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W KRAJU


Dokument po polsku
Kraj, w którym pracuje duża liczba Polaków, 
powinien podawać informacje o warunkach 
zatrudnienia po polsku. Ma temu służyć 
specjalna strona internetowa dla pracowni-
ków delegowanych. Ponadto, w przypadku 
skierowania pracownika do pracy za granicę, 
musi on otrzymać dodatkowo do podstawo-
wych warunków umowy o pracę lub stosunku 
pracy właściwe informacje związane z jego 
oddelegowaniem. Dyrektywa 2014/67/UE po-
prawiająca stosowanie w praktyce przepisów 
UE o delegowaniu pracowników wymaga, by 
w każdym kraju Unii działała strona interneto-
wa z przepisami kraju goszczącego.

Czas na pracowników
„Ludzie pracy potrzebują nadziei, żeby 
zrozumieć, w którą stronę zmierza Europa, 
chcą zobaczyć, że oferuje im lepsze życie dla 
ich rodzin i dzieci” – tymi słowami liderzy 
związkowi zwracają się w liście otwartym do 
szefów państw i rządów. Na Malcie w marcu 
obradował Komitet Wykonawczy Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych, w któ-
rym uczestniczył przewodniczący „Solidarno-
ści” Piotr Duda. W programie obrad komitetu 
znalazła się m.in. rezolucja w sprawie płacy 
minimalnej, zmiany w statucie konfederacji 
dotyczące reprezentacji kobiet, odpowiedź 
w sprawie Brexitu. Przy okazji promowana 
jest nowa kampania EKZZ „Europa potrzebuje 
podwyżki płac. Czas na pracowników!”.

„Nie!” dla dumpingu socjal-
nego kierowców
14-15 marca w Warszawie odbyła się konferencja 
zorganizowana przez „Solidarność” kierowców 
zawodowych. W pierwszym dniu spotkania 
zostało podpisane porozumienie o współpracy 
pomiędzy Krajową Sekcją Transportu Drogowego 
NSZZ „Solidarność” a belgijskim związkiem 
zawodowym CSC-Transcom Route et Logistique. 
W drugim – odbyła się dyskusja z udziałem 
związkowców oraz przedstawicieli pracodawców 
i rządu RP. – To już drugie porozumienie, które 
„Solidarność” podpisała z europejskimi związ-
kowcami. Pierwsze podpisaliśmy z holenderskimi 
kolegami – powiedział Tadeusz Kucharski, 
przewodniczący KSTD.

Auchan podpisał 
porozumienie
Francuska sieć handlowa Auchan 17 marca pod-
pisała z UNI Global Union (jego członkiem jest też 
NSZZ „Solidarność”) umowę o globalnej współ-
pracy, w której zobowiązuje się do przestrzegania 
praw pracowniczych i wolności zrzeszania się 
we wszystkich krajach, w których sklepy Auchan 
są obecne. UNI Global Union reprezentował 
sekretarz generalny Philip Jennings, drugą stronę 
zaś dyrektor generalny Auchan Retail Wilhelm 
Hubner. Philip Jennings powiedział: – Przystępu-
jąc do umowy Auchan pokazuje, że naprawdę 
ceni swoich pracowników. Jesteśmy zadowoleni, 
że firma podpisując z nami to porozumienie
dołączyła do rosnącej listy międzynarodowych 
detalistów, którzy angażują się we współpracę ze 
związkami na całym świecie i rozumieją wartości, 
jakie niesie ze sobą podpisywanie umów o zasię-
gu globalnym. Auchan jest globalną siecią han-
dlową obecną w 16 krajach na świecie. Zatrudnia 
337 800 pracowników w 3836 hipermarketach 
i supermarketach. 

Lepsza kontrola opłacania 
składek na ZUS?
Outsourcing pracowniczy przez ostatnie lata 
dał się we znaki pracownikom, których usu-
wano z firmy dla obniżenia jej kosztów. Tracili
przy tym bezpieczeństwo socjalne, dotychcza-
sową trwałość zatrudnienia. Jednym ze spo-
sobów na ograniczenie tego procederu może 
być lepsza kontrola opłacania składek na ZUS. 
Propozycje zmian przepisów omawiane były 
podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. 
ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Spo-
łecznego. Jedna z nowości dotyczy opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowot-
ne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz 
Emerytur Pomostowych. ZUS wygeneruje 
dla każdego z 2 milionów przedsiębiorców 
opłacających obecnie składki oddzielny numer 
konta do przelewów. Zamiast czterech – firma
wyśle jeden. Umożliwi to też szybszą identy-
fikację składek płaconych przez poszczególne
firmy oraz da lepszy dostęp do informacji
o stanie konta firmy w związku ze składkami,
jakie powinna odprowadzać za wszystkich 
pracowników i zleceniobiorców.

Skuteczna żółta kartka
Międzynarodowy Instytut Biologii Moleku-
larnej i Komórkowej w Warszawie to kolejna 
firma, która szybko zareagowała na żółtą
kartkę od „Solidarności” i zmieniła warunki 
przetargu publicznego, stawiając wymóg za-
trudnienia wszystkich pracowników na umo-
wę o pracę. Instytut w przetargu na „Usługę 
sprzątania i utrzymania czystości” zawarł 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę tylko połowy pracowników. W kwestii 
pozostałej części pracowników zaznaczono, 
że umowa o pracę jest formą preferowaną. 
„Solidarność” razem z Instytutem Zrównowa-
żonych Zamówień Publicznych oraz Federacją 
Przedsiębiorców Polskich skierowała do 
instytucji żółtą kartkę, w której przypomniała, 
że według znowelizowanej ustawy o zamó-
wieniach publicznych, w postępowaniach 
na usługi utrzymania czystości mamy do 
czynienia w większości z czynnościami, które 
są wykonywane na rzecz pracodawcy, pod 
jego nadzorem oraz w miejscu i czasie przez 
niego wyznaczonym, wobec tego zachodzi 
konieczność zatrudnienia na etat wszystkich 
pracowników. Dyrekcja firmy zareagowała
błyskawicznie. W piśmie nadesłanym do 
Komisji Krajowej dwa dni później wyjaśniono, 
że w dokumentacji przetargowej dokonano 
już stosownych zmian.

Stowarzyszenie Agencji 
Zatrudnienia pozytywnie 
o akcji „Solidarności”
Stowarzyszanie Agencji Zatrudnienia, 
największa w Polsce branżowa organizacja, 
pozytywnie ocenia akcję „Solidarności” 
i Państwowej Inspekcji Pracy „13 zł... i nie 
kombinuj!” i zachęca pracodawców do przy-
łączenia się do niej. SAZ przypomina, że za 
niewypłacenie należnych pracownikom kwot 
wynagrodzenia oraz opłat ubezpieczeniowych 
mogą odpowiadać również sami pracodawcy. 
Jednak część z nich nadal próbuje obejść 
przepis o stawce godzinowej. Iwona Szmit-
kowska, prezes SAZ, wyjaśnia, że potrącanie 
pracownikowi tymczasowemu nawet połowy 
wynagrodzenia z tytułu użytkowania odzieży 

roboczej czy narzędzi do pracy to łamanie 
prawa i takie działania nie powinny mieć 
miejsca. – Kampanie edukacyjne i realne na-
rzędzia kontrolne z pewnością przyczynią się 
do uregulowania rynku i eliminacji nadużyć 
– dodaje.

Sąd odmówił kolejnego 
odroczenia kary
Po 10 latach od wyroku skazującego, Jan 
M., były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, 
który dowodził oddziałami ZOMO podczas 
wydarzeń związanych ze Zbrodnią Lubińską, 
może pójść do więzienia. Sąd Okręgowy 
we Wrocławiu odrzucił wniosek obrońców 
o odroczenie kary z powodów zdrowotnych. 
Jan M. ma spędzić za kratkami 3 i pół roku 
pod ścisłym nadzorem lekarzy. Na ten dzień 
czekały przede wszystkim rodziny zamordo-
wanych mieszkańców Lubina. Całą sprawą 
żyli także działacze „Solidarności”, którzy 
żywo śledzili procesy wszystkich oskarżo-
nych byłych milicjantów. Mieszkający dzisiaj 
w podlubińskim Osieku Jan M. podczas 
pokojowej manifestacji z 31 sierpnia 1982 r. 
dowodził oddziałami ZOMO. Od kul milicjan-
tów zginęli: 28-letni Michał Adamowicz, dwa 
lata młodszy Mieczysław Poźniak i najstarszy 
z nich wszystkich, 32-letni Andrzej Trajkowski. 
W stan oskarżenia postawiono siedmiu 
wysokich rangą funkcjonariuszy MO. Czterech 
z nich objęła amnestia, ostatecznie przed 
sądem stanęło tylko trzech.

Sprzeciw wobec zwolnień 
grupowych w PZU SA
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w PZU SA w związku z ogłoszeniem 9 marca 
programu zwolnień grupowych przez zarząd 
PZU wyraziła swój sprzeciw. W piśmie 
związkowców czytamy: „Praktyka ta jest 
sprzeczna z ideami i celami, jakimi kieruje 
się „Solidarność”. Przede wszystkim są nimi 
ochrona praw pracowniczych, w tym prawa 
do pracy i godziwej płacy, a w efekcie tego 
godziwego życia. Mając powyższe na uwa-
dze, składamy na ręce zarządu swój protest 
z jednoczesną propozycją natychmiastowych 
negocjacji mających na celu zminimalizowa-
nie zwolnień i wypracowanie jak najlepszego 
pakietu odpraw”.

Młodzi w Związku

W marcu przedstawiciele Prezydium Krajowej 
Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” mieli 
wyjątkową okazję spotkać się z Prezydium 
Komisji Krajowej. Trwające ponad trzy go-
dziny spotkanie okazało się owocne dla obu 
stron. To był pierwszy raz, kiedy oba gremia 
miały okazję wspólnie usiąść przy stole i zde-
rzyć swoje wizje Związku, jego przyszłości 

i strategii na rozwój organizacji. Dyskusja 
dotyczyła sposobów pozyskiwania członków 
związku wśród młodzieży.

Gorzka przyszłość cukru?
W marcu w Brukseli odbyło się plenarne 
posiedzenie Komitetu Dialogu Społecznego 
w przemyśle cukrowniczym Unii Europejskiej, 
w którego skład wchodzą reprezentanci 
pracowników zrzeszeni w EFFAT, pracodawcy 
zrzeszeni w CEFS oraz urzędnicy KE. Polskę 
reprezentowali z ramienia pracodawców 
Paweł Piotrowski, prezes zarządu KSC „Polski-
-Cukier” SA, a pracowników – przewodni-
czący Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Przemysłu Cukrowniczego 
Stanisław Lubaś oraz jego zastępca Tomasz 
Szczeszek z Cukrowni Opalenica. W trakcie 
spotkania omawiano sytuację, jaka może się 
wydarzyć na rynku cukru po zniesieniu kwo-
towania jego produkcji w październiku 2017 
roku. Istnieje niebezpieczeństwo, że ceny 
cukru białego będą niższe i mniej konkuren-
cyjni jego producenci będą zmuszeni walczyć 
o przetrwanie na światowym rynku cukru. 
Może to grozić zwolnieniami i zamykaniem 
nierentownych cukrowni w Unii Europejskiej 
i dlatego komitet wnosi o uruchomienie 
dodatkowych środków wspierających dla 
zagrożonych zwolnieniami pracowników.

Skorzystają dzieci i rolnicy
„Solidarność” w pełni popiera program UE 
dostarczania mleka i owoców do szkół, 
o którym poinformował resort rolnictwa. 
Rada Sekretariatu Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „S” podkreśla, że z programu, którego 
celem jest zachęcenie dzieci do zdrowego 
odżywania oraz walka z coraz częstszą 
otyłością wśród dzieci, skorzystają nie tylko 
one, ale również rolnicy dotknięci rosyjskim 
embargiem i pracownicy sektora mleczar-
stwa. Zainteresowanie programem rośnie. 
Kiedy Polska przystąpiła do programu „Mleko 
w szkole” w 2004 r., zgłosiło się tylko 40 
szkół. Jednak z roku na rok zainteresowanie 
programem rosło, rozwinął się on w 2007 
roku, po wprowadzeniu dopłat z budżetu 
krajowego. W roku szkolnym 2015/2016 
mleko otrzymali uczniowie 14 tys. placówek 
oświatowych (w tym ok. 12 tys. szkół podsta-
wowych); produkty mleczne spożywało ok. 
2,6 mln dzieci. 

„Gryf Pomorski” na straży 
polskości Pomorza
5 marca w Gołubiu na Kaszubach uczczono 
73 rocznicę śmierci por. Józefa Dambka, 
dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski” oraz jego podkomendnych. Uczest-
niczący w uroczystości Antoni Macierewicz, 
minister obrony narodowej, poinformował, iż 
podjął decyzję o podniesieniu Józefa Dambka 
do stopnia kapitana i o decyzji o nadaniu 
jednej z jednostek Wojska Polskiego imienia 
„Gryfa Pomorskiego”. Organizatorami 
uroczystości są od lat członkowie stowarzy-
szenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski”. Józef Dambek był działaczem 
Stronnictwa Narodowego, szczególnie silnego 
na Pomorzu, był nauczycielem publicznych 
szkół powszechnych. W latach trzydziestych 
przeszedł szkolenie w zakresie organizacji 
sieci dywersji pozafrontowej.
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W numerze między innymi:
Kto w najbliższych latach będzie miał swoistą przewagę dzięki 
wyuczonemu zawodowi, a kto mimo ukończonych studiów 
może mieć trudności z odnalezieniem się na rynku pracy? 

Kto ma większe szanse: filozof czy kucharz?, str. 9

O nowych zadaniach związków zawodowych i niepokojach śro-
dowiska oświatowego związanych z realizacją zmian w edukacji 
mówi Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wycho-
wania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Uwagi o wdrażaniu reformy oświaty, str. 11

Program „Rodzina 500 plus” miał według opozycji zrujno-
wać budżet państwa, rozpić Polaków, zwiększyć bezrobocie. 
W kwietniu mija pierwszy rok funkcjonowania sztandarowego 
projektu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Czy sprawdziły się 
przepowiednie opozycji?

Plus dla polskich rodzin, str. 12

Kanada – to państwo uznawane jest w różnych cywilizacyjnych 
rankingach za najlepsze miejsce do życia na ziemi. Bogata, 
czysta, bezpieczna, przyjazna, z przepiękną i zróżnicowaną przy-
rodą. Kanada jest też uważana za raj dla emerytów.

Emerytura słodka jak syrop klonowy, str. 19

Podatnicy podatku PIT są zobowiązani do dokonania rocznego 
rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym 
według miejsca zamieszkania podatnika. Przepisy przewidują 
możliwość obniżenia należnego podatku poprzez skorzystanie 
z odpowiednich ulg podatkowych.

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem 
za 2016 rok, str. 21

Koleżanki i Koledzy 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim członkom i sympatykom 

NSZZ „Solidarność” życzę nadziei i ufności, 
które niesie ze sobą Zmartwychwstanie Pańskie, 
radości, pokoju i pomyślności w pracy dla ludzi.

W tragedię i beznadzieję Golgoty jest wpisany triumf 
i radość Zmartwychwstania, gdy zwyciężyło 

światło Wielkanocnego poranka.
Oby te Święta były czasem wytchnienia i duchowej 
odnowy, czasem dla Rodziny i naszych Przyjaciół!

Krzysztof Dośla

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” 

Ułatwienie tak, ale nie 
kosztem pracowników
W związku z toczącą się dyskusją na temat 
projektów ustaw zawartych w Konstytucji 
biznesu członkowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” przyjęli 6 marca stanowisko, 
w którym zgadzając się z rozwiązaniami 
ułatwiającymi i porządkującymi prowadzenie 
działalności gospodarczej, wskazali na zagro-
żenia, jakie niosą niektóre zaproponowane 
zapisy. „Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” akceptuje rozwiązania prawne 
zmierzające do ułatwienia i uporządkowania 
zasad prowadzenia działalności gospodarczej 
szczególnie dla mikro przedsiębiorstw. Z całą 
mocą podkreślamy jednak, że Konstytucja 
biznesu nie może ułatwiać niejako przy okazji 
omijania przez nieuczciwych przedsiębiorców 
prawa ze szkodą dla pracowników i całej go-
spodarki” – czytamy w dokumencie przyjętym 
przez gdańską „S”.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
o oświacie...

Od omówienia sytuacji w oświacie i w prze-
myśle stoczniowym rozpoczęło się marcowe 
posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Obradujący 6 marca 
związkowcy zajęli się również związkową 
legitymacją elektroniczną. Najbardziej gorący 
obecnie temat to wprowadzanie reformy 
oświatowej. Bożena Brauer, przewodnicząca 
Międzyzakładowej Organizacji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
przedstawiła sytuację placówek oświatowych 
na terenie działalności komisji. Władze 
miasta podają wciąż inne liczby planowanych 
zwolnień, inne – mniejsze – liczby wychodzą 
w rozmowach z poszczególnymi dyrektorami 
szkół. Organizacja związkowa otrzymała do 
zaopiniowania projekt sieci szkół. Nie prze-
widuje się likwidacji szkół, część gimnazjów 
zostanie przekształcona w szkoły podsta-
wowe lub licea, część połączona zostanie 
z istniejącymi placówkami. Ciągle nieroz-
wiązany został natomiast problem statusu 
szkoły w Kokoszkach, która – przypomnijmy 
– została wybudowana za publiczne pienią-
dze, a następnie przekazana w zarządzanie 
prywatnej firmie.

