbara Ellwart
W artykule wykorzystano 
wiadomości uzyskane podczas 
rozmowy z Barbarą Kawińską 
– dyrektorem Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
i na spotkaniu z dyr. Kawińską 
w gdańskiej siedzibie NSZZ 
„Solidarność”, a także ma-
teriały dostępne na stronach 
internetowych NFZ.

Podstawowa opieka zdrowotna

Nasi Czytelnicy skarżą 
się na długi okres ocze-
kiwania na rehabilitację 

i zastanawiają się, czym jest to 
spowodowane. Pytają także, 
czy opieka długoterminowa 
może być refundowana; co 
w zakładzie opiekuńczo-lecz-
niczym jest finansowane przez 
NFZ, a za co pacjent musi pła-
cić sam; z jakich form leczenia 
uzdrowiskowego – finansowa-
nego przez NFZ – mogą ko-
rzystać pacjenci i dlaczego tak 
długo trzeba na nie czekać.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom, w najbliższych 
numerach naszego pisma od-
powiemy na te i inne – nurtu-
jące Państwa – pytania. Część 
pierwszą poświęcamy zagad-
nieniom z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

Lekarz pierwszego 
kontaktu

Świadczenia lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej po-
winny być udzielane pacjentom 
z zachowaniem pewnych wa-
runków. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, dostępność do 
świadczeń lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) jest 
zapewniona od poniedziałku 
do piątku w godzinach rannych 
i popołudniowych, pomiędzy 
godziną 8 a 18; zgodnie z har-
monogramem pracy określonym 
dla każdego lekarza oddzielnie 
i w tym przedziale czasowym 
nie powinno być problemu 
z dostępem do świadczeń. Na-
tomiast w filiach danego zakładu 
opieki zdrowotnej dopuszcza się 
zapewnienie dostępności w wy-
branych dniach i godzinach, 
w czasie krótszym niż od go-
dziny 8 do 18. W przypadkach 
uzasadnionych stanem zdrowia 
pacjenta – lekarz POZ udziela 
porady lekarskiej w dniu zgło-
szenia, zaś w innych przypad-

Gdzie mają się zwrócić o pomoc pacjenci, 
którzy często mają utrudniony dostęp do 
lekarza pierwszego kontaktu?

– Jeżeli zdarza się, że pacjenci mają utrudniony dostęp 
do lekarza pierwszego kontaktu, wtedy należy napisać 
do Narodowego Funduszu Zdrowia, a my wyjaśnimy tę 
sprawę – informuje Barbara Kawińska, dyrektor Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia, i dodaje – nasz adres: Pomorski Oddział Woje-
wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki 
Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

(Spotkanie z dyr. Barbarą Kawińską 
w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność”)

Badania profilaktyczne refundowane 
w danym przedziale wiekowym

� mammografia: kobiety 50-69 lat – raz na 24 mie-
siące

� cytologia: kobiety 25-59 lat – raz na 36 miesięcy
� badania w wykrytej chorobie odtytoniowej: ko-

biety i mężczyźni powyżej 18 lat – raz w życiu
� badania prenatalne: kobiety powyżej 35 lat
� badania w ramach profilaktyki chorób układu 

krążenia: wszyscy ubezpieczeni, którzy w danym 
roku kalendarzowym osiągną wiek: 35, 40, 45, 50 
i 55 lat – pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 
pięciu lat nie korzystali z takich badań

� świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy: ubez-
pieczeni – raz na 24 miesiące.

Badania bezpłatne 
tylko dla osób 
w określonym wieku

W ramach badań profilak-
tycznych – refundowanych 
w danym przedziale wiekowym 
– można wykonać: mammogra-
fię, cytologię, badania w wy-
krytej chorobie odtytoniowej, 
badania prenatalne, badania 
w ramach profilaktyki chorób 
układu krążenia, które można 
wykonać tylko u lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, do 
którego jesteśmy zapisani – przy 
czym mogą z nich skorzystać 
wszyscy ubezpieczeni, którzy 
w danym roku kalendarzowym 
osiągną wiek: 35, 40, 45, 50 i 55 
lat – pod warunkiem, że w ostat-
nich pięciu latach nie korzystali 
z takich badań; świadczenia 
w ramach profilaktyki gruźlicy, 
realizowane przez pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej 
w stosunku do ubezpieczonych, 
którzy się do niej zapisali – raz 
na 24 miesiące.

Warto wiedzieć, że w ba-
daniach profilaktycznych, poza 
profilaktyką gruźlicy, mogą 
uczestniczyć ubezpieczeni, 

u których nie rozpoznano raka 
piersi, raka szyjki macicy oraz 
chorób układu krążenia; w ba-
daniach prenatalnych mogą brać 
udział kobiety, które ukończyły 
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Litery z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki od 1 do 49 
utworzą rozwiązanie.