...i o przemyśle stoczniowym
Sytuacja w przemyśle stoczniowym to drugi 
z tematów posiedzenia władz regionalnych 
„Solidarności”. Dyskusję rozpoczęło wystą-
pienie Mirosława Kamieńskiego, przewodni-
czącego „Solidarności” w Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni, który stwierdził, że wciąż 
nie zapadły decyzje dotyczące dalszych 
losów stoczni, a w tym 670 jej pracowników. 
O niepewnej sytuacji całego przemysłu stocz-

niowego mówił natomiast Mirosław Piórek, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidarność”. Mówił on 
między innymi o posiedzeniu zespołu przemy-
słu stoczniowego, które odbyło się 17 lutego, 
na które strona związkowa zgłosiła takie 
tematy, jak utrzymanie i możliwość rozwoju 
potencjału polskich stoczni, stan wdrożenia 
ustawy o aktywizacji przemysłu stocznio-
wego, a także o sytuacji Stoczni Marynarki 
Wojennej. Następne spotkanie w sprawie 
perspektyw polskich stoczni ma zostać zor-
ganizowane za pośrednictwem Piotra Dudy, 
przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”.

„Nie” dla likwidacji miejsc 
pracy
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” przyjął stanowisko ws. sytuacji 
w PGE Energia Odnawialna S.A Oddział EW 
Żarnowiec w Czymanowie, w którym domaga 
się gwarancji dla pracowników. „Gwarancja 
zatrudnienia jest dla pracowników jednym 
z najważniejszych elementów motywują-
cych do pracy i wykonywania jej w sposób 
efektywny i przynoszący korzyści firmie. 
Jesteśmy zaniepokojeni, iż negocjacje w tej 
sprawie trwają już trzeci rok i mamy nadzieję, 
że zakończą się pozytywnie dla pracowników 
i firmy” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Dzielnica Solidarność?

Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych 
Stoczniowców w Grudniu 1970 roku w Gdań-
sku postuluje, by w Gdańsku wyodrębnić 
nową dzielnicę i nadać jej nazwę „Solidar-
ność”. Byłaby to część miasta lokowana na 
terenach byłej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
czyli znajdująca się dzisiaj w obrębie dzielnicy 
Młyniska.

Wrzenie w gospodarce 
wodnej
– Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” 17 marca 
organizacje związkowe we wszystkich siedmiu 
regionalnych zarządach gospodarki wodnej 
w kraju złożyły na ręce dyrektorów regionalnych 
żądania poprawy warunków płacy – informuje 
Marcin Jacewicz, sekretarz Sekcji Krajowej 
Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „S”.
Odbyło się to w ramach procedury prowadzenia 
sporów zbiorowych. Zgłoszenie sporów wiąże 
się z niedopełnieniem przez stronę rządową 
porozumienia zawartego 5 maja 2016 roku 
przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska 
ze związkami zawodowymi. Porozumienie 
to miało wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. 
NSZZ „S” oświadcza, że spór nie ma charakteru 
politycznego. Jeżeli do 31 marca 2017 r. resort 
ministra Jana Szyszki nie spełni żądań, „S” 
przystąpi do akcji protestacyjnych.

Spotkamy się w maju
Kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z całego Regio-

nu Gdańskiego odbędzie się 11 maja tradycyjnie w Filharmonii Bałtyckiej. Jak 
co roku nagrodzone zostaną wyróżniające się organizacje związkowe. Podsumu-
jemy również naszą działalność w roku 2016. W części artystycznej zaprezen-
towane zostaną największe przeboje muzyczne srebrnego ekranu w wykonaniu 
artystów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Bałtyckiej, z których część to 
członkowie NSZZ „Solidarność”. Partnerem Głównym koncertu jest Totalizator 
Sportowy sp. z o.o.

Zaproszenia na spotkanie dla organizacji związkowych będą do odbioru po 
10 kwietnia w siedzibie Zarządu Regionu, pok. 107 (sekretariat). 
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NSZZ „Solidarność” i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie zajęły się skutecznym zwalcza-
niem patologii rynku pracy. Na celowniku inspektorów pracy jest od tego roku sprawdzenie, 
czy minimalna 13-złotowa (brutto) stawka godzinowa jest wypłacana zleceniobiorcom i sa-
mozatrudnionym. Akcja uświadamiająca, iż za pracę lub świadczenie usług należy wypłacać 
co najmniej minimalne wynagrodzenie, już przynosi efekty.

Minimalna pod lupą

Ak c j a  n a g ł o ś n i o n a 
w mediach, także tych 
związkowych, przynosi 

pozytywne efekty. Nie nastąpi-
ło to od razu, ale podobnie jak 
w przypadku pracy w dni świą-
teczne zauważamy, że świado-
mość skutków nieprzestrzegania 
norm prawnych już jest. Naszym 
i związków zawodowych celem 
jest maksymalne ograniczenie 
negatywnych dla rynku pracy 
zjawisk, więc i przestrzeganie 
wypłacania co najmniej mini-
malnej stawki godzinowej będzie 
powszechne – uważa Piotr Pro-
kopowicz, zastępca okręgowego 
inspektora pracy w Gdańsku. 
Celem Związku i Państwowej 
Inspekcji Pracy jest zapewnienie 
13-złotowej stawki uprawnio-
nym osobom zatrudnionym na 
zleceniu lub na umowie o świad-
czenie usług oraz ustalenie skali 
przestrzegania obowiązku jej 
wypłacania przyjmującym zle-
cenie lub świadczącym usługi. 
Od początku 2017 roku inspek-
torzy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku podejmują 
czynności kontrolne w zakre-
sie przestrzegania wypłaty mi-
nimalnej stawki godzinowej 
osobom świadczącym pracę na 
podstawie umów cywilnopraw-
nych w wysokości nie niższej, 
niż ta wynikająca z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, 
zgodnie z przepisami ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę.

Jak informuje inspektor Piotr 
Prokopowicz, czynności te są 
przeprowadzane jako kontrole 
planowane, w tym w związ-

ku z rozpatrywaniem skarg 
i wniosków, kontrole dotyczące 
innych zagadnień, podczas któ-
rych zostanie stwierdzone wy-
konywanie pracy przez osoby 
fizyczne na innej podstawie niż 
stosunek pracy, kontrole prowa-
dzone w związku z sygnałami 
napływającymi za pośrednic-
twem NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy, że przepisy 
dotyczące obowiązku wypłaty 
minimalnej stawki godzinowej 
dla wykonujących pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych 
obowiązują od 1 stycznia 2017 r. 
i dotyczą wynagrodzeń za pracę 
wykonaną przez zleceniobior-
ców począwszy od tej daty.

– Większość skarg i wnio-
sków jest w trakcie rozpatry-
wania przez inspektorów pra-
cy. Jako że znaczna ich część 
pozostaje w toku, w związku 
z tym niemożliwe jest już teraz 
udzielenie szerszej informacji 
co do ich zasadności – zauważa 
Prokopowicz.

Do 27 marca br. w zakresie 
przestrzegania wypłaty mini-
malnej stawki godzinowej dla 
świadczących pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych do 
OIP w Gdańsku wpłynęły łącz-
nie 53 skargi i wnioski. NSZZ 
„Solidarność” skierował tam 29 
wniosków w ramach akcji „13 
zł… i nie kombinuj!”.

Dotychczas gdańscy inspek-
torzy przeprowadzili łącznie 77 
kontroli (w tym 5 w wyniku 
zgłoszeń przekazanych przez 
„Solidarność”).

W trakcie czynności kontro-
lnych inspektorzy pracy stwier-

dzili m.in.: zaniżanie wypłaty 
minimalnej stawki godzinowej, 
zawieranie umowy zlecenia 
w warunkach, w których powin-
na być zawarta umowa o pracę, 
niezapewnienie formalnego 
potwierdzania przepracowane-
go czasu pracy (w przypadku 
niezawarcia w umowie sposobu 
potwierdzania godzin wykona-
nia zlecenia lub świadczenia 
usług), brak zapewnienia, aby 
to zleceniobiorca przedkładał 
w formie pisemnej, dokumento-
wej lub elektronicznej informa-
cję o liczbie godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usługi, 
nieterminowe zgłaszanie zlece-
niobiorców do ubezpieczenia 
społecznego, dokonywanie jed-
nostronnych zmian w umowach 
cywilnoprawnych bez uzyski-
wania w tej kwestii akceptacji 
ze strony np. zleceniobiorcy.

Z informacji OIP w Gdań-
sku wynika, że odnotowano 
wzmożone zainteresowanie 
tematem minimalnej stawki 
w udzielanych przez inspekcję 
poradach prawnych. Prawnicy 
i inspektorzy udzielają w tym 
przedmiocie od kilku do kilku-
nastu porad dziennie. Szczegól-
ne zainteresowanie minimalną 
stawką godzinową, wyjątkami 
w jej stosowaniu i dokumen-
tacją związaną z zawieranymi 
umowami miało miejsce zaraz 
po wejściu w życie nowych 
przepisów. Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Gdańsku udzielił 
już kilkuset porad telefonicz-
nych, ustnych i pisemnych, 
w tym zakresie.

(asg)

Ostatnio można częściej zobaczyć na ulicach polskich miast flagi 
i symbole Unii Europejskiej niż biel i czerwień. Szczególnie 
często powiewają one w Gdańsku, na przykład parę dni temu 

podczas kolejnych obchodów powrotu Gdańska do macierzy. I pewnie 
nic w tym zdrożnego. Sam pamiętam, jak podczas II Krajowego Zjazdu 
Delegatów „S” w 1990 roku rozchwytywane były gadżety z unijnym 
logo. Wszak zachodnia Europa dla wielu jawiła się wówczas jako kra-
ina dobrobytu, wolności i szczęścia. 

Ale dziś, gdy od 13 lat jesteśmy pełnoprawnym członkiem UE, po-
parcie dla naszej obecności w Unii nie oznacza, że nie możemy stawiać 
pytań o jej przyszły kształt. Mam nieodparte wrażenie, że wielu z tych, 
którzy tak ochoczo wymachują unijnymi flagami, pogodziło się już 
z tym, że mamy siedzieć cicho i płynąć w głównym nurcie, o kierunku 
którego decydują unijni potentaci. Wtedy z pańskiego unijnego stołu 
i nam coś się dostanie. Faktem jest, że obecność w UE wspiera zarówno 
nasze bezpieczeństwo, jak i napędza gospodarkę. 

Ale faktem jest też, że każdy w Unii zabiega o swoje interesy, a ka-
pitał – wbrew lansowanej przez lata tezie – bardzo często ma narodo-
wość. Nie tylko można, ale wręcz trzeba stawiać nawet najtrudniejsze 
pytania, bo od odpowiedzi na nie często zależy sytuacja każdego z nas. 
Takie pytania czy postulaty stawia też „Solidarność” i nie zawsze są 
one zbieżne z postulatami rządzących. Klasycznym przykładem jest 
los pracowników delegowanych. W interesie firm transportowych jest, 
by móc konkurować stosując dumping płacowy, w interesie polskich 
pracowników, wykonujących często w stu procentach swoją pracę za 
granicą, jest, aby zarabiać przynajmniej na poziomie płacy minimalnej 
w danym kraju. Podobnie jest z tzw. Zrewidowaną Kartą Praw Socjal-
nych, która nie została ratyfikowana m.in. przez Polskę, a która – jak 
podkreśliło kilka dni temu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” 
– powinna gwarantować stabilny fundament socjalny pracownikom 
wszystkich krajów UE. Prezydium wskazuje m.in. na konieczność 
ograniczenia możliwości pracy 16 lub 24 godziny na dobę, ograniczenia 
możliwości przedłużania okresów rozliczeniowych ponad 6 miesięcy 
czy odstąpienia od nietraktowania dyżuru jako czasu pracy (art. 2 § 1 
ZEKS). Z jednej bowiem strony prominentni przedstawiciele polskie-
go rządu podkreślają konieczność odejścia od polityki konkurowania 
niskimi wynagrodzeniami, z drugiej – promuje się rozwiązania, które 
– niestety – świadczą o czymś przeciwnym. A przecież dopóki różnice 
między zamożnymi i biednymi członkami w UE w poziomie płacy mi-
nimalnej, średnich zarobków, wynikających z nich emerytur, zasiłków 
itp. będą nawet dziesięciokrotne, dopóty trudno mówić o Europie jednej 
prędkości, choćby nie wiem jak zaklinać rzeczywistość. Oczywiście 
dotyczy to też zasypywania różnic w poziomie rozwoju gospodarcze-
go wyrażanego m.in. Produktem Krajowym Brutto przypadającym na 
głowę (per capita). Nie przypadkiem jeden z właścicieli globalnego 
niemieckiego koncernu obuwniczego kilka lat temu powiedział wprost 
– gdyby nasze buty produkowali niemieccy pracownicy, a nie chińscy, 
bułgarscy czy… polscy, musiałyby one być pięciokrotnie droższe.

I na koniec trochę o wartościach. Słusznie odwoływała się do nich 
wielokrotnie ostatnio premier Beata Szydło. UE wymaga myślenia 
perspektywicznego, wymaga też poświęceń. Trudno je zaakceptować, 
jeżeli myślimy wyłącznie w kategoriach własnego interesu. Można 
wprawdzie mówić, tak jak odchodzący już niedługo prezydent Francji 
– „wy macie zasady, my mamy fundusze”, ale takie myślenie w historii 
Europy nigdy nie przynosiło efektów. UE przetrwa, jeżeli będzie bu-
dowana na dwóch filarach – jednym jest wyrównywanie poziomów 
rozwoju gospodarczego i zamożności społeczeństw unijnych państw, 
drugim zaś zespół wartości i zasad związanych z europejską tradycją, 
kulturą i wiarą. Bez tego zagubimy się w gąszczu unijnych rozgrywek, 
biurokratycznych przepisów, wzajemnych pretensji i oskarżeń, które 
zapewne będą się kończyły presją silnych na słabszych – wszystko 
pod hasłem jedności i demokracji. W myśl orwellowskiej sentencji, 
że wojna jest pokojem. A na końcu kolejne społeczności unijnych 
państw pokażą decydentom „gest Kozakiewicza”. To do sztambucha 
tych przedstawicieli totalnej opozycji, którzy z unijnej flagi uczynili 
pałkę do atakowania polskiego rządu.

Ale może tak źle nie będzie?
Jacek Rybicki

Na marginesie 
Unii Europejskiej
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i œmIesZno, i strAszno
Pisa¿

Były szef MSZ RADOS£AW SIKORSKI po 
utracie władzy przez PO chyba za długo prze-
bywa w Stanach Zjednoczonych. Sądząc po 
jego wpisach na jednym z serwisów społecz-
nościowych, stracił kontakt nie tylko z rze-
czywistością w Polsce (co jeszcze można by 
zrozumieć, w końcu od dawna jest specjalistą 
od „dożynania watah”), ale także ojczystym 
językiem. Oto niedawno pochwalił się, że 
dostał różańce „od dwóch papierzy”. Hm, jeśli 
rzeczywiście dostał je od „papierzy”, to nie 
były to różańce, tylko „rurzańce”…

,,Wolne media
,,

Generalnie sztuka (?) piśmiennicza się rozwija. 
„Elyty” nie tylko wpisy na portalach interneto-
wych, ale i listy piszą, co prawda pod łatwiej-
szą postacią – maili. Czasem mądre, częściej 
głupie. Niejaki MARK DEKAN, dyrektor 
na obszar Polski niemiecko-szwajcarskiego 
koncernu medialnego Ringier Axel Springer, 
napisał do polskich dziennikarzy spółki maila, 
w którym wyraził swoją nieskrywaną radość 
z powodu ponownego wyboru DONAL-
DA TUSKA na „króla Europy”. Łaskawie 
przypomniał też swoim podwładnym, że jedną 
z naczelnych wartości ma być dla nich „zjedno-
czona Europa”. „To jest właśnie moment, gdy 
do gry włączają się wolne media, takie jak my” 
– stwierdził pan dyrektor. Hm, nam się zawsze 
wydawało, że wolne media nie mają brać 
udziału w grze, tylko ją obserwować, przedsta-
wiać swoim odbiorcom i pilnować zasad fair 
play. Ale może nasza redakcja nie jest wolna 
albo nowoczesna…

,,Fakty
,,

i fakty
Swoją drogą ciekawe, ile wolności i swobody 
w takich „wolnych mediach” mają i będą mieć, 
po liście pana dyrektora, dziennikarze. Do kon-
cernu RASP w Polsce należą m.in. „Fakt”, „For-
bes”, „Newsweek Polska” (czytaj: „Lisweek”). 
„Auto Świat” i „Przegląd Sportowy”. Czyżby za 
chwilę miało się okazać, że najlepsze samocho-
dy to BMW, mercedesy i volkswageny; polskich 
kibiców bardziej niż Ekstraklasa interesuje 
Bundesliga; najlepszy polityk wszech czasów to 
oczywiście ,,DONALD TASK

,,
? I tylko, broń 

Boże, żeby ROBERT LEWANDOWSKI nie 
został królem strzelców…

Listy do M.
Kontynuujemy temat trudnej sztuki episto-
lograficznej. Swój list musiał popełnić też 
zakochany RYSZARD z Nowoczesnej Kropki. 
Tym razem jednak nie był to miłosny SMS do 
pewnej posłanki z Poznania, tylko „pełnowy-

miarowa” korespondencja do przywódców 
kilku europejskich państw, z kanclerz ANGE-
L¥ MERKEL na czele. Nie znamy treści tego 
listu, ale znając RYSZARDA P. mamy obawy, 
że swój list mógł wysłać do niejakiej „Anglii 
Merkel”. Bo przecież nie ma takiego kraju 
„Angela”…

Pechowa
trzynastka
Kłopoty z matematyką okazują się powszechną 
przypadłością wśród polityków Nowoczesnej 
Kropki. Do tej pory uważaliśmy, że tylko lider 
nowoczesnych RYSZARD PETRU nie 
potrafi liczyć – przynajmniej do trzech (króli). 
Ale jego może usprawiedliwiać stan ducha 
i „motylki w brzuchu”... Ale co zrobić z po-
słanką JOANN¥ SCHEURING-WIELGUS, 
która wypaliła w jednej ze stacji radiowych, że 
bezrobocie w Polsce wynosi 13 procent? Przy-
pomnijmy, że taki poziom osiągnęło w szczycie 
rządów PO-PSL, obecnie to rekordowo niskie 
8,5 procent. Albo matematyka jest taka „nie-
nowoczesna”, albo to politycy Nowoczesnej 
Kropki mają problem – nie tylko z liczeniem, 
ale także ze zdrowym rozsądkiem i umiejętno-
ścią czytania ze zrozumieniem czegokolwiek 
poza miłosnymi SMS-ami do siebie…

Klasa czy
klapa?
Ależ my byliśmy naiwni. Całe życie uważaliśmy, że 
sędzia to osoba zaufania publicznego ze względu 
na swoje wykształcenie oraz posiadane cnoty 
(m.in. mądrość) wybrana przez społeczeństwo 
(państwo) do wydawania w jego imieniu spra-
wiedliwych wyroków. Tę definicję uznajemy już za 
nieaktualną. Od niedawna wiemy już, że sędzia to 
ktoś, kto nie potrafi przeżyć za 10 (słownie: dzie-
sięć!) tysięcy złotych miesięcznie, a jego moralność 
i „klasa” pozwalają mu żądać od własnej córki 
zwrotu… nadpłaconych alimentów. To nawet 
byłoby śmieszne – gdyby nie było prawdziwe.

Alimenciarze,
³¹czcie siê!
Swoją drogą, pamiętając o przypadkach lidera 
KOD (MATEUSZA ,,FAKTURY

,,
 KIJOW-

SKIEGO) i sędziego KRZYSZTOFA ¯UR-
KA, bo o nim mowa, czas się zastanowić, czy 
wspólnym mianownikiem przeciwników rządu 
PiS nie jest przypadkiem fakt płacenia (no, 
w każdym razie posiadania takiego obowiązku) 
alimentów? I jak zachowają się w tej sytuacji 
GRZEGORZ SCHETYNA i W£ADYS£AW 
KOSINIAK-KAMYSZ?

(ach)
zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA
W jakim stopniu PiS 
realizuje obietnice 
z kampanii wyborczej? 

ALEKSANDER KOZICKI kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Gdyni

– Uważam, że PiS zajęło się wieloma tema-
tami, obiecując to podczas kampanii wyborczej. 
Jak choćby kwestiami społecznymi. Program 
500 plus pozwolił wielu rodzinom, mającym 
gorsze możliwości, po prostu przeżyć. Nikt nie 

zrobił tego wcześniej, nie pomógł rodzinom z dziećmi. Rząd PiS 
nie zgodził się na zalanie Polski imigrantami, którzy zagrażaliby 
bezpieczeństwu i tworzyliby ogromny problem społeczny. Kolejna 
kwestia to obrona polskiej ziemi. Gdyby nie ustawa ograniczająca 
obrót ziemią rolną i lasami, Polakom groziłoby wyrzucenie z wła-
snej ziemi. Następna kwestia to dekarbonizacja Polski. W naszym 
kraju głównym nośnikiem energetycznym jest węgiel. Dlatego tak 
istotne jest, że rząd zajął się tym problemem. Poważny minus to 
temat stoczniowy, tak ważny dla naszego regionu. Ta problematy-
ka nie została załatwiona w taki sposób, jak tego bym oczekiwał.

ANDRZEJ WOJEWODA, zastępca 
przewodniczącego KZ NSZZ 
„S” w Podmiocie Leczniczym 
Copernicus w Gdańsku

– Niestety, wiele spraw nie zostało zała-
twionych. Podstawowy problem to zbyt wol-
no postępujące zmiany. Ludzie po wyborach 

oczekiwali szybkiej reakcji, a w wielu kwestiach tak się nie stało. 
To dotyczy na przykład reformy służby zdrowia. Uważałem, że 
problem wynagrodzeń zostanie potraktowany poważnie i będą 
jakieś konstruktywne rozwiązania. Są duże dysproporcje w za-
robkach, nawet w obrębie tych samych grup. Pielęgniarki wy-
musiły na poprzednim ministrze podwyżki, więc teraz nie pro-
testują. Dziś najmniej zarabiający, na przykład salowe, otrzymali 
podwyżki, ale zmniejszono im z 8 na 7 liczbę godzin pracy, więc 
w praktyce dostają tyle samo. Z kolei pracownicy mający odro-
binę wyższe pensje nie dostali już żadnych podwyżek. Kolejny 
problem to pracownicy zatrudnieni poprzez outsourcing. Inna 
sprawa, która mnie boli, to pominięcie także przez ten rząd pro-
blemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Federal-Mogul 
Bimet SA w Gdańsku

– Myślę, że w dużym stopniu PiS realizuje 
obietnice wyborcze. To na przykład podniesie-
nie płacy minimalnej. Wpływa to pośrednio na 
ograniczenie liczby umów cywilnoprawnych. 

Wielu pracowników zadowolonych jest z obniżenia wieku eme-
rytalnego, choć w tej kwestii odczuwamy pewien niedosyt, nie 
wzięto bowiem pod uwagę stażowego. Kolejna sprawa to pro-
gram 500 plus. Tym samym sytuacja ekonomiczna wielu rodzin 
znacząco się poprawiła. Popieram też politykę PiS ukierunkowaną 
na rozwój polskiego przemysłu. Polityka rządu w dużym stopniu 
uporała się z bezrobociem. Przez to także wzrosły płace w wielu 
sektorach i poprawiły się warunki pracy.

KAROL GUZIKIEWICZ, zastępca 
przewodniczącego KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Jeśli chodzi o politykę rządu PiS na pozio-
mie kraju, to podjął on z powodzeniem wiele 
trudnych tematów. Na przykład program 500 
plus wiele rodzin wyciągnął z biedy. Ponadto PiS 

zdecydował się na realizację niezmiernie trudnych reform – oświaty 
i ochrony zdrowia. Kolejny temat to przywrócenie wieku emery-
talnego, choć to rozwiązanie nie w pełni nas satysfakcjonuje. Jeśli 
chodzi o nasz region, to bliskie są mi sprawy stoczni. PiS zobowią-
zał się do ratowania przemysłu stoczniowego. Mamy nadzieję, że 
stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie znów staną na nogi. Są 
jeszcze jednak niektóre prywatne stocznie, które do niedawna wy-
ciągały ręce do Skarbu Państwa po pieniądze. Na naszym terenie 
były też nie we wszystkich przypadkach trafione decyzje kadrowe. 
Ale PiS potrafi przyznać się do błędu i wymienić ludzi. Pamiętajmy, 
że liderem PiS na Pomorzu jest nasz solidarnościowy kolega Janusz 
Śniadek, do którego kierujmy  nasze uwagi czy wskazówki. 

oprac. (zola)
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Trwa nabór do projektu realizowanego przez Region Gdański 
NSZZ „S” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum 
Okrętowe” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwali-
fikacje na dobry początek” i współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

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

Informacje: 58 308 43 37. 

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

Skorzystaj z szansy i weź udział 
w naszym projekcie „STOP BEZROBOCIU!
Nowe kwalifikacje na dobry początek”
Udział w projekcie jest bezpłatny!

Stanowisko rządu ma 
kilkanaście stron. Jest 
w nim wiele uwag co 

do zakresu ustawy, jak na 
przykład handel online, który 
zdaniem rządu powinien być 
dozwolony, podobnie jak pra-
ca automatów. Spod zakazu, 
zdaniem rządu, powinna być 
wyłączona Poczta Polska.

– Jest szereg uwag i suge-
stii, ale generalnie jest pozy-
tywna rekomendacja. Rząd 
pani premier Beaty Szydło, 
rząd Prawa i Sprawiedliwości  
przyjął stanowisko dotyczące 
ustawy, która znajduje się już 
od jakiegoś czasu w parlamen-
cie i dotyczy wprowadzenia 
zakazu prowadzenia handlu 
w niedzielę. Jest pozytywna 
rekomendacja ze strony rządu 
dla tej ustawy – powiedział 
Bochenek na konferencji pra-
sowej.

Te uwagi dotyczą m.in. na-
zbyt szerokiej definicji centrum 
logistycznego. Trzeba bowiem 
mieć na uwadze na przykład 
wpływy z ceł, interesy gmin 
morskich, zaopatrzenie poprzez 
spedytorów korzystających 
z linii oceanicznych i specyfikę 
funkcjonowania terminali prze-
ładunkowych. Chyba nikomu 
z nas nie zależy, by przeładun-
ki przejęły porty niemieckie 
lub Rotterdam i Kłajpeda.

Rząd rekomenduje wnikli-
we uwzględnienie i rozważe-
nie wszystkich uwag zawar-
tych w jego stanowisku oraz 
wyrażanych przez środowiska 
i podmioty zainteresowane 
projektem ustawy.

– Trzeba znaleźć złoty śro-
dek – dodaje Bochenek.

Uwag jest „co najmniej kil-
kanaście”. W samym rządzie 
też trzeba ów „środek” znaleźć, 
bowiem: – We wszystkie nie-
dziele sklepy powinny być za-
mknięte – mówił na konferen-
cji prasowej Jerzy Kwieciński, 
wiceminister ds. rozwoju.

Zatem?
Co pewne, to fakt, iż rząd 

krytycznie patrzy na zapis 
o karaniu pozbawieniem wol-
ności za łamanie zakazu handlu 
w niedziele. Takie rozwiązanie 
rodem z kodeksu karnego wy-
daje się przesadne. Skuteczna 
byłaby wysoka grzywna.

Są wątpliwości, ale sam 
rząd uznaje, iż ograniczenie 

handlu w niedziele jest waż-
nym zagadnieniem, może pro-
wadzić do wzmocnienia więzi 
społecznych, szczególnie ro-
dzinnych. A wątpliwości?

Zgodnie z obywatelską 
propozycją zakaz handlu 
w niedziele miałby dotyczyć 
większości placówek handlo-
wych, z odstępstwami. Handel 
mógłby odbywać się jedynie 
w dwie kolejne niedziele po-
przedzające święta Bożego Na-
rodzenia, w ostatnią niedzielę 
przed Wielkanocą, w ostatnią 
niedzielę stycznia, czerwca, 
sierpnia oraz w pierwszą nie-
dzielę lipca. W Wigilię Bo-
żego Narodzenia – chyba że 

przypada w niedzielę – oraz 
w Wielką Sobotę „handel oraz 
wykonywanie innych czynno-
ści sprzedażowych” mogłoby 
się odbywać do godziny 14.

W Niemczech, Austrii, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Nor-
wegii, Szwajcarii, Belgii, Gre-
cji i Danii istnieje zakaz handlu 
w niedziele lub jest on ograni-
czony w zależności od regionu, 
pory roku czy wielkości sklepu.
Spod zakazu handlu w nie-
dziele powinni być wyłączeni 
m.in. operatorzy pocztowi oraz 
wszystkie podmioty uczestni-
czące w żegludze śródlądowej, 
a także takie gałęzie gospo-
darki morskiej, jak rybactwo 
śródlądowe, rybołówstwo 
morskie czy przetwórstwo 
produktów rybnych (przede 
wszystkim centra pierwszej 
sprzedaży ryb). Projekt usta-
wy o wprowadzeniu zakazu 
handlu w niedziele opracowała 
„Solidarność” we współpracy 
między innymi z krajowymi 
organizacjami kupieckimi.

(asg)

Tak, ale… 
HANDEL W NIEDZIELE

Rząd przyjął pozytywne stanowisko wobec pro-
jektu ustawy w sprawie zakazu handlu w nie-
dzielę – poinformował rzecznik rządu Rafał 
Bochenek. Dodał, że do propozycji zgłoszono 
„liczne uwagi”. Rząd nie sugeruje, ile niedziel 
miałoby być objętych zakazem i rekomenduje 
dalsze prace nad dokumentem, proponując 
stopniowe wprowadzanie ograniczeń.

Koniec świeckiej tradycji 
– Z zadowoleniem przyjęliśmy stanowi-

sko rządu w sprawie ograniczenia handlu w 
niedzielę. Projekt zostanie dopracowany. To 
projekt społeczny, stworzony bez wsparcia 
eksperckiego, jakim dysponują rząd i parla-
ment. Jakie w nim będą zmiany jest kwestią 
negocjacji. Jesteśmy otwarci na dialog.  

Co się tyczy kary więzienia za łamanie za-
kazu, to nie była propozycja „Solidarności”, lecz biznesme-
nów z branży handlowej. My się do niej przychyliliśmy. Kara 
musi być sprawiedliwa, czyli mandat dla małego kupca, od-
czuwalna dla giganta.

Nie wszystkie niedziele miałyby być wolne? Dlaczego? Bo 
będzie drożej, klient odejdzie? Czekam na argumenty, ile tych 
niedziel w miesiącu ma być handlowych, a ile wolnych.   

Zakaz nie spowoduje wzrostu bezrobocia i obniżenia pen-
sji. Oznaczałoby to, że przedsiębiorcy chcą zarabiać na obni-
żeniu kosztów pracowniczych. Wiem, że oni nie są filantro-
pami. Ten sam towar kupimy w sześć dni w tygodniu. Ludzie, 
którzy nie kupią w niedzielę, kupią w piątek, w sobotę.  

Na Pomorzu wiemy, jak funkcjonują porty. Statki pływają 
siedem dni w tygodniu. Gdybyśmy zakazali terminalom kon-
tenerowym pracy w niedzielę, wyłączylibyśmy porty. 

Nie zabraniamy chodzenia w niedziele na zakupy. Mówimy, 
iż pracownicy nie mają pracować w niedziele. Mityczny wolny 
rynek tego nie ureguluje. To reguluje godziwa pensja za pra-
cę w dzień wolny. W Anglii pracownicy zarabiają „na kasie” 
cztery razy tyle, a jeszcze za niedziele podwójnie, więcej niż w 
marketach operujących w Polsce. U nas koszt pracy jest niższy 
niż koszty oświetlenia w sklepach wielkopowierzchniowych.  

Roman Kuzimski 
w Forum Panoramy TVP3 Gdańsk

handlu w niedziele jest waż-

…
Rząd przyjął pozytywne stanowisko wobec pro-

Rząd uznaje, iż 
ograniczenie handlu 
w niedziele jest 
ważnym zagadnieniem, 
może prowadzić 
do wzmocnienia 
więzi społecznych, 
szczególnie rodzinnych.
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REKLAMA

HENRYK TOMASZEWSKI, od 1997 roku prezes 
zarządu PEWiK sp. z o.o. w Gdyni

– Szczególne wyróżnie-
nie Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom odbieramy 
w 25-lecie naszej firmy jako
spółki samorządowej. Cieszy 
nas fakt dostrzeżenia wspól-
nej z organizacją związkową 
działalności na rzecz przed-
siębiorstwa, a tym samym 
i mieszkańców. Doceniamy 
to wyróżnienie, gdyż cer-
tyfikat PPP jest dowodem
docenienia dobrego, czyli 
efektywnego, współdziała-
nia. Nie szukamy u repre-
zentanta pracowników, czyli 
naszego partnera, słabych punktów. Odwrotnie, staramy się wy-
pracować pozytywne dla firmy skutki poprzez poprawne relacje.
I przynosi to dla firmy pozytywne efekty. Potwierdzeniem jest też
Złoty Laur Jakości. To ważne, szczególnie że jesteśmy spółką po-
wołaną do realizacji zadań własnych gmin Komunalnego Związ-
ku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, czyli na rzecz mieszkańców 
Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa.

KRZYSZTOF PROKOPIUK, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w PEWiK w Gdyni

– Certyfikat PPP jest pewnego rodzaju zobowiązaniem dla
pracodawcy, że warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść pra-
cowników. Pracownikom zaś daje poczucie stabilności firmy i za-
pewnia, że ten akurat pracodawca dba też o ich interesy. Tytuł PPP 
jest zwieńczeniem wieloletniej dobrej współpracy, taką wisienką 
na torcie. To jest certyfikat za normalność. Chcemy pokazać po-
zytywny przykład, że są możliwe partnerskie relacje między pra-
cownikami a zarządem firmy. W gdyńskim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji mamy układ zbiorowy pracy, w komisjach, 
na przykład do spraw BHP, są przedstawiciele związku.

Wśród 22 laureatów 
konkursu „Praco-
dawca Przyjazny 

Pracownikom” znalazły się 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gdyni, PEC 
„EMPEC” w Ustce i COFELY 
EC Słupsk. W konkursie brane 
jest pod uwagę przestrzeganie 
prawa pracy, zawieranie ukła-
dów zbiorowych pracy, zatrud-
nianie pracowników na czas 
nieokreślony, uzwiązkowienie 
i partnerstwo ze związkami 
zawodowymi. We wtorek, 21 
marca br. wręczono w Pałacu 
Prezydenckim 22 zakładom 
pracy certyfikaty Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom.

Przestrzeganie zasad i prze-
pisów prawa pracy przez pra-

codawcę, przestrzeganie norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz partnerstwo z organizacjami 
związkowymi to – zdaniem prezy-
denta Andrzeja Dudy – zasadnicze 
elementy stanowiące podbudowę 
dobrze funkcjonującej społecznej 
gospodarki rynkowej.