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z dawnym księgowym” z nr. 
6/2011. Poprawnie wyło-
niła hasło „Czas jest ojcem 
prawdy” pani Joanna Gucka 
z Gdańska. Zapraszamy do 
redakcji po odbiór nagrody. 
Gratulujemy.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA

www.solidarnosc.gda.pl

Zachęcamy do skorzystania z możliwości podjęcia studiów podyplomowych menadżersko-
-związkowych, które są przeznaczone dla wszystkich osób zaangażowanych w problematykę 
społeczną, działalność związkową. Ofertę kierujemy nie tylko do działaczy związkowych, ale 
także osób pracujących w strukturach związku: pracowników, członków związku.
Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku „Rynek pracy a związki zawodowe” w Ateneum 
– Szkoła Wyższa w Gdańsku pozwoli pozyskać wiedzę specjalistyczną (zarówno teoretyczną, jak 
i praktyczną) z zakresu rynku pracy, funkcjonowania organizacji społecznych, zasad prowadze-
nia dialogu społecznego, rozwiązywania konfliktów w zakresie stosunku pracy. 
Sylwetka absolwenta
Studia przeznaczone są dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i działaczy związków za-
wodowych oraz osób, których praca wymaga znajomości zagadnień związanych z rynkiem 
pracy, związkami zawodowymi.
Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu 
rynku pracy oraz umiejętności potrzebnych do pracy w związkach zawodowych.
Czas trwania nauki: 2 semestry
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2011
Termin składania dokumentów: do wyczerpania miejsc
Wymagania wstępne: ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie)
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Liczba godzin: 240 godz. – zajęcia  w piątki
Tematyka zajęć: Psychologia, Komunikacja interpersonalna, Warsztaty z komunikacji; Nego-
cjacje medialne, Polityka rynku pracy, Polityka zatrudnienia, Europejski rynek pracy, Zabez-
pieczenia społeczne, Elementy prawa pracy; Związki zawodowe a pracodawca; Ewolucja 
funkcjonowania związków zawodowych w Polsce i na świecie;  Związki zawodowe w UE; 
Interpretacje badań sondażowych; System polityczny a związki zawodowe; Marketing poli-
tyczny; Lobbing w państwie demokratycznym.
Kadrę dydaktyczną  stanowią wykładowcy Ateneum Szkoły Wyższej oraz doświadczeni praktycy
Opłata: 1200 zł za semestr (możliwość płatności w dwóch ratach po 600 zł)
Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzoru 
ministerstwa.
Szczegółowe informacje: Maria Kościńska Komisja Krajowa NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku
tel. 58 308 42 25, 503 054 817 mkosci@solidarnosc.org.pl
Ateneum Szkoła Wyższa, ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, mgr Mateusz Miler
tel. 58 307 45 60, 602193016, m.miler@ateneum.edu.pl

Kierownik studiów: prof. nadzw. dr Hanna Dubrzyńska

Zostań menadżerem związkowym 
S T U D I A  P O D Y P L O M O W E 

REKLAMA

Do szkoły czas 
Wrzesień to dla wielu osób koniec wakacji, urlopu, 
a początek roku szkolnego i dlatego pod koniec lata 
wyraz „szkoła” często używany jest i przez uczniów, 
i przez nauczycieli, rodziców, dziadków. A w jakim zna-
czeniu używamy tego słowa? 

W tym momencie część Czytelników zareaguje: – Też py-
tanie! Szkoła to nasza stara „buda”! Nad znaczeniem słów naj-
częściej się nie zastanawiamy. Zwykle wiemy to intuicyjnie, 
dzięki kontekstowi lub konsytuacji. 

Ale – czy zawsze jesteśmy świadomi, jakie znaczenie wyrazu 
w danej chwili jest używane? Dopiero gdy Anglik lub Niemiec 
albo małe dziecko dopytuje się, o co chodzi, wtedy zauważamy, 
ile znaczeń kryje się za jednym słowem i jak precyzyjnie trzeba 
się wypowiadać, żeby nie było wątpliwości, np.:

czy dać komuś szkołę to znaczy „przekazać budynek w spad-
ku” czy może „zmusić kogoś do ogromnego wysiłku”; albo:

dziś nie ma szkoły – to znaczy, że „budynek został zburzony” 
albo „zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach” czy po pro-
stu „lekcje zostały odwołane i dziś nie trzeba iść do szkoły”.

Wyraz szkoła, podobnie jak wiele innych słów w języku 
polskim, ma dużo znaczeń.