Z kolei podczas ceremonii 
wręczenia certyfikatów Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”, podkreślił, że 
konkurs jest o tyle niezwykły, 
że to pracownicy, a nie wyło-
nione w różny sposób gremia, 
nominują do nagrody. Piotr 
Duda przypomniał, że pierwsze 
certyfikaty wręczał prezydent 
Lech Kaczyński, który objął 
konkurs patronatem w czasie 
kryzysu gospodarczego, gdy 

wraz z próbą ograniczenia 
kosztów za wszelką cenę ro-
dził się prekariat.

Nagrodzone firmy wyróż-
niają się zawartym układem 
zbiorowym pracy, zatrudnia-
niem pracowników na czas nie-
określony, funkcjonowaniem 
w zakładach rad pracowników, 
szacunkiem dla praw pracow-
ników i prowadzeniem dialogu 
społecznego wewnątrz zakła-
du. Celem konkursu jest pro-
mowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu 
dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w szczególności po-
przez stabilność zatrudnienia.

(asg)

Przyjaźni Pracodawcy 
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Nagrodę odbiera Wiesław 
Kujawski, prokurent zarządu 
PEWiK sp. z o.o.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
chcielibyśmy naszym Klientom i Partnerom 

złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 
By nadchodzący czas był przepełniony spotkaniami 

z rodziną i odpoczynkiem, który doda sił i zmotywuje 
do podejmowania kolejnych wyzwań,

a nadchodząca wiosna wypełniła słońcem 
Państwa życie osobiste i zawodowe.

życzy
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

Oddział w Gdańsku



8 Nr 4/kwiecień 2017

SPOŁECZEŃSTWO

 Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – 10-12 kwietnia 
2017 r. (w Jastrzębiej Górze Hotel Zew Morza)

 Rokowania zbiorowe – 10-12 kwietnia 2017 r. (w Jastrzębiej 
Górze Hotel Zew Morza)

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.04.2017 r. 
(w Gdańsku)

 Mobbing – 26.04.2017 r. (w Gdańsku)
 Szkolenie Rozwój związku – 27-28.04.2017 r. (w Gdańsku)

Szkolenie Komunikacja w sytuacjach kryzysowych realizujemy 
w ramach współpracy Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Pilotażowo poprowadzi je trenerka z Działu Szko-
leń KK Maria Kościńska, która umożliwi wykorzystanie programu 
przez regionalny Dział Szkoleń w przyszłości.

Szkolenie dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych zawiera moduł dotyczący zmian w obszarze orzecznictwa 
i interpretacji, w szczególności nowego podejścia administracji po-
datkowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do świadczeń o po-
wszechnej dostępności (wycieczki, imprezy, zajęcia sportowe).

Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem szko-
leń na II półrocze 2017 r., dostępny na stronie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” – www.solidarnosc.gda.pl/szkolenia

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

Irena Jenda
kierownik Działu Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy na szkolenia: 
kwiecień 2017 

1. Jeśli jesteś podatnikiem, którego wszystkie przychody 
były rozliczane przez płatnika (np. pracodawcę) i chcesz 
przekazać 1 procent podatku na działalność statutową 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, to na formularzu PIT-
-36 w części I poz. nr 329 należy wpisać nr KRS Pomor-
skiej Fundacji Edukacji i Pracy 0000337122, a w poz. 330 
wpisać wyliczony 1 procent podatku dochodowego.

2. Jeśli jesteś podatnikiem samodzielnie rozliczającym swoje 
przychody (prowadzisz działalność gospodarczą) i chcesz 
przekazać 1 procent podatku na działalność statutową 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, to na formularzu 
PIT-37 w pozycji nr 137 należy wpisać nr KRS Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy 0000337122, a w poz. 138 wyli-
czony 1 procent.

Pieniądze uzyskane z tytułu 1 procenta chcemy przeznaczyć 
na:
1. Podwyższenie kwoty stypendium dla uczniów
2. Utworzenie nagrody za najlepszą pracę licencjacką lub 

magisterską na temat NSZZ „Solidarność”
3. Na prace przygotowawcze i finansowy wkład własny

w projektach społecznych dedykowanych związkowym 
seniorom.

„Krok po kroku” – jak przekazać 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
1 procent odprowadzanego podatku 
dochodowego

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk, 

ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56

28 marca związki zawodowe podpisały z zarządem spółki 
Szpitale Wojewódzkie w Gdyni oficjalne porozumienie gwa-
rantujące płace i warunki pracy do 30 czerwca 2018 roku. Na 
czas 15 miesięcy pracownicy dwóch gdyńskich szpitali oraz 
szpitali z Wejherowa i Pomorskiego Centrum Chorób Zakaź-
nych i Gruźlicy w Gdańsku otrzymali gwarancję, że w wyniku 
połączenia szpitali nie zostanie zwolnionych więcej niż jeden 
procent zatrudnionych, czyli około 30 osób.

Szpitalna fuzja za zgodą związków 

Za nami trudne negocjacje. 
Osiągnięte porozumienie 
rokuje jednak dobrze. 

Utrzymane będą warunki pracy. 
Zgodziliśmy się na niewielki 
margines przesunięć kadrowych. 
Nie może on przekroczyć jedne-
go procenta wszystkich zatrud-
nionych w czterech szpitalach. 
W gdańskim szpitalu będzie 
fundusz socjalny, a dojeżdża-
jący do pracy do Gdyni będą 
mieli zwracane koszty biletów 
– mówi Ewa Milska, przewodni-

cząca Komisji Zakładowej „So-
lidarności” w gdańskim Szpitalu 
Zakaźnym.

Prezes spółki dr n. med 
Dariusz Nałęcz (notabene nie 
wiadomo, czy swoją funkcję 
zachowa po 3 kwietnia br.) 
oraz obecny przy podpisywaniu 
umowy pomorski wicemarsza-
łek Paweł Orłowski zapewnili 
gwarancje zachowania obec-
nych warunków pracy i płacy, 
a nawet wypłatę nagród za rok 
ubiegły.

Porozumienie przez kilka 
miesięcy negocjowało z zarzą-
dem spółki 12 związków zawo-
dowych ze szpitali: gdyńskich 
Wincentego a Paulo oraz im. 
PCK w Redłowie, ze szpitala 
w Wejherowie oraz z Pomor-
skiego Centrum Chorób Za-
kaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. 
Wszystkie te placówki zostały 
połączone w spółkę Szpitale 
Wojewódzkie. Nie ma gwa-
rancji zatrudnienia pracowni-
ków w ich dotychczasowych 
miejscach pracy. Pracodawca 
zobowiązał się więc wypłacać 
ekwiwalent za dojazdy do pra-
cy pracownikom, którzy w wy-
niku połączenia szpitali będą 
dojeżdżać do innych miejsc 
w ramach spółki.

(asg)

Niepewność co do przyszło-
ści Europy socjalnej wyma-
ga oparcia praw polskich 
pracowników na solidnym 
fundamencie – apeluje 
NSZZ „Solidarność”.

Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” 
w stanowisku z 22 marca 

uznało za konieczne podjęcie 
działań prawnych i faktycznych 
zbliżających Polskę do ratyfika-
cji Zrewidowanej Europejskiej 
Karty Społecznej (ZEKS).

Europejska Karta Społeczna 
(ang. European Social Charter, 
fr. Charte sociale européenne), 
jest dokumentem Rady Europy 
dotyczącym praw społeczno-
-ekonomicznych „otwartym” 
do podpisu 18 października 
1961 r. w Turynie.

Zrewidowana Europejska 
Karta Społeczna określa pra-

wa i wolności obywatelskie, 
a także mechanizm kontrolny 
gwarantujący ich poszanowa-
nie przez państwa będące jej 
stronami. Zgodnie z zapisami 
karty wszyscy Europejczycy 
korzystają z takich samych 
praw, a prawa te mają wpływ 
na aspekty życia związane 
z mieszkaniem, zdrowiem, 
edukacją, zatrudnieniem, za-
bezpieczeniem społecznym, 
indywidualnymi podróżami 
i niedyskryminacją.

Polski rząd podpisał kartę 
w 2005 r., ale wciąż jej nie ra-
tyfikował, podobnie jak wiele 
istotnych dla pracowników 
zapisów Europejskiej Karty 
Społecznej.

N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” 
w swoich dokumentach pro-
gramowych wzywał do do-
pełnienia tego obowiązku. 
Dla „Solidarności” istotna jest 

Solidny fundament  
socjalnej Europy

ratyfikacja Protokołu o Skar-
dze Zbiorowej, który pozwala 
związkom zawodowym składać 
skargi w razie nieprzestrzega-
nia przyjętych przez państwo 
zobowiązań.

W obecnie przyjętym stano-
wisku Prezydium Komisji Kra-
jowej zwraca się do rządu, aby 
ten podjął dyskusję na temat 
ratyfikacji ZEKS w ramach 
Rady Dialogu Społecznego.

– W ocenie NSZZ „Soli-
darność” ratyfikacja ZEKS nie 
może być sztuką dla sztuki, lecz 
ma służyć podniesieniu pozio-
mu ochrony praw socjalnych, 
w tym praw pracowniczych 
– wskazuje Bogdan Kubiak, 
zastępca przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” i szef ze-
społu problemowego RDS ds. 
międzynarodowych.

(asg)

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” kolejny rok pełnią 
wartę przy grobie błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, patrona Związku. Zgodnie z ogólnokra-
jowym harmonogramem przedstawicielom Regionu 
Gdańskiego przypada w tym roku 18 dni wart. Do 
udziału w tym zaszczytnym zobowiązaniu wobec 
kapelana i patrona „Solidarności” zachęca koordy-
nator służb w naszym Regionie Krzysztof Żmuda, 
przewodniczący KM NSZZ „S” w Remontowa 
Shipbuilding. Chętni mogą zgłaszać się pod numer 
telefonu 502 193 048.
Przypominamy, że służbę pełni się przy grobie bł. 
ks. Popiełuszki na terenie parafii św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu. W drugim kwar-
tale 2017 r. wolne pozostają następujące terminy 
wart:
2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 30 kwietnia 2017 r.
1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 17,  24, 30, 31 maja 2017 r.
1 czerwca 2017 r.

Wolne terminy na służbę przy grobie bł. księdza Jerzego
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SPOŁECZEŃSTWO

Pierwszy wniosek, jaki 
się nasuwa, to luka po-
koleniowa w niektórych 

zawodach wywodzących się 
z rzemiosła, w których mistrz 
nie wychował następcy. Są też 
takie zawody, jak kierowca lub 
fryzjer, które niemal gwaran-
tują zatrudnienie. W pewnym 
kryzysie na rynku pracy jest 
zaś wykształcenie uniwersy-
teckie, humanistyczne.

W badaniu metodą eks-
percką oceniono 165 zawodów 
i zaszeregowano je do jednej 
z trzech grup. Ponadto zgroma-
dzono odpowiedzi na pytania, 

jak w 2017 roku zmieni się za-
potrzebowanie na poszczegól-
ne zawody.

Barometr dzieli zawody 
na trzy rodzaje: Deficytowe, 
czyli te, w których w najbliż-
szym roku nie powinno być 
trudności ze znalezieniem 
pracy, gdyż zapotrzebowanie 
pracodawców będzie duże, 
a podaż pracowników chęt-
nych do podjęcia zatrudnie-
nia i mających odpowiednie 
kwalifikacje – niewielka. 
Zrównoważone ,  czyli te, 
w których liczba ofert pracy 
będzie zbliżona do liczby 
osób zdolnych i chętnych do 
podjęcia zatrudnienia w da-
nym zawodzie. Nadwyżko-
we, w których znalezienie 
pracy może być trudniejsze ze 
względu na małe zapotrzebo-
wanie oraz wielu kandydatów 
chętnych do podjęcia pracy 
i spełniających wymagania.

Nie powinni mieć proble-
mów ze znalezieniem pracy 
na Pomorzu m.in. betoniarze 
i zbrojarze, blacharze i lakier-
nicy samochodowi, brukarze, 
cieśle, cukiernicy, dekarze, 
elektromechanicy i farmaceuci, 
fizjoterapeuci, fryzjerzy, kelne-
rzy i barmani, kierowcy auto-
busów, kierowcy samochodów 
ciężarowych, kierownicy budo-
wy, krawcy, kucharze, lekarze, 
murarze i tynkarze, nauczycie-
le przedmiotów zawodowych, 
operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych, operatorzy 
obrabiarek skrawających, pie-

lęgniarki i położne, przedsta-
wiciele handlowi, recepcjoni-
ści i rejestratorzy, robotnicy 
budowlani, robotnicy obróbki 
drewna i stolarze, szefowie 
kuchni.

Nadwyżkowe zawody to 
m.in. ekonomiści, filozofowie, 
historycy, politolodzy i kulturo-
znawcy, pedagodzy, pracowni-
cy biur podróży i organizatorzy 
obsługi turystycznej, rolnicy 
i hodowcy, specjaliści admini-
stracji publicznej, specjaliści 
technologii żywności i techni-
cy informatycy.

Jaka była metodologia? 
Otóż „Barometr zawodów” 
pokazuje zapotrzebowanie na 
zawody w każdym z powiatów 
w Polsce. I nie tylko. Barometr 
dostępny jest także na pozio-
mie województw.

Uczestnicy badania (pra-
cownicy powiatowych urzędów 
pracy, agencji zatrudnienia i in-

nych instytucji zorientowanych 
w sytuacji na lokalnym rynku 
pracy) odpowiadali na pytania: 
Jak zmieni się zapotrzebowanie 
na pracowników w danym za-
wodzie w nadchodzącym roku? 
Czy będzie ono rosnąć, maleć 
czy pozostanie bez zmian? Jak 
będzie się kształtować relacja 
między dostępną siłą roboczą 
a zapotrzebowaniem na pra-
cowników w danym zawodzie? 
Czy wystąpi deficyt poszukują-
cych pracy czy ich nadwyżka, 
czy popyt i podaż się zrówno-
ważą?

Trzeba jednak wziąć nie-
wielką poprawkę, gdyż groma-
dzone dane statystyczne nie od-
dają w pełni sytuacji na rynku 
pracy. Nie dają odpowiedzi na 
pytania, czy osoba deklarująca 
umiejętności w konkretnym 
zawodzie jest w stanie wyko-
nywać pracę na oczekiwanym 
poziomie, czy warunki ofero-
wane przez lokalnych praco-
dawców są dla pracowników 
wystarczająco atrakcyjne, czy 
pracodawca jest skłonny taką 
osobę zatrudnić (problem rze-
czywistych kwalifikacji, od-
powiedniego doświadczenia 
zawodowego, zbyt wysokich 
oczekiwań płacowych itp.).

Zaletą „Barometru” jest 
uwzględnienie kwalifikacji 
pracowników i rzeczywiste-
go przygotowania do wyko-
nywania zawodu. Dlatego 
w „Barometrze” dołożono, 
wykraczające poza statysty-
ki, informacje gromadzone 
przez pracowników urzędów 
pracy i agencji zatrudnienia, 
czyli to między innymi, które 
z ofert są zgłaszane wielo-
krotnie, gdzie występuje duża 
rotacja pracowników i jakie 
są jej przyczyny, gdzie brać 
poprawkę na sezonowość za-
trudnienia.

Dysponując jedynie infor-
macją o liczbie osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w danej 
profesji, nie możemy stwier-
dzić, czy są one rzeczywiście 
zdolne do podjęcia pracy, to 
jest, czy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje oraz potwierdzają-
ce je certyfikaty, czy dysponują 
odpowiednim doświadczeniem 
zawodowym i czy chcą pod-
jąć zatrudnienie. Barometr te 
czynniki bierze pod uwagę, 
dzięki czemu przedstawia 

Kto ma większe szanse:  
FILOZOF CZY KUCHARZ? 
Kto w najbliższych latach będzie miał swoisty handicap dzięki wyuczonemu zawodowi, 
a kto mimo ukończonych studiów może mieć trudności z odnalezieniem się na rynku 
pracy? Odpowiedzi szukali pracownicy urzędów pracy w całej Polsce. Efekt ich pracy ze-
brano w „Barometrze zawodów”, jednorocznej prognozie zapotrzebowania na zawody 
na wojewódzkich i powiatowych rynkach pracy w 2017 roku. Badanie było realizowane 
przez powiatowe urzędy pracy w całej Polsce.

Barometr zawodów 
2017 
województwo pomorskie 
DEFICYT 

Betoniarze i zbrojarze 
Blacharze i lakiernicy samocho-
dowi 
Brukarze 
Cieśle i stolarze budowlani 
Cukiernicy 
Dekarze i blacharze budowlani 
Elektromechanicy i elektromon-
terzy 
Farmaceuci 
Fizjoterapeuci i masażyści 
Fryzjerzy 
Inżynierowie mechanicy 
Kelnerzy i barmani 
Kierowcy autobusów 
Kierowcy samochodów ciężaro-
wych i ciągników siodłowych 
Kierownicy budowy 
Krawcy i pracownicy produkcji 
odzieży 
Kucharze 
Lakiernicy 
Lekarze 
Magazynierzy 
Masarze i przetwórcy ryb 
Mechanicy maszyn i urządzeń 
Mechanicy pojazdów samocho-
dowych 
Monterzy instalacji budowlanych 

Monterzy konstrukcji metalowych 
Monterzy okien i szklarze 
Murarze i tynkarze 
Nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych 
Operatorzy i mechanicy sprzętu 
do robót ziemnych 
Operatorzy obrabiarek skrawa-
jących 
Opiekunowie osoby starszej lub 
niepełnosprawnej 
Piekarze 
Pielęgniarki i położne 
Pomoce kuchenne 
Posadzkarze 
Pracownicy ochrony fizycznej
Przedstawiciele handlowi 
Recepcjoniści i rejestratorzy 
Robotnicy budowlani 
Robotnicy obróbki drewna i 
stolarze 
Samodzielni księgowi 
Spawacze 
Spedytorzy i logistycy 
Sprzedawcy i kasjerzy 
Szefowie kuchni 
Ślusarze 
Tapicerzy 
Technicy elektrycy 
Technolodzy robót wykończenio-
wych w budownictwie

NADWYŻKA 

Ekonomiści 
Filozofowie, historycy, poli-
tolodzy i kulturoznawcy 
Pedagodzy 
Pracownicy biur podróży 
i organizatorzy obsługi 
turystycznej 

Rolnicy i hodowcy 
Specjaliści administracji 
publicznej 
Specjaliści technologii żyw-
ności i żywienia 
Technicy informatycy

www.barometrzawodów.pl

bliższą rzeczywistości relację 
na lokalnym rynku pracy.

W badaniu starano się też 
uwzględnić występowanie 
zjawiska szarej strefy. W za-
wodach deficytowych brak 
jest chętnych do wykonywania 
ciężkiej pracy fizycznej oraz 
występuje niedobór odpowied-
nio przeszkolonych specjali-
stów. Zwrócono uwagę też na 
zatrudnianie obcokrajowców, 
na przykład mechaników, 
w tym w szarej strefie.

W przypadku operatorów 
obrabiarek niepokoi brak mło-
dej kadry. Monterzy konstruk-
cji metalowych z kolei często 
wyjeżdżają za granicę z powo-
du dysproporcji między płaca-
mi a wymaganiami.

We wszystkich pomorskich 
powiatach brakuje kierowców 
samochodów ciężarowych oraz 
fryzjerów. Spawacz to też za-
wód poszukiwany.

W powiecie starogardzkim 
poszukiwani są cieśle i stola-
rze budowlani, kierowcy oraz 
farmaceuci, co nie dziwi, gdyż 
tam prosperuje Polpharma.

W powiecie kwidzyńskim 
w cenie są samodzielni księ-
gowi. W nowodworskim to 

fryzjerzy mogą liczyć na szyb-
kie znalezienie zajęcia, ale me-
chaników jest tam zbyt wielu. 
W powiecie puckim poszu-
kiwani są opiekunowie osób 
starszych lub niepełnospraw-
nych oraz spawacze, trudniej 
mają ślusarze.

Po zakończeniu badania 
Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku opracował raport 
podsumowujący całą uzyska-
ną wiedzę. Na stronie zamiesz-
czona jest prezentacja prognoz 
w podziale na powiaty i wo-
jewództwa (dział Mapy) oraz 
wygenerowano zestawienia 
tabelaryczne z danymi dla wy-
branych powiatów i zawodów 
(dział Tabele).

Raport zawiera również 
analizę zawodów, w których 
na regionalnym rynku pracy 
w 2017 roku będzie występo-
wała nierównowaga między 
liczbą poszukujących pracy 
a zapotrzebowaniem praco-
dawców.

Opracowane raporty, całość 
dostępna jest na stronie inter-
netowej www.barometrzawo-
dow.pl.

(asg)
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ZWIĄZEK

Przedstawiciele związków zawodowych i dyrektor Opery 
Bałtyckiej podpisali porozumienie kończące akcję straj-
kową w tej, należącej do samorządu województwa, in-
stytucji kultury.

Po rocznym impasie w negocjacjach, próbach mediacji 
ciągnących się od jesieni ub.r., zmianie dyrektora i przy-
stąpieniu pracowników Opery Bałtyckiej do strajku, spór 

się zakończył.
W dniu 7 marca 2017 roku zostało podpisane porozumienie 

w sprawie wprowadzenia nowych zasad wynagradzania pracow-
ników Opery Bałtyckiej w Gdańsku pomiędzy dyrekcją opery 
a przedstawicielami czterech związków zawodowych tam funk-
cjonujących, przy udziale przedstawicieli Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” deklaruje, iż do-
kument kończy spór zbiorowy, w którym znajduje się z Operą 
Bałtycką od 1 września 2014 roku oraz spór zbiorowy, który 
wszczęła 5 stycznia 2017 roku.

Przedmiotem sporu z 2014 roku był postulat podniesienia 
pensji zasadniczej o 30 procent w roku 2013 i o 10 procent w la-
tach kolejnych, co na rok 2017 oznaczało realne podwyżki pen-
sji zasadniczej. Anna Sawicka, przewodnicząca „Solidarności” 
w Operze Bałtyckiej, przypomniała, że w październiku 2016 r. 
nowy dyrektor bezprawnie obniżył „nadgrania” i dodatki reper-
tuarowe (potwierdziła to Państwowa Inspekcja Pracy). Zatem 
związkowcy walczyli już tylko o to, co im zabrano.

Pensje zasadnicze mogą, niestety, wynosić około dwóch ty-
sięcy złotych brutto. Artysta dorobi, jeśli będzie miał tzw. nad-
normówki. Przez rok mają być gwarantowane etaty w operze 
– minimum 243 i pozostają niezmniejszone składy zespołów 
artystycznych.

– Był to postulat związków w celu obrony artystycznego 
kształtu pomorskiej instytucji kultury przed zakusami niszczenia. 
To smutne, że społeczeństwu gwarantuje się istnienie orkiestry 
i chóru dopiero po tak dramatycznej akcji protestacyjnej. NSZZ 
„Solidarność” wycofał oba spory zbiorowe. Głodowe pensje od 
września 2016 roku stały się dla pracowników opery groźne. 
Gdyby nie 500+, część rodzin nie wytrzymałaby tego okresu 
– informuje Anna Sawicka, koncertmistrz wiolonczel orkiestry 
Opery Bałtyckiej i przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w operze.

Krzysztof Rzeszutek, artysta Opery Bałtyckiej, członek Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, komentuje, że 
zaproponowana przez obecną dyrekcję podwyżka to de facto 
powrót do wcześniejszych warunków, do zarobków, jakie otrzy-
mywali przed objęciem dyrekcji przez Warcisława Kunca. Są one 
zróżnicowane w zależności od tego, czy ktoś jest artystą chóru, 
orkiestry czy pracownikiem technicznym.

– Nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani. Po dramatycz-
nym geście protestu otrzymujemy to, co nam zabrano od wrze-
śnia ub.r., czyli jest to powrót do status quo. Mam nadzieję, że 
porozumienie będzie wypełniane. Kończymy spory zbiorowe 
– powiedział Krzysztof Rzeszutek tuż po podpisaniu porozu-
mienia.

(asg)

Porozumienie  
w Operze Bałtyckiej 
kończy spór W lutym 2017 roku ukaza-

ły się nowe wersje projek-
tów ustaw o Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności, których wnio-
skodawcą jest minister 
rolnictwa i rozwoju wsi.

Zwrócił się on do wszyst-
kich ministrów o zgło-
szenie uwag w terminie 7 

dni od ich otrzymania. Poinfor-
mował również, że projekty te 
były już przedmiotem konsul-
tacji w lipcu 2016 roku. Nadal 
mamy do czynienia z pomysłem 
ministra rolnictwa dotyczącym 
bezpieczeństwa żywności.

Zabranie zadań żywnościo-
wych z Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej spowoduje zniszczenie in-
spekcji sanitarnej, która ma ponad 
60-letnią tradycję i oczywiście po-
zbawi pracy część pracowników, 
a nadzór nad bezpieczeństwem 
żywności dla społeczeństwa na 
pewno będzie zagrożony.

– Nie wyobrażam sobie, by 
jedna tak duża inspekcja (Pań-
stwowa Inspekcja Bezpieczeń-
stwa Żywności – PIBŻ), która 
w większości ma skupić inspek-
cje podległe ministrowi rolnic-
twa, a zatem głównie inspekcja 
rolna, była w stanie ocenić wpływ 
danych czynników zawartych 
w produktach żywnościowych 
na zdrowie ludzi. W tej dziedzi-
nie naszym zdrowiem zajmują 
się lekarze medycyny i minister 

zdrowia, oni oceniają i określają 
normy żywnościowe. Głównym 
celem prawa żywnościowego 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności, a tym samym ochrona 
zdrowia konsumentów.

PIBŻ będzie się również zaj-
mowała nadzorem nad żywno-
ścią specjalnego przeznaczenia, 
tzn. żywnością dla niemowląt 
i dzieci. Zawarto również zapi-
sy o nadzorze nad wodą butel-
kowaną i mineralną. Co to ma 
wspólnego z produkcją rolną?

Ocenę, czy nasza żywność 
jest bezpieczna i zdrowa, pro-
wadzić będą lekarze weterynarii, 
wiodąca grupa zawodowa według 
zapisów w projektach. Z pracow-
ników sanepidu będzie się wybie-
rać tych, którzy przydadzą się do 
pracy w nowej inspekcji.

Jedna z pracownic Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej 
powiedziała: „Dziecko i piesek 
w jednej poczekalni” – może to 
pozwoli na zmniejszenie kolejek 
do lekarzy w przychodniach?

Państwowa Inspekcja Sani-
tarna jest właściwa do zapew-
nienia niezależnego i obiektyw-
nego nadzoru nad produkcją 
i obrotem żywnością w sze-
rokim tego słowa znaczeniu, 
a nie Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, reprezentujące 
interesy rolników i producen-
tów rolno-spożywczych.

Państwowa Inspekcja Sa-
nitarna wobec braku konfliktu 

interesów gwarantuje popraw-
ne, obiektywne wykonywanie 
zadań – nie pozostaje na żad-
nym etapie w konflikcie inte-
resów, nie musi wybierać mię-
dzy wielkością rynku rolnego 
i sprzedaży a bezpieczeństwem 
żywności i żywienia.

Minister rolnictwa nadal 
ignoruje opinie strony społecz-
nej i wbrew licznym negatyw-
nym stanowiskom, wyrażanym 
m.in. przez ministra zdrowia, 
w tym uprzednio przez Pana 
Ministra Zbigniewa Religę, 
a także zawartych w Decyzji 
Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” oraz Trój-
stronnego Zespołu do Spraw 
Ochrony Zdrowia, dąży do 
zmniejszania uprawnień mini-
stra zdrowia w zakresie bezpie-
czeństwa żywności i żywienia.

Sekcja Krajowa Pracowni-
ków Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznych NSZZ „Solidarność” 
podtrzymuje zgłoszone wcześniej 
uwagi dotyczące koncepcji powo-
łania Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności i zgłasza 
sprzeciw wobec aktualnie wzno-
wionych projektów przez mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dorota Walczak
przewodnicząca Sekcji 
Krajowej Pracowników 

Stacji Sanitarno- 
-Epidemiologicznych 
NSZZ „Solidarność”

Dla konsumentów żywności 
nadciągają ciężkie dni 

Wojskowe oddziały 
gospodarcze przy-
stępują do negocja-

cji układów zbiorowych pracy. 
Tymczasem 23 marca po pełnej 
procedurze wyborczej ukonsty-
tuowała się Komisja Zakłado-
wa NSZZ „S” w 18 Wojsko-
wym Oddziale Gospodarczym 
w Wejherowie. Na jej czele stoi 
Jan Dettlaff, dotychczasowy li-
der komisji tymczasowej.

–  Wy n e g o c j o w a l i ś m y 
zakładowy regulamin pra-
cy. Teraz kolej na wyższym 
szczeblu na wynegocjowanie 
i przyjęcie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy – ry-
suje najważniejsze związkowe 
działania Jan Dettlaff.

WOG jest jednostką logi-
styczną w składzie 1 Regio-
nalnej Bazy Logistycznej w 
Wałczu. Od września 2014 
roku przejął on odpowiedzial-
ność za zabezpieczenie finan-
sowo-logistyczne jednostek 
będących w dotychczasowym 

Wojskowe oddziały gospodarcze 
negocjują UZP

rejonie zaopatrywania Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej. Do jego zadań należy 
między innymi: utrzymanie 
gotowości bojowej i mobiliza-
cyjnej, zabezpieczenie materia-
łowe, techniczne, medyczne, fi-
nansowe oraz sprzętu łączności 
i informatyki, a także ochrona i 
obrona obiektów oraz obsługa 
administracyjno-biurowa.

Komis ja  Tymczasowa 
NSZZ „Solidarność” w 18 
Wojskowym Oddziale Go-
spodarczym w Wejherowie 
powstała w październiku 2016 
roku. Organizację związkową 
utworzyło wówczas 12 pra-
cowników. Minęło kilka mie-
sięcy i do „Solidarności” nale-
ży już 42 pracowników.  

(asg)

Jan Dettlaff i dyrektor WOG w Wejherowie płk Piotr Calak.
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Ważny termin: 
10 kwietnia

Przypominamy, że do 10 kwietnia każda organizacja 
związkowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy 
informacji o łącznej liczbie członków. 

Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po każdym kolejnym kwartale. Wskazany prze-
pis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia 
imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej infor-
macji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie 
danych osobowych. 
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OŚWIATA

RADA SEKCJI OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

O ochronie praw pracowniczych
– Jest połowa marca, które 

problemy w oświacie są teraz 
najważniejsze?

– Kończy się opiniowanie 
projektów sieci szkół, do koń-
ca marca samorządy muszą, 
po uwzględnieniu uwag kura-
toryjnych i opinii związków 
zawodowych, podjąć uchwały 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkol-
nego. Z tego powodu na Radę 
naszej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania zaprosiliśmy przed-
stawicieli Kuratorium Oświaty, 
żeby mogli przedstawić nam 
swoje wstępne podsumowanie 
i poinformować nas, na jakim 
etapie jest przygotowywanie 
sieci szkół w województwie 
pomorskim.

Przy okazji warto dodać, że 
my – jako Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” – podjęliśmy 
decyzję o scedowaniu kom-
petencji w opiniowaniu sieci 
szkół na komisje zakładowe 
i komisje międzyzakładowe. 
To scedowanie uprawnień 
dotyczy także konkursów na 
dyrektorów szkół i placówek 
oraz opiniowania projektów 
organizacji szkół.

– Dlaczego, Pana zdaniem, 
ważne jest, by zajmowały się 
tym komisje zakładowe i mię-
dzyzakładowe?

– Jako przedstawiciele Re-
gionu Gdańskiego jesteśmy 
zdania, że to są kompetencje 
oświatowych komisji zakła-
dowych i międzyzakłado-
wych, które mają osobowość 
prawną.

Poza tym chodzi o wzmoc-
nienie dialogu lokalnego, bo 
organom prowadzącym, na 
przykład z gminy wiejskiej, 
często łatwiej jest wysłać do-
kumenty do opiniowania do 
Gdańska, niż pójść do lokalnej 
struktury związkowej i rozma-
wiać. Dialog lokalny jest spra-
wą niezwykle ważną i dlatego 
chcemy, by była respektowana 
decentralizacja.

– Jakie jeszcze tematy były 
omawiane podczas marcowej 
Rady Sekcji Oświaty?

– Następny temat, który po-
dejmowaliśmy, dotyczył pro-
jektów organizacji szkół. Dy-
rektorzy muszą przygotować 
dokumenty informujące o tym, 
jak będzie wyglądał nadcho-
dzący rok szkolny. Zgodnie 
z artykułem 110 ustawy Prawo 
oświatowe, związki zawodowe 
mają prawo do opiniowania ar-
kuszy organizacyjnych szkół 
i przedszkoli. Mamy na to 10 
dni. Warto dodać, że to prawo 
jest bardzo pozytywnie przyj-
mowane przez środowisko 
oświatowe, ale jednocześnie 
w związku z opiniowaniem 
arkuszy mamy poważne za-
strzeżenie.

– Czego dotyczy to za-
strzeżenie?

– Mamy połowę marca, 
a nie ma podpisanego rozpo-
rządzenia o ramowych planach 
i organizacji roku szkolnego. 
To jest wielki mankament. 
Nasi goście – przedstawiciele 
kuratorium – odpowiadali na 
pytania na podstawie projek-
tów aktów prawnych. To nie 
jest komfortowa sytuacja.

Sprawa organizacji szkół 
jest niezwykle ważna, ponie-
waż dotyczy planowania eta-
tów, zatrudnienia nauczycieli. 
Z tego względu 4 kwietnia 
przewidujemy kolejne zebranie 
szkoleniowe na ten temat.

– W środowisku nauczy-
cieli niepokój wywołuje temat 
kwalifikacji. Dlaczego?

– Kwalifikacje nauczycieli 
stanowią następny ważny te-
mat, który budzi wiele niepo-
koju. Na przykład nauczyciele, 
którzy zdobyli kwalifikacje do 
nauczania przyrody, teraz nie 
wiedzą, co dalej z nimi się sta-
nie. Zgodnie z nowymi przepi-
sami, tego przedmiotu nie bę-
dzie i dlatego boją się, że stracą 
pracę. Zastanawiają się, w jaki 
sposób mogą uzyskać nowe 
kwalifikacje, jakie uprawnie-
nia dają studia podyplomowe, 
a jakie kursy kwalifikacyjne, 
z których ofert studiów lub 
kursów skorzystać.

– Dlaczego sposób organi-
zowania banków ofert pracy 
dla nauczycieli też wywołuje 
kontrowersje?

– Bank danych o miejscach 
pracy dla nauczycieli i o bez-
robotnych nauczycielach, któ-
ry zgodnie z ustawą 1 kwietnia 
ma pojawić się na stronach ku-
ratoriów oświaty, też wymaga 

dopracowania. Potrzebne jest 
doprecyzowanie decyzji.