Szkoła to: 
� instytucja oświatowo-wychowawcza, której zadaniem jest 

kształcenie i wychowanie (np.: Moja córka uczęszcza do 
szkoły muzycznej. Dyrektor szkoły pożegnał absolwentów.) 
oraz

� siedziba tej instytucji, czyli budynek (W całej szkole wy-
mieniane są okna.), ale także:

� uczniowie i personel takiej instytucji (Szkoła bierze udział 
w zawodach sportowych.);

� nauka, studia, wykształcenie, wyszkolenie zdobyte przez 
naukę w szkole;
kierunek, metoda w nauce, sztuce, literaturze, których 

przedstawicieli łączą wspólne poglądy, metody; wyróżniająca 
się grupa twórców, naukowców o pokrewnych cechach pracy 
twórczej, związana z wybitną osobistością, z jakimś miastem, 
narodem; zespół cech charakterystycznych dla tej grupy (Wy-
kład poświęcony był szkole Arystotelesa. Na festiwalu repre-
zentowali włoską szkołę śpiewu.);
� nuty, podręcznik do nauki gry na fortepianie, na skrzypcach 

(Szkoła na fortepian); 
a może być jeszcze:
�  w przenośni np. szkoła myślenia, cierpliwości albo szkoła 

życia; 
� zaś w związku frazeologicznym: (potocznie): można dać 

komuś szkołę, czyli: np. „zmusić kogoś do ciężkiej pracy” 
albo: robić coś po szkole, czyli „po lekcjach”.

UWAGA:
Wyraz szkoła ma podobną formę w wielu europejskich ję-

zykach, co świadczy o tych samych korzeniach. Pochodzi od 
łacińskiego słowa schola – wywodzącego się z języka greckie-
go, w którym znaczyło: „wolny czas, odpoczynek, bezczyn-
ność, zajęcie, szkoła”.

��� 
Pierwotne znaczenie słowa „szkoła” wywołuje u mnie re-

fleksję, że każdy uczeń na początku roku szkolnego powinien 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pobyt w szkole oznacza 
dla niego czas wolny, czy okres wytężonej pracy – bo jak 
powiedział Arystoteles: Edukacja ma głębokie korzenie, ale 
jej owoce są słodkie.

Barbara Ellwart

POZIOMO
4) działowa lub nośna, 
8) szacunek dla samego sie-
bie, 9) państwo jak but, 
10) dowcipniś, żartowniś, 
11) skrzaty, 12) Karola i Wes-
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tchnień, 14) pigmentacja, 
tonacja, 17) jaskinia, pieczara, 
19) nauczycielka chemii, 
21) widmo, upiór, 22) naj-
wyższy masyw Tatr, 24) kozik, 
scyzoryk, 27) wysuszony, 

suchy jak wiór, 28) narodowy 
demokrata, 29) uśmiechnięty, 
rozpromieniony

PIONOWO
1) między bramkami, 
2) … Pamięci Narodowej, 
3) upowszechnianie wiedzy, 
5) działaczka, aktywistka, 
6) ananas, ziółko, 7) miasto 
św. Franciszka, 12) zarządza 
zapasami, 13) kszyk lub 
dubelt, 15) góral z dowcipów, 
16) ponowny wybór, 18) daw. 
napój „w proszku”, 
20) delikatna namowa, 
23) nadawane wasalowi, 
25) prosta gra karciana, 
26) drewniane kajdany

(kas)

Krzyżówka z nauczycielką chemii
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Pojoannicki kościół 
NA BURSZTYNOWYM SZLAKU

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

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, 
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 
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

Dział Organizowania i Rozwoju, 
pok. 112, 105, 308-43-01, 
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 
122,122a 308-43-16, 346-21-74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.125 i 127,  
346-22-12, 308-42-50, 
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. 128, 308-43-37 
s.gatz@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: 305-71-72
oswiata@solidarnosc.gda.pl

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

Zarząd Główny Związku Solidarno-
ści Kombatantów oddz. Gdańsk, 
pok. 10, 308-44-40

Maraton, pok. 126, 308-44-90 
fax: 346-30-34

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

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301-06-
-22, 308-44-50

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, tel./fax 620-61-82 
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172 289, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31 
502 172 282, tel./fax 686-44-26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16 
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1
502 486 003, tel./fax 672-37-76
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12
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 
al. Wolności 22, 663 775 705
59 86-23-651 
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

Mimo że przez Ko-
koszkowy wiedzie 
główny trakt prowa-

dzący do stolicy Kociewia, to 
rzadko zatrzymujemy się w tej 
– wydawałoby się – niecieka-
wej wsi. Nie zauważamy, że 
kilkadziesiąt metrów od szosy 
wznosi się gotycka budowla. 
Może dlatego, że ten murowa-
ny kościół posiada niepozorną, 
drewnianą wieżę. 