Z tego, co się dowiedzie-
liśmy, tylko dyrektorzy szkół 
zgłaszają bezrobotnych oraz 
podają informację o wakatach 
i tylko oni – przy pomocy spe-
cjalnego loginu – będą mogli 
z tego banku korzystać. Nato-
miast nie przewiduje się żad-
nej kontroli społecznej tego 
procesu. My – jako NSZZ 
„Solidarność” – będziemy 
występowali do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, za po-
średnictwem władz krajowych 
Sekcji Oświaty, o to, żeby był 
możliwy jakiś rodzaj kontro-

Reforma edukacji sta-
wia przed związkami 
zawodowymi ważne 

zadania dotyczące ochrony 
praw pracowniczych w sze-
roko rozumianym kontekście 
funkcjonowania szkół. Prze-
pisy wprowadzające zmiany 
w oświacie mówią między 
innymi o tym, że arkusz or-
ganizacji szkoły i przedszkola 
opracowuje dyrektor szkoły 
i przedszkola po zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji 
związkowych oraz że związki 
zawodowe opiniują uchwałę 
w sprawie sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego.

Opiniowanie 
dokumentów

Członkowie rady z gdań-
skiej „Solidarności” oświa-
towej rozmawiali o tym, kto 
będzie opiniował projekty or-

ganizacji szkół, w jakiej formie 
związkowcy muszą otrzymać 
dokumenty, ile czasu powinni 
mieć na zapoznanie się z do-
kumentami. Przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdyni Zdzisława Hacia oraz 
przewodnicząca Komisji Mię-
dzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku 
Bożena Brauer, podkreślając 
ogrom pracy, którą będą mu-
sieli wykonać związkowcy 
opiniując dokumenty, jedno-
cześnie przedstawiły sposób 
realizowania tych zadań na te-
renie działania ich organizacji 
związkowych.

Na pytania dotyczące sieci 
szkół odpowiadał między in-
nymi uczestniczący w radzie 
dyrektor Wydziału Strategii 
i Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty w Gdań-

sku dr Jerzy Wiśniewski, który 
podkreślał, że przy wprowadza-
niu nowego ustroju szkolnego, 
między innymi likwidacji gim-
nazjów, gdańskie Kuratorium 
Oświaty sprawdza, czy zmia-
na nie spowoduje pogorszenia 
warunków pracy nauczycieli 
z uczniami. – Bierze się pod 
uwagę dojazd do szkoły, liczbę 
sal, ich wyposażenie, istnienie 
boiska, sytuację zawodową 
nauczycieli, a także odczucia 
społeczności lokalnej – mówił 
dyrektor Wiśniewski. 

Kwalifikacje 
nauczycieli

Na pytania dotyczące kwa-
lifikacji nauczycieli odpowia-
dała Eugenia Poterewicz – star-
szy wizytator w Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku.

Wielu nauczycieli w obec-
nej sytuacji musi zdobyć nowe 
kwalifikacje. Ważne jest, by 
wybrali takie studia podyplo-
mowe lub kursy, które dają 
kwalifikacje nauczycielom. 
Podczas dyskusji ostrzega-
no, aby dokładnie sprawdzać 
oferowane kursy. Wizytator 
Poterewicz przypomniała, że 
szkoły wyższe nie mają pod-
staw do organizowania kursów 
kwalifikacyjnych.

Bank informacji

– Dobrze się dzieje, że 
tworzony jest bank informacji 
o wolnych miejscach pracy dla 
nauczycieli, ale niezrozumiałe 
jest to, że mają mieć do niego 
dostęp tylko dyrektorzy szkół 
– mówili związkowcy. Prze-
wodniczący Wojciech Książek 
zapowiedział, że „Solidarność” 
będzie domagała się dostępu do 
bazy tych ważnych danych.

Barbara Ellwart

Uwagi o wdrażaniu reformy oświaty
O nowych zadaniach związków zawodowych 
i niepokojach środowiska oświatowego związanych 
z realizacją zmian w edukacji mówi WOJCIECH KSIĄŻEK, 
przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

li przez związki zawodowe. 
W tej chwili nauczyciele nie 
wiedzą, jak będzie wyglądało 
funkcjonowanie banków infor-
macji w praktyce.

Z tym związana jest jeszcze 
jedna sprawa. Obecnie wydaje 
się, że tylko dyrektorzy szkół 
będą decydowali o tym, jakie 
informacje zamieszczą i kogo 
zatrudnią. Zależy nam na tym, 
by istniał jakiś rodzaj pierw-
szeństwa dla tych, którzy utra-
cą pracę w wyniku reformy.

Moim zdaniem konieczne 
jest, by istniała społeczna kon-
trola, na przykład prowadzo-
na przez związki zawodowe. 

Przecież związki zawodowe są 
od tego. Poza tym ważne jest, 
by obowiązywała i była usank-
cjonowana prawnie zasada 
pierwszeństwa dla nauczycie-
li, którzy utracili pracę. Jeżeli 
to nie zostanie uregulowane, to 
ta baza nie spełni swojego za-
dania. Mam nadzieję, że dopre-
cyzowanie zasad korzystania 
z bazy jest jeszcze możliwe.

Jak widać, wdrażanie re-
formy oświaty powoduje, że 
przed nami dużo pracy. To 
będzie trudny rok dla całego 
środowiska oświatowego.

Rozmawiała  
Barbara Ellwart

Opiniowanie przez związki zawodowe sieci szkolnej oraz 
arkuszy organizacji szkoły, kwalifikacje nauczycieli, dostęp 
do banku informacji o miejscach pracy dla nauczycieli, pla-
nowane szkolenia dla związkowców i konkursy dla uczniów 
– to tematy omawiane podczas Rady Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 14 marca 
w Akwenie.

Marcowe spotkanie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”.
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RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Według ewidencji PESEL w styczniu 2017 roku urodziło się 
34,4 tys. dzieci. W analogicznym okresie roku ubiegłego 
(styczeń 2016) urodzeń było 32,1 tys. Wzrost więc wynosi 
2,3 tys. Gdyby ta tendencja się utrzymała, to w całym roku 
2017 mielibyśmy w Polsce 400 tys. urodzeń.

Według ewidencji PESEL w styczniu 2017 roku urodziło się Według ewidencji PESEL w styczniu 2017 roku urodziło się 
34,4 tys. dzieci. W analogicznym okresie roku ubiegłego 34,4 tys. dzieci. W analogicznym okresie roku ubiegłego 
(styczeń 2016) urodzeń było 32,1 tys. Wzrost więc wynosi 
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Miliardy dla rodziny

1 kwietnia 2016 roku w ca-
łej Polsce ruszył sztandarowy 
program rządu Prawa i Spra-
wiedliwości „Rodzina 500 
plus”. O świadczenia wycho-
wawcze w wysokości 500 zło-
tych mogą ubiegać się rodzice 
niezależnie od dochodów na 
drugie i kolejne dziecko do 
ukończenia 18 roku życia. 
W przypadku rodzin z do-
chodem poniżej 800 zł netto 
na osobę (lub 1200 zł netto 
w przypadku wychowywania 
w rodzinie dziecka niepełno-
sprawnego) wsparcie można 
otrzymać także na pierwsze 
lub jedyne dziecko.

Aby zostać beneficjentem 
programu należało złożyć 
wniosek w urzędzie gminy lub 
miasta właściwym dla miejsca 
zamieszkania osoby starającej 
się o świadczenie. I tu pierw-
sze zaskoczenie – składanie 
wniosków odbyło się w sposób 
szybki i sprawny. A to dzięki 
temu, że wnioski można było 
złożyć w formie papierowej 
osobiście w urzędach gmin-
nych, w ośrodkach pomocy 
społecznej lub wysyłając 
pocztą. Można je było równie 
przesłać w formie elektronicz-
nej (online) poprzez Platformę 
Usług Elektronicznych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
(PUE ZUS), poprzez portal 
Emp@tia, za pośrednictwem 
ePUAP, a także za pośrednic-
twem wybranych systemów 

Plus dla polskich rodzin
Program „Rodzina 500 plus” miał według opozycji zruj-
nować budżet państwa, rozpić Polaków, zwiększyć bez-
robocie. W kwietniu mija pierwszy rok funkcjonowania 
sztandarowego projektu rządu Prawa i Sprawiedliwości. 
Czy sprawdziły się przepowiednie opozycji, czy – wręcz 
przeciwnie – program 500 złotych na dziecko okazał się 
krokiem milowym w poprawie sytuacji polskich rodzin?

bankowości elektronicznej. 
Online złożono 20 procent 
wszystkich wniosków o „500 
plus”, z czego 95 procent przez 
banki.

W całej Polsce świadczenie 
„500 plus” do końca stycznia 
2017 roku trafiło do prawie 
3,82 miliona dzieci do 18 
lat – co stanowi 55 procent 
wszystkich dzieci. 2,56 milio-
na rodzin otrzymało ponad 19 
miliardów złotych.

Niemal 40 procent świad-
czeń wypłacanych jest po 
uwzględnieniu kryterium do-
chodowego na pierwsze lub 
jedyne dziecko – to 1,524 mln 
dzieci, w tym jedynacy to 699 
tys. dzieci. Na wsi odsetek 
ten wynosi 63 proc. W gmi-
nach miejskich wynosi on 48 
proc., a w miejsko-wiejskich 
58 proc.

Mniej biedy

Program „Rodzina 500 
plus” sprawił, że nasz kraj 
awansował w zestawieniach 
dotyczących pomocy dla ro-
dzin. Raport w tej sprawie 

w zeszłym roku przygotowała 
firma doradcza PwC. Wynika 
z niego, że średnia kwota bez-
pośredniej pomocy państw Unii 
Europejskiej w zakresie ulg na 
dzieci i świadczeń rodzinnych 
wynosi obecnie około 9806 zł 
rocznie, w Polsce to 8222 zł, 
co daje nam 13. pozycję w ze-
stawieniu (awansowaliśmy 
z 24. pozycji). Jeszcze lepsze 
miejsce zajmujemy w zesta-
wieniu porównującym poziom 
wsparcia do przeciętnego wy-
nagrodzenia w danym kraju. 
Pod tym względem nasz kraj 
uplasował się na wysokim 4. 
miejscu wśród 28 państw Unii 
Europejskiej. Wyprzedzają nas 
Francja, Węgry i Austria.

Bardziej stabilne finan-
sowo rodziny to mniej biedy 
wśród dzieci. I to znaczące, 
bo 94-procentowe ogranicze-
nie skrajnego ubóstwa wśród 

najmłodszych Polaków, to 
największy sukces programu 
„Rodzina 500 plus”. Przed jego 
wprowadzeniem aż 11,9 proc. 
polskich dzieci znajdowało się 
w sytuacji skrajnego ubóstwa. 
Teraz w tej grupie pozostaje je-
dynie 0,7 proc. najmłodszych 
Polaków – wynika z raportu 
„Przewidywane skutki spo-
łeczne 500+: ubóstwo i rynek 
pracy” przygotowanego przez 
prof. Ryszarda Szarfenberga 
z polskiego oddziału Europej-
skiej Sieci Przeciwdziałania 
Ubóstwu (EAPN).

Więcej dzieci

Głównym celem programu 
było zachęcenie Polaków do 
posiadania większej liczby 
dzieci. Wielu wątpiło, że świad-
czenie wspierające rodziny 
wpłynie na zwiększenie dziet-
ności. A jednak – w 2016 roku 
porodówki w szpitalach zaczę-
ły się zapełniać. Na oddziale 
położniczo-ginekologicznym 
Szpitala św. Wojciecha (gdań-
ska Zaspa) w zeszłym roku 
padł rekord urodzeń w całej 
historii placówki – 3,6 tysiąca 
maluchów.

Według danych Urzędu 
Stanu Cywilnego w 2016 roku 
w Gdańsku na świat przyszło 
8584 dzieci, to jest o 760 więcej 

niż w roku 2015. W procentach 
daje to wskaźnik 9,8. W skali 
kraju w ubiegłym roku urodzi-
ło się 385 tys. dzieci, czyli o 16 
tys. więcej niż w 2015. Progno-
zuje się, że w roku 2017 wzrost 
liczby urodzeń powinien być 
jeszcze wyższy – nawet o 25-
-35 tysięcy.

Zdaniem minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Elżbiety Rafalskiej odwróci to 
negatywny trend spadku licz-
by ludności w Polsce trwający 
od 25 lat. Gdyby przyrost na-
turalny utrzymywał się na po-
ziomie z roku 2014, to według 
prognoz GUS w 2050 roku 
liczba ludności Polski spadłaby 
do 34 milionów osób, z obec-
nych 38,5 miliona. Końcówka 
2016 i pierwsze miesiące 2017 

Głównym celem 
programu było 
zachęcenie Polaków 
do posiadania większej 
liczby dzieci. Wielu 
wątpiło, że świadczenie 
wspierające rodziny 
wpłynie na zwiększenie 
dzietności. A jednak – 
w 2016 roku porodówki 
w szpitalach zaczęły się 
zapełniać. 

94-procentowe 
ograniczenie skrajnego 
ubóstwa wśród 
najmłodszych Polaków, 
to największy sukces 
programu „Rodzina 500 
plus”. 
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odzież

obuwie

wyjazdy wakacyjne

książki lub pomoce 
edukacyjne

dodatkowe zajęcia dla 
dzieci

wycieczki

żywność

basen, kino, teatr, 
jedzenie poza domem...

leki, leczenie

dentysta, ortodonta

remont mieszkania

zabawki, gry planszowe

elektronika

sprzęt sportowy

meble

sprzęt AGD

kosmetyki

multimedia 
(internet, TV)

spłata zobowiązań 
finansowych

gry komputerowe

samochód, motor

fryzjer, kosmetyczka...

uroczystości rodzinne

coś innego

żadne z powyższych

31

29

22

22

20

17

17

17

15

11

11

10

8

8

7

3

3

3

3

1

1

1

1

2

33

NA CO RODZICE WYDALI PIENIĄDZE
Z PROGRAMU 500+ (w proc.)Plus dla polskich rodzin

roku pokazują nową tendencję. 
Oczywiście, sam program „500 
plus” nie uratuje polskiej de-
mografii, ale jeżeli dojdzie do 
tego program mieszkaniowy, 
wzrost wynagrodzeń, popra-
wa opieki zdrowotnej, ale też 
opieki nad osobami starszymi, 
to jest szansa, że przestanie 
ubywać Polaków.

Pierwsze ferie w życiu

Z badań przeprowadzonych 
przez CBOS na przełomie 
września i października 2016 
roku wynika, że większość 
pieniędzy uzyskanych z pro-
gramu „500 plus” polskie ro-
dziny przeznaczyły na bieżące 
potrzeby.

Dzięki programowi rodzice 
kupowali odzież (31 proc.), 
buty (29 proc.), żywność (17 
proc.), leki i przeznaczali na le-
czenie (15 proc.). Spora część 
respondentów przeznaczyła 
świadczenie rodzinne na książ-
ki lub pomoce edukacyjne (22 
proc.), dodatkowe zajęcia dla 
dzieci (20 proc.), wycieczki, 
wyjazdy szkolne, przedszkol-
ne (17 proc.). Wiele rodzin 
mogło sobie w końcu pozwo-
lić na wakacje, na ten cel „500 
plus” wydało 22 proc. rodzin. 
Podczas pierwszych po wpro-
wadzeniu programu wakacji 
wyjechało na wypoczynek 
o 14 proc. więcej dzieci niż 
rok wcześniej. Także tego-
roczne ferie zimowe były pod 
znakiem „500 plus”. Aż 41,9 
proc. respondentów sondażu 
IBRIS przeprowadzonego na 
zlecenie „Faktu” i Radia ZET 
odpowiedziało twierdząco na 
pytanie „Czy według Pana(i) 
opinii fundusz 500+ pomaga 
wysyłać dzieci na ferie zimo-
we?”, odpowiedzi „w niewiel-
kim stopniu” udzieliło 24,3 
proc. osób. 9,3 proc. bada-
nych przyznało, że fundusze 
z rządowego programu „500 
plus” umożliwiły im wysłanie 
dziecka na ferie zimowe po raz 
pierwszy w życiu.

Polskie rodziny, szczególnie 
te wielodzietne, zaczęły godnie 
żyć, bez strachu, że zabraknie 
pieniędzy na podstawowe po-
trzeby.

Polacy mieli więcej pie-
niędzy w portfelach, a to 
przełożyło się na zyski przed-
siębiorstw, i to właśnie tych 
branż związanych z rodziną 
i wychowaniem dzieci. Wzrost 
dochodów zanotował np. sek-
tor zabawkowy, w 2015 roku 
jego wartość wyniosła 2,5 mld, 
w 2016 już 3 mld. Dwucyfro-
we wzrosty były widoczne za-
raz po uruchomieniu wypłat. 
Szkoda tylko, że większość 
zabawek pochodzi z Chin. 
Wzrosły również dochody 
firm odzieżowych i obuwni-
czych, np. firma Coccodrillo, 
polska marka odzieżowa dla 
najmłodszych, odnotowała 
tylko w listopadzie ubiegłego 

roku wzrost przychodów o 24 
proc. Na „500 plus” skorzystał 
również przemysł spożywczy, 
ale nie tak bardzo jak inne 
branże. Powód? Wydatki na 
jedzenie są niezależne od sta-
tusu rodziny.

Nie przepili, przestali 
pożyczać

Nie sprawdziły się też 
przewidywania przeciwników 
programu, że Polacy zamiast 
na dzieci przeznaczą świad-
czenia na używki i pogłębi to 
patologie. Od startu programu 
„Rodzina 500 plus” prowa-
dzonych było zaledwie 1005 
spraw dotyczących zmiany 
formy wypłaty świadczenia 
wychowawczego z pieniężnej 
na rzeczową, co stanowi 0,03 
proc. wszystkich wydanych 
decyzji. W naszym wojewódz-
twie w roku 2016 takich spraw 
było 83.

Rzeczywistymi „ofiarami” 
programu „500 plus” były 
natomiast firmy pożyczkowe. 
Wskutek malejącej liczby 
klientów na niewielkie kil-
kusetzłotowe pożyczki, które 
wcześniej były zaciągane przez 
rodziny, aby sfinansować nie-
przewidziane wydatki, w ze-
szłym roku zniknęło z rynku 
21 takich firm. Zmalała też 
liczba osób, które wcześniej 
wpadły w pętlę zadłużenia 
i zostały wpisane na czarne 
listy dłużników. Pozabankowi 
pożyczkodawcy szukają no-
wych grup docelowych, teraz 
za cel obierają bezdzietnych 
singli.

Efekt uboczny

Krytycy programu „500 
plus”, a w momencie jego 
wprowadzenia było ich całkiem 
sporo, straszyli zmniejszeniem 
aktywności zawodowej kobiet. 
Żadna z przebadanych przez 
CBOS na jesieni osób ani ich 
partnerów lub małżonków nie 
zamierzała zrezygnować z pra-
cy ze względu na otrzymywa-
ne świadczenie. Jeden procent 
badanych stwierdził, że zamie-
rza zmniejszyć wymiar czasu 
pracy, a 5 proc. zamierza pod-
jąć pracę. To deklaracje, a jak 
z praktyką? Dane wynikające 
z raportu Badanie Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludno-
ści (BAEL) autorstwa GUS, 
według którego od marca do 

września 2016 liczba biernych 
zawodowo osób, które podały 
jako powód niepodejmowania 
pracy „obowiązki rodzinne 
związane z prowadzeniem 
domu”. zwiększyła się o 150 
tys., mogłyby potwierdzać te 
obawy. Czy jest to efekt pro-
gramu „500 plus”? Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej wskazuje, że udział 
respondentów deklarujących 
bierność z powodu opieki nad 
dziećmi lub innymi osobami 
od 2011 roku utrzymuje się na 
stałym poziomie (ok. 7 proc.). 
Według danych tego resortu 
wskaźnik zatrudnienia kobiet 
w III kwartale 2016 roku wy-
nosił 45,4 proc i był wyższy 
niż w III kwartale 2015 (44,9 
proc.) Stopa bezrobocia wśród 
kobiet w tym okresie wyniosła 
6,2 proc., przy 7,5 proc. w III 
kwartale 2015.

Program „500 plus” nie 
zrewolucjonizował rynku 
pracy. Jeśli z jego powodu ko-
biety rezygnowały z pracy, to 
w niewielkim stopniu, i to były 
przeważnie panie otrzymujące 
niskie pensje, mające kilkoro 
dzieci, którym nie opłaca się 
pracować i na przykład płacić 
za dojazd do pracy, lepiej im 
zostać w domu, by dopilnować 
liczne potomstwo. Ponadto co-
raz częściej rezygnacja z pracy 
spowodowana jest konieczno-
ścią opieki nad osobami star-
szymi.

Efektem „ubocznym” – i to 
niewątpliwie pozytywnym 
– są podwyżki wynagrodzeń. 
Firmy, szczególnie te płacące 
najmniej, muszą teraz konku-
rować o pracownika między 
sobą. Widać to szczególnie 
w sieciach handlowych, w ze-
szłym roku pensje podniosły 
Lidl, Biedronka, Kaufland 
i Tesco.

Potrzebne poprawki

Program „500 plus” został 
przygotowany i wdrożony jak 
na polskie warunki niemal 
modelowo. Ale jak zawsze 
znajdą się „przedsiębiorcze” 
osoby, które ominą nawet do-
brze przygotowane przepisy. 
Przykładem jest wyłudzanie 
świadczeń poprzez zaniża-
nie oficjalnych dochodów, co 
polega na tym, że pracownik 
zwalnia się, a następnie za-
trudnia u tego samego praco-
dawcy, ale już z niższą pensją. 
Również niektórzy przedsię-
biorcy na ryczałcie czy karcie 
podatkowej sami wyliczają 
swój dochód na takim pozio-
mie (nawet przy bardzo dużym 
przychodzie), że uprawnia ich 
do ubiegania się o „500 plus” 
na pierwsze dziecko, mimo 
że ich faktyczne zarobki nie 
powinny ich do tego upoważ-
niać. Poprawkę tych, a także 
innych przepisów, zapowiada 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

W całej Polsce 
świadczenie „500 plus” 
do końca stycznia 2017 
roku trafiło do prawie 
3,82 miliona dzieci do 
18 lat – co stanowi 55 
procent wszystkich 
dzieci. 2,56 miliona 
rodzin otrzymało ponad 
19 miliardów złotych.

Ponowne złożenie wniosku 
o świadczenie 500+ będzie konieczne

Od 1 kwietnia 2016 r. jest przyznawane świadczenie wy-
chowawcze (zwane także świadczeniem 500+), stanowiące 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wypłata świadczeń jest co do zasady realizowana w gmi-
nach, a wniosek o jego wypłatę należy ponawiać co roku.

W momencie startu programu wnioski mogły być skła-
dane od 1 kwietnia 2016 r. i pierwszy okres, na jaki zostało 
przyznane prawo do świadczenia, był dłuższy, tj od 1 kwietnia 
2016 r. do 30 września 2017 roku.

Kolejne wnioski o wypłatę świadczeń będzie można skła-
dać od 1 sierpnia 2017 roku na okres od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r.

Stan prawny na dzień 22.03.2017 r.
Maria Szwajkiewicz

Polacy pokochali 
„500 plus”

Właśnie mija rok od wpro-
wadzenia sztandarowego pro-
jektu Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Nie pomogła zmasowana 
kampania opozycji i zaprzy-
jaźnionych celebrytów (przy-
kład Agaty Młynarskiej, której 
przeszkadzały w wypoczynku 

nad morzem rodziny z dzieć-
mi), Polacy zaakceptowali 
program „Rodzina 500 plus” 
i żadna partia, nawet najbar-
dziej krytyczna wobec obec-
nych rządów, nie zadeklaruje 
jego likwidacji, chyba że chce 
popełnić polityczne samobój-
stwo.

Małgorzata Kuźma
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HISTORIA

Sopot

Przyszły prezydent urodził 
się w 1949 r. w Warszawie, 
ale już od 1971 r. związał się 
z Sopotem. Przyjechał tam 
rozwijać karierę naukową, 
a znalazł miłość swojego 
życia, przyszłą żonę Marię 
Mackiewicz oraz drugą „małą 
ojczyznę”. Małżeństwo Ka-
czyńskich kilkakrotnie zmie-
niało miejsce zamieszkania, 
ale zawsze w obrębie Sopotu. 
W końcu zamieszkali już na 
stałe w kamienicy przy obec-
nej ul. Armii Krajowej. Lech 
Kaczyński mieszkał w Sopocie 
nawet wtedy, gdy w połowie 
lat 90. pracował w Warszawie 
jako prezes Najwyższej Izby 
Kontroli. Dopiero po wygra-
nych wyborach na prezydenta 
Warszawy w 2002 r. powrócił 
do stolicy.

Sopot był także miejscem 
pracy Lecha Kaczyńskiego. 
Przez kilkanaście lat jego ga-
binet jako wykładowcy na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Gdańskiego mieścił się w bu-
dynku przy ul. Kościuszki 47. 
W 2013 r. na froncie budynku 
odsłonięto tablicę upamięt-
niającą ten okres w życiorysie 
przyszłej głowy państwa. Ta-
blica poświęcona prezydentowi 
znajduje się także w sopockim 
kościele św. Bernarda. W Sopo-
cie już od 2010 r. znajduje się 
także jedno miejsce poświęco-
ne parze prezydenckiej. To Park 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich 
niedaleko mola i popularnej 
ścieżki nadmorskiej. Dzięki ta-
kiej lokalizacji jest duża szansa, 
że związki prezydenta Kaczyń-
skiego z Sopotem poznają ty-
siące turystów odwiedzających 
w sezonie ten kurort.

Gdańsk i Gdynia

Park imienia Marii i Le-
cha Kaczyńskich znajduje się 
także w Gdyni – na Kamien-
nej Górze, nieco poniżej ta-
rasu widokowego. Od 2015 r. 
w to miejsce można dostać się 
specjalną kolejką. W ten spo-
sób bez względu na kondycję 
można podziwiać przepiękną 
panoramę Zatoki Gdańskiej, 
a jednocześnie przypomnieć 
sobie dwoje wybitnych oby-
wateli Trójmiasta. Wybór Ka-

miennej Góry na taką formę 
upamiętnienia Marii i Lecha 
Kaczyńskich nie był przy-
padkowy. To było ulubione 
miejsce ich spacerów podczas 
wizyt w Gdyni.

Co ciekawe, park imienia 
pary prezydenckiej, a nie tylko 
samego prezydenta, znajduje 
się także w Lęborku, w pobliżu 
dworca autobusowego.

W Gdańsku również znaj-
dują się miejsca upamiętnia-
jące Lecha Kaczyńskiego. 
Wprawdzie nigdy nie miesz-
kał on w stolicy regionu, ale tu 
koncentrowała się jego działal-

ność związkowa. Już od 1978 
roku Lech Kaczyński zaanga-
żował się w działalność Wol-
nych Związków Zawodowych 
Wybrzeża. Jako specjalista 
prawa pracy prowadził wykła-
dy i udzielał porad robotnikom 
związanym z WZZ. Spotkania 
odbywały się m.in. w mieszka-
niu śp. Anny Walentynowicz 
przy al. Grunwaldzkiej w Gdań-
sku Wrzeszczu. Lech Kaczyń-
ski brał także udział w strajkach 
w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 
1980 r, oraz maju i sierpniu 
1988 roku. W tym ostatnim 
przypadku pomagał również 
gdańskim portowcom zwol-
nionym za udział w proteście, 
między innymi dzięki jego in-
terwencji kilkuset portowców 
zostało przywróconych do pra-
cy. Przyszły prezydent udzielał 
się także w kolejnych instytu-
cjach – podziemnych i jawnych 
– Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” – Regionalnej Komisji 
Koordynacyjnej (1986–1989), 
Tymczasowym Zarządzie Re-
gionu (1989–1990) i Zarządzie 
Regionu (1990–1991).

Dlatego nic dziwnego, że 
z inicjatywy wojewody gdań-
skiego w 2016 r. największa 
sala w Pomorskim Urzędzie 

Wojewódzkim otrzymała imię 
Lecha Kaczyńskiego. Wpraw-
dzie nigdy nie pełnił on funk-
cji wojewody, ale w listopadzie 
1981 r. doradzał prowadzącym 
strajk okupacyjny właśnie 
w tym budynku związkowcom 
z „S” służby zdrowia. Poza tym 
Urząd Wojewódzki to centrum 
administracji państwowej w re-
gionie, a Lech Kaczyński jak 
chyba żaden inny polityk w III 
RP dał przykład propaństwo-
wej postawy.

Kolejne miejsce w Gdań-
sku,  w którym uczczono 
pamięć prezydenta, to bazy-
lika Mariacka. W 2015 roku 
w kaplicy Matki Bożej Ostro-
bramskiej zostało odsłonięte 
i poświęcone przez abp. Sła-
woja Leszka Głódzia Epitafium 
Smoleńskie, wykonane przez 
znanego gdańskiego rzeźbia-
rza prof. Wawrzyńca Sampa. 
Płaskorzeźba przedstawia wi-
zerunki wszystkich ofiar kata-
strofy smoleńskiej związanych 
z Pomorzem: Lecha Kaczyń-
skiego, Ryszarda Kaczorow-
skiego, Macieja Płażyńskiego, 
Arkadiusza Rybickiego, Anny 
Walentynowicz, Andrzeja Kar-
wety i Lecha Solskiego.

Poza Trójmiastem

O Lechu Kaczyńskim pa-
miętają także mieszkańcy 
innych pomorskich miejsco-
wości. Już w maju 2010 r., za-
ledwie miesiąc po katastrofie, 
poświęcony prezydentowi obe-
lisk z granitową płytą stanął na 
Rynku Maślanym w Skórczu 
na Kociewiu. Był to pierwszy 
pomnik związany z osobą Le-
cha Kaczyńskiego w Polsce. 
Upamiętnia wizytę prezydenta 
w Skórczu w maju 2009 roku 
z okazji 75 rocznicy nadania 
mu praw miejskich. Jednocze-
śnie Rada Miasta przyznała po-
śmiertnie tragicznie zmarłemu 
prezydentowi tytuł Honoro-

wego Obywatela Skórcza. Ta 
miejscowość to symboliczne 
miejsce, ponieważ Lech Ka-
czyński znany był z przywią-
zania do idei zrównoważonego 
rozwoju Polski, uwzględniają-
cego także właśnie mniejsze 
ośrodki.

W sierpniu 2010 r. oddano 
do użytku rondo im. Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego 
w Rumi, u zbiegu ulic Dębo-
górskiej i Gdańskiej. Na wy-
sepce pośrodku znajduje się 
pomnik w kształcie trzech flag 
zwieńczonych godłem Polski, 
które jednocześnie układają się 
w kształt skrzydeł samolotu…

Najczęściej spotykaną for-
mą upamiętnienia prezydenta 
Kaczyńskiego na Pomorzu są 
jednak okolicznościowe tablice. 
Te znajdujące się w Kościerzy-
nie (na terenie drogi krzyżowej 
przy kościele Świętej Trójcy), 
Tczewie (w Centrum Kultury 
i Sztuki), Starogardzie Gdań-
skim (Stary Ratusz na rynku, 
siedziba Urzędu Stanu Cywil-
nego) i Wejherowie (kolegiata 
św. Trójcy) upamiętniają spo-
tkania głowy państwa z miesz-
kańcami. W Kościerzynie przy 
pomniku Chrystusa Króla 
znajduje się także druga tabli-
ca, na której wyryto nazwiska 
wszystkich ofiar tragedii z 10 
kwietnia 2010 roku.

Z kolei tablice w Kwidzy-
nie (w konkatedrze św. Jana 
Ewangelisty) i  Prabutach 
(w konkatedrze św. Wojcie-
cha) na Powiślu upamiętniają 
wszystkie ofiary katastrofy pod 
Smoleńskiem, jednak z imienia 
i nazwiska wymieniają właśnie 
Marię i Lecha Kaczyńskich.

Niecodzienną formę odda-
nia hołdu parze prezydenckiej 
wybrano w Słupsku. W 2012 r. 
w Parku im. Jerzego Waldorffa 
posadzono dwa dęby pamięci, 
jeden upamiętniający Marię 
Kaczyńską, drugi Lecha Ka-
czyńskiego.

Nie tylko ze spiżu

Od kilku lat widzimy ten-
dencję do uzupełniania mate-
rialnych form pamięci ważnych 
wydarzeń i postaci tzw. żywymi 
pomnikami – różnego rodzaju 
projektami i dziełami. Nie ina-
czej jest w przypadku upamięt-
niania byłego prezydenta. Głów-
nym ośrodkiem tych działań jest 
Ruch Społeczny im. Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego, którym 
kieruje córka pary prezydenckiej 
Marta Kaczyńska.

W 2016 r. ruch zorganizował 
m.in. konkurs na najlepszą pra-
cę magisterską odwołującą się 
do myśli i dziedzictwa Lecha 
Kaczyńskiego. Jednak najważ-
niejszym dziełem utrwalającym 
w polskiej przestrzeni publicz-
nej ideały i spuściznę prezyden-
ta jest przyznawana corocznie 
przez ruch Nagroda im. Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego. 
To wyróżnienie otrzymały dwie 
osoby związane z Pomorzem 
– w 2012 r. współzałożyciel 
WZZ Wybrzeża Krzysztof Wy-
szkowski oraz w marcu 2017 r. 
Andrzej Gwiazda.

Odbierając wyróżnienie były 
wiceprzewodniczący „S” pod-
kreślił, że Lech Kaczyński łączył 
w swojej działalności dwie cno-
ty – mądrość i odwagę – w celu 
zbudowania Polski sprawiedli-
wej i solidarnej: „Mądrość bez 
odwagi jest przeważnie cnotą 
niezbyt potrzebną i niezbyt przy-
datną. Bo jeżeli ktoś jest mądry, 
ale swojej mądrości boi się prze-
kazać otoczeniu, swoim współ-
braciom, współobywatelom, to 
z tej mądrości społeczeństwo 
nie ma żadnej korzyści”.

Bez wątpienia z działalno-
ści publicznej prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego Polacy od-
nieśli wiele korzyści. Dobrze, 
że chcemy i umiemy, także na 
Pomorzu, tę działalność doce-
nić i upamiętnić.

Adam Chmielecki

Pomorskie ślady Lecha Kaczyńskiego
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni to kolejna insty-
tucja na Pomorzu, która upamiętniła śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Jego imię 12 marca 2017 roku otrzymała 
Biblioteka Główna uczelni. W ten sposób władze akademii 
doceniły fakt, że Lech Kaczyński jako jedyny zwierzchnik sił 
zbrojnych odwiedził tę wojskową uczelnię. Na Pomorzu nie 
brakuje miejsc, w których w różnej formie upamiętniono 
zmarłego tragicznie w katastrofie smoleńskiej prezydenta. 
Nic dziwnego – Lech Kaczyński był i prywatnie, i zawodowo 
bardzo silnie związany z naszym regionem.

Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi.
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W Gdyni Park. im. Marii 
i Lecha Kaczyńskich 
znajduje się na 
Kamiennej Górze. To 
nie przypadek. To 
było ulubione miejsce 
spacerów pary 
prezydenckiej w tym 
mieście. 
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ZWIĄZEK

Obrady prowadził kierują-
cy w tym roku pracami 
Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego przewod-
niczący gdańskiej „Solidarności” 
Krzysztof Dośla. Związek repre-
zentowali również Stanisław 
Szukała, przewodniczący Za-
rządu Regionu Słupskiego oraz 
Bogdan Olszewski, sekretarz 
Prezydium ZRG. Obecni byli 
m.in. samorządowcy, przedsta-
wiciele organizacji pracodawców 
oraz wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich. Członkiem rady została 
Katarzyna Czajka ze Związku 
Pracodawców Business Centre 
Club.