Historia owego kościoła się-
ga czasów, kiedy to na Pomorze 
Gdańskie przybył Rycerski Za-
kon Szpitalników, zwany joanni-
tami. Zaprosił ich książę Grzymi-
sław ze Świecia około roku 1198. 
Data ta jest zbieżna z umiesz-
czoną w starych dokumentach 
wzmianką o wsi Kokoszkowy, 
aczkolwiek wówczas miała ona 
niemiecką nazwę Hennewald. 
Nie wiadomo kiedy i skąd wzięła 
się nazwa Kokoszkowy. Wiado-
mo tylko, że osadnictwo w tym 
miejscu sięga przynajmniej III w. 
p.n.e. Świadczy o tym znalezio-
ny we wsi krzemienny toporek, 
datowany właśnie na ten wiek. 
W pierwszych wiekach naszej 
ery przez Kokoszkowy przecho-
dził bursztynowy szlak. 

Zakonnicy nie od razu zabrali 
się za wznoszenie nowego kościo-
ła, zwłaszcza że mieli do dyspo-
zycji starą, drewnianą świątynię. 
Murowaną budowlę z kamienia 
polnego i cegły postawili dopiero 
w pierwszej połowie XIV w. 

Joannici po bez mała 200 
latach przekazali swoje posia-
dłości Krzyżakom, przenosząc 
się w inne rejony dzisiejszej 

Polski. Murowanym kościo-
łem w Kokoszkowach zawia-
dywali zaledwie kilkadziesiąt 
lat. Niemniej w miejscowej 
tradycji pozostali głównymi 
budowniczymi świątyni.

Około połowy XVII w. 
Kokoszkowy stały się wła-
snością dominikanów. To oni 
przez ponad sto lat zarządzali 
kościołem. Przez jakiś czas 
świątynia była własnością Ko-

ścioła ewangelicko-augsbur-
skiego. Niektórzy twierdzą, że 
ewangelicy mieli we władaniu 
kościół zaledwie dziewięć lat, 
inni, że znacznie dłużej. Za-
pewne pozostałością po lutera-
nach jest obraz ze sceną ukrzy-
żowania, wiszący na północnej 
ścianie prezbiterium. Ponoć był 
on niegdyś umieszczony w ołta-
rzu głównym, ale został przez 
złodziei wycięty i wyniesiony 

z kościoła. Po odnalezieniu 
i zakonserwowaniu nie wrócił 
na swoje miejsce, bowiem pa-
tronką kościoła jest św. Barba-
ra, co zostało ustalone w 1776 r. 
przez papieża Piusa VI, więc to 
jej należy się tak poczesne miej-
sce, jakim jest ołtarz główny. 

Kościół jest budowlą orien-
towaną, jednoprzestrzenną, 
z wydzielonym prezbiterium, 
w którym warto zwrócić uwa-
gę na drewniany, półkolisty, 
polichromowany strop z XVIII 
w., a także na pozostałości po 
dawnej polichromii znajdującej 
się na ścianach. Wyposażenie 
kościoła stanowią stosunkowo 
skromne XVIII-wieczne oł-
tarze: barokowy i rokokowe. 
W kruchcie znajduje się grani-
towa kropielnica pamiętająca 
czasy średniowiecza. 

Dla zwiedzających najcie-
kawsza jest bryła kościoła. 
Ten przysadzisty, ciężki gotyk 
pozbawiony jest wieży. Obec-
na, drewniana, została znacz-
nie później dobudowana. Na 
wschodniej ścianie interesu-
jący jest pięcioosiowy szczyt, 
zwieńczony sterczynami, 
poniżej których znajdują się 
tynkowane na biało blendy. 
Piękne są też nieco przycięż-
kie szkarpy, a także niewielki, 
skromny portal ukryty między 
szkarpami w fasadzie od strony 
zachodniej. 

Kościół już w latach 60. 
ubiegłego wieku został wpi-
sany do rejestru zabytków, 
a ostatnio został bardzo ładnie 
odnowiony. Notabene nie jest 
jedynym obiektem zabytko-
wym we wsi. 
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kociewie jest mniej znane niż Kaszuby, a przecież to na Kociewiu przez stulecia żyło się lepiej. 
Ziemie tu bardziej urodzajne, więc pieniędzy było więcej, toteż wznoszono okazalsze budow-
le, w większości murowane, z których wiele zachowało się do naszych czasów. Niestety, są 
usytuowane w małych wioseczkach, gdzie rzadko zaglądamy, bo ich położenie nie jest tak 
urokliwe, jak tych na Kaszubach. Proponuję jednak wybrać się na Kociewie i zatrzymać się 
przy jednym z zabytków pamiętających czasy średniowiecza. Zapraszam do miejscowości 
Kokoszkowy, odległej zaledwie o kilka kilometrów od Starogardu Gdańskiego.

Kokoszkowy – kościół.

Kropielnica.

Wnętrze kościoła.