Zrównoważony rozwój

Gospodarkę leśną prowa-
dzoną w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym, jako przykład 
realizacji koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju, przedsta-
wił pełniący rolę gospodarza 
dr inż. Adam Kwiatkowski, dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Gdańsku. 
Czy jednak lasy to rzeczywiście 
ważny temat w kontekście roz-
woju społeczno-gospodarczego? 
By się o tym przekonać, wystar-
czy podać dane przedstawione 
przez dyrektora Kwiatkowskie-
go. O ile na świecie lesistość 
spada, o tyle w Polsce od za-
kończenia II wojny światowej 
systematycznie rośnie i obecnie 
lasy to blisko jedna trzecia po-
wierzchni kraju (30 procent).

Adam Kwiatkowski podkre-
ślił, że zasada zrównoważonego 
rozwoju jest wpisana w Konsty-
tucję RP, dlatego polscy leśnicy 
starają się gospodarować powie-
rzonymi sobie zasobami tak, aby 
nie zabrakło ich dla przyszłych 
pokoleń. Lasy spełniają trzy 
podstawowe funkcje – produk-
cyjną (gospodarczą), środo-
wiskową i społeczną. Dają też 
miejsca pracy, zwłaszcza w sła-
biej rozwiniętych gospodarczo 
obszarach Polski. Dyrektor 
RDLP w Gdańsku sprzeciwił 
się powstałym w ostatnim czasie 
mitom o rzekomo rabunkowej 
gospodarce leśnej prowadzonej 
przez Lasy Państwowe. Jak za-
znaczył, pozyskiwanie drewna 
przez wycinkę drzew prowadzo-
ne jest w sposób odpowiedzial-
ny i zrównoważony. Oznacza 
to m.in., że zaniechano zrębów 
wielkopowierzchniowych. Wy-
cinki prowadzone są na niewiel-
kich powierzchniach (do 0,5 ha), 
które już w kolejnym roku są na 

nowo zalesiane. Jego zdaniem 
krytyczne opinie na temat wy-
cinki drzew wynikają z tego, 
że każdy z nas przywiązuje się 
emocjonalnie do „swojego” 
fragmentu lasu i na jego wycin-
kę reaguje negatywnie.

Wojewódzka Rada Dialo-
gu Społecznego w Gdańsku 
przyjęła Stanowisko dotyczące 
gospodarki leśnej prowadzonej 
na terenie województwa po-
morskiego z uwzględnieniem 
lasów wchodzących w skład 
Trójmiejskiego Parku Krajobra-
zowego. „Gwarantem stabilnej 
i przewidywalnej przyszłości 
lasów TPK jest kontynuowanie 
przez Lasy Państwowe prowa-
dzenia w tym obszarze trwale 
zrównoważonej gospodarki le-
śnej oraz partycypacyjny udział 
w jej prowadzeniu społeczności 
lokalnej. Kompromis pomiędzy 
sferą gospodarczą a potrzebami 
społecznymi wykorzystywania 
walorów rekreacyjnych i zdro-

wotnych tych lasów stanowi zo-
bowiązanie dla wszystkich stron, 
które w sposób odpowiedzialny 
myślą o ich przyszłości” – czyta-
my w  dokumencie.

Czyste powietrze i wody

Radosław Rzepecki, pełniący 
obowiązki pomorski wojewódz-
ki inspektor ochrony środowi-
ska, przedstawił informację nt. 
stanu środowiska naturalnego na 
terenie Pomorza. Jakość powie-
trza w aglomeracji trójmiejskiej 
utrzymuje się na najwyższym 
poziomie. Przekroczenie dopusz-
czalnych norm występuje jedynie 
w czterech miejscowościach: Ko-
ścierzynie, Lęborku, Starogardzie 
Gdańskim i Wejherowie. W bar-
dzo dobrym stanie utrzymane 
są też pomorskie rzeki i jeziora. 
Jednak, o ile radzi sobie pomor-

ska przyroda, o tyle zawodzi 
człowiek. W 2016 r. WIOŚ prze-
prowadził ponad półtora tysiąca 
kontroli przedsiębiorstw i samo-
rządów w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami i innych obowiązków 
związanych z ochroną środowi-
ska. W ich wyniku wydał 212 
zarządzeń pokontrolnych, wy-
stawił 63 mandaty oraz nałożył  
kary pieniężne w łącznej kwocie 
1,3 mln zł. W przypadku czte-
rech podmiotów konieczne było 
złożenie do organów ścigania 
zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa w postaci utrudnia-
nia prowadzenia działań inspek-
torom WIOŚ.

W przyjętej przez WRDS 
Opinii w sprawie stanu środowi-
ska województwa pomorskiego 
czytamy m.in.: „Stan środowiska 
w województwie pomorskim 
ulega poprawie w stosunku do 
tego, co było wiele lat temu. 
Natomiast kontrole podmiotów 

korzystających ze środowiska 
wykazują wciąż na podobnym 
poziomie nieprzestrzeganie 
przepisów środowiskowych, 
co jest uwarunkowane wieloma 
okolicznościami. Zaliczymy do 
nich częste zmiany w przepisach 
prawnych, które podyktowane 
są ciągłym doskonaleniem pra-
wa również na poziomie Unii 
Europejskiej. Nie bez znaczenia 
pozostaje także chęć naruszania 
przepisów z uwagi na wymiar 
ekonomiczny danego zakładu”.

Gospodarka leśna wymaga 
przede wszystkim przemy-
ślanych, niespiesznych decy-
zji, planowania i zarządzania 
w perspektywie długookreso-
wej. I chociażby z tego powodu 
powinna stać się przykładem 
dla innych gałęzi gospodarki.

Adam Chmielecki

Gospodarka i środowisko –  
WRDS w Gdańsku

Wyjazdowe posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, w instytu-
cjach i przedsiębiorstwach związanych z tematem aktualnych prac rady, stają się już trady-
cją. Zgodnie z tym zwyczajem członkowie WRDS spotkali się 23 marca 2017 r. w siedzibie 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, aby dyskutować o zrównoważonym 
rozwoju w kontekście gospodarki leśnej i środowiska naturalnego.
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Gospodarzem posiedzenia WRDS był dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Adam Kwiatkowski 
(pierwszy z prawej). Przemawia Krzysztof Dośla.

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” było 
jednym z wystawców podczas Akademickich Targów Pracy, 
które odbyły się 24 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Zarzą-
dzania w Gdańsku. Studenci i absolwenci mogli nie tylko 
zapoznać się z ofertami pracy, ale również wziąć udział 
w warsztatach i dowiedzieć się, jak skutecznie rozwijać 
swoją karierę zawodową.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku po raz pierwszy 
zorganizowała targi pracy. Władze uczelni zapowiadają, 
że będzie to wydarzenie coroczne. Wśród wystawców 

znalazły się m.in. agencje zatrudnienia oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku.

– Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” od lat 
bierze udział w targach pracy. W porównaniu z innymi targami, na 
przykład metropolitalnymi, jest to wydarzenie kameralne, ale właśnie 
dzięki temu osoby odwiedzające nie biegają w pośpiechu od stoiska 
do stoiska, tylko mają czas dokładnie zapoznać się z poszczególnymi 
ofertami. My jako wystawcy także możemy poświęcić poszczególnym 
osobom więcej czasu i uwagi. Podczas Akademickich Targów Pracy 
w Wyższej Szkole Zarządzania stoisko związkowe cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Przedstawiliśmy ofertę Biura Pracy oraz Działu 
Programów Europejskich, między innymi najnowszy projekt „Stop 
bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek” – podsumowuje 
targi w Wyższej Szkole Zarządzania Renata Tkaczyk, kierownik Biura 
Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

W stronę rynku i pracownika
Prezentacji ofert pracodawców towarzyszyła konferencja „Kształce-

nie na potrzeby regionalnego rynku pracy”, podczas której optymistyczne 
prognozy dotyczące pomorskiego rynku pracy przedstawiła Joanna Wit-
kowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W styczniu 
i lutym 2017 r. liczba oferowanych przez pracodawców miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej w naszym regionie była o 25 proc. wyż-
sza niż rok wcześniej. Ta tendencja może się utrzymać aż do 2020 roku! 
Pomorze będzie jednym z dwóch województw, w których w tym czasie 
przybędzie najwięcej miejsc pracy. Oczywiście nie dla wszystkich.

Bez problemu znajdą dobre zatrudnienie osoby posiadające kon-
kretny zawód, najlepiej związany z usługami (po szkole branżowej lub 
technikum) oraz absolwenci wyższych uczelni. Jednak w tym drugim 
przypadku trzeba być elastycznym i stale podnosić oraz poszerzać 
swoje kwalifikacje. Przykładem zawodu, w którym występuje nadpo-
daż absolwentów, są ekonomiści. Jednak już ci absolwenci ekonomii, 
którzy wyspecjalizują się także w rachunkowości (najlepiej jako biegli 
rewidenci), będą wręcz rozchwytywani przez pracodawców. W naj-
trudniejszej sytuacji na pomorskim rynku pracy są i będą osoby bez 
konkretnego wykształcenia – absolwenci liceów ogólnokształcących 
oraz osoby, które ukończyły szkoły zawodowe (branżowe) lub technika, 
ale nie przystąpiły do egzaminów zawodowych.

A co mają zrobić młodzi ludzie, aby zwiększyć swoje szanse 
na zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy? Przede wszystkim 
inwestować w siebie, najlepiej ucząc się języków obcych i podej-
mując… wolontariat. Z badań oczekiwań przeprowadzonych przez 
WUP w Gdańsku wynika, że takie zaangażowanie na rzecz innych 
pracodawcy cenią bardziej nawet niż doświadczenie zawodowe.

Adam Chmielecki

„Solidarność” 
na Akademickich  
Targach Pracy w Gdańsku

Region Gdański NSZZ „Solidarność” na Akademickich 
Targach Pracy w Gdańsku.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

NADGODZINY 
SZKODZ¥ FIRMIE

jak stare

Cytat miesiąca

„

4305,00 zł
To przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsię-
biorstw w lutym 2017 r. 
To o 28 zł więcej niż 
miesiąc wcześniej. 

pod redakcją Martyny Werry

NOWE

Masowy powrót Polaków GAZ, UBEZPIECZENIA I BIEDRONKAMasowy powrót Polaków
ze Wschodu
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Od stycznia do połowy lutego prawie 2400 osób ze Wscho-
du, legitymujących się Kartą Polaka, złożyło podanie o możliwość 
stałego pobytu w naszym kraju. Żeby otrzymać ten dokument, 
chętni do zamieszkania na terenie Polski musieli w wiarygodny 
sposób potwierdzić, że ich przodkowie byli naszymi rodakami. Po 
uzyskaniu prawa stałego pobytu mogą starać się o polskie oby-
watelstwo. Duża grupa tych osób pochodzi z terenów wschod-
niej Ukrainy okupowanych przez Rosjan.                                   

Polski budżet utrzymuje się 
głównie z podatków płaconych 
przez zwykłych obywateli oraz 
małych i średnich przedsiębior-
ców. Wpływy z dużych spółek 
stanowią niewiele ponad 5 
proc. wszystkich wpływów. Tak 
przynajmniej wynika z rapor-
tu „Runaway Taxes”. Roczne 
wpływy z podatku CIT do pol-
skiego budżetu wynoszą około 
30 miliardów złotych, z czego 
w 2015 roku blisko 3 miliardy 
złotych zapłaciło 10 najwięk-
szych pod względem obrotu 
firm w Polsce. Najwięcej – 878 
milionów złotych – wniosła 
firma PGNiG. Na kolejnych 
miejscach uplasowały się takie 
firmy, jak PZU (602 miliony zło-
tych), PKO Bank Polski (589 mi-
lionów złotych) oraz Orlen (465 
milionów złotych). Firma PGE 
zapłaciła 461 milionów złotych 
podatku. Jak widać, dominu-
ją spółki państwowe. Jeden 
z wyjątków stanowi Jeronimo 

Czy wiedzą Państwo, że 
istnieje żarówka, która świeci 
nieprzerwanie od 1890 roku? 
To ręcznie dmuchana, 4-wato-
wa Centennial Light z węglo-
wym włóknem.

Niestety, jednak współcześni 
producenci różnorakich sprzę-
tów nie biorą przykładu z XIX- 
-wiecznych fabrykantów. Istnie-
je niechlubny zwyczaj celowego 
postarzania produktów, aby 
miały one ograniczony czas 
użytecznego życia, po tym zaś 
okresie stawały się niesprawne, 
a często nieopłacalne w napra-
wie. Nie jest tajemnicą, że już od 
1924 roku niektórzy producenci 
żarówek tak planowo je posta-
rzali, że pracowały maksymal-

nie 1000 godzin, zamiast około 
2000. I lawina ruszyła. Tygodnik 
„The Economist” jako przykład 
takiego postępowania produ-
centów podaje nylonowe poń-
czochy. Tak zwane „puszczanie 
oczek” powodowało, że kobie-
ty kupowały nowe pończochy, 
i powstrzymywało to szukanie 
włókna, które by nie miało tej 
cechy. Badania przeprowadzo-
ne w 2013 roku w Niemczech 
wykazały, że uszkodzenia wy-
nikłe z zaplanowanego starze-
nia sprzętu AGD i elektroniki 
wynoszą w tym kraju kilka mi-
liardów euro rocznie. Minęły te 
czasy, kiedy lodówkę, pralkę czy 
telewizor kupowało się na mini-
mum 20 lat.                            

Wiosna powszechnie cieszy 
się opinią najpiękniejszej pory 
roku. Kwitną kwiaty, śpiewają 
ptaki, pojawiają się motyle… 
Niestety, jest to też trudny 
czas dla osób uczulonych na 
pyłki. Jak radzić sobie z uciąż-
liwą przypadłością? Alergik 
powinien uważnie śledzić pu-
blikowany w różnych mediach 
kalendarz pyleń roślin, z reguły 
podawany razem z progno-

zami pogody. Jeśli stężenie 
pyłków jest wysokie, na wio-
senny spacer lepiej wybrać się 
do lasu iglastego niż liściaste-
go czy mieszanego. Jest w nim 
znacznie mniej pyłków, a znaj-
dujące się w powietrzu olejki 
żywiczne łagodzą katar i uła-
twiają oddychanie. W czasie 
deszczu lepiej zostać w domu 
i zamknąć okna, bo drobiny 
z wyższych partii powietrza są 

wtedy spłukiwane na ziemię. 
Najlepiej spacerować kilka mi-
nut po ulewie. Powietrze jest 
wtedy najczystsze, bo uno-
szące się pyłki opadły, a nowe 
nie zdążyły się jeszcze rozprze-
strzenić. W 2015 roku w Polsce 
chorowało na rozmaite alergie 
15 milionów ludzi, a w dużych 
miastach stwierdzono ją u pra-
wie 70 procent dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym.   

878 PGNiG

602 PZU

589 PKO Bank Polski

465 Orlen

461 PGE

367             Jeronimo Martins

68 Lotos

35 Eurocash

JAKIE PODATKI PŁACĄ NAJWIĘKSZE SPÓŁKI 
W KRAJU*) (w mln zł)

*) spośród firm, których raporty są publikowane w internecie, rok 2015
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Martins, właściciel sieci skle-
pów Biedronka, który w 2015 
roku zapłacił ponad 367 milio-

nów złotych. Siódme miejsce 
zajmuje firma Lotos z 68 mi-
lionami złotych podatku.     

WIOSENNY SPACER TEŻ DLA ALERGIKA
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To, że praca po godzinach przyczynia się do wystąpienia syn-
dromu wypalenia zawodowego i podobnych problemów psychicz-
nych, wiadomo od dawna. Od jakiegoś czasu zwraca się też uwa-
gę na jej związek z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia, 
zwłaszcza choroby wieńcowej. Okazuje się jednak, że przemęczenie 
szkodzi nie tylko pracownikom, ale również… pracodawcom. I nie 
chodzi tylko o dużą częstotliwość wypadków przy pracy. Według 
naukowców z Uniwersytetu Stanforda po przekroczeniu progu 50 
godzin przepracowanych tygodniowo efektywność zatrudnionego 
drastycznie spada. W dłuższej perspektywie regularna praca w go-
dzinach nadliczbowych zwiększa rotację pracowników i osłabia ich 
zaangażowanie w wykonywanie obowiązków.                            

2,2 proc. to 
inflacja rok do 
roku w Polsce 
w lutym 2017 r. 
W porównaniu ze 
styczniem wzrosła 
o 0,5 proc. 

W lutym 2017 r. odnotowano dy-
namikę wzrostu PKB rok do roku 
w Polsce na poziomie 4,0 proc. 
Oznacza to spadek w porównaniu 
ze styczniem br. o 0,3 proc., ale 
wzrost w porównaniu z grudniem 
ub.r. o 1,3 proc. 

Stopa bezrobocia w woje-
wództwie pomorskim na 
31 stycznia br. wyniosła 7,5 
proc., a liczba bezrobotnych 
w województwie pomorskim 
to 66 629 osób. W grudniu 
ub.r. było to 7,3 proc.

W Polsce mamy ponad 40-pro-
centowy wzrost dochodów z VAT 
(o 9,6 mld zł więcej niż przed 
rokiem) i nadwyżkę zamiast defi-
cytu – to wyniki budżetu państwa 
na koniec lutego. Opublikowało je 
Ministerstwo Finansów.

– Yyy, no to jest hymn Dąbrowskiego...

Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, 
w programie „Pociąg do polityki” w odpowiedzi na pytanie 

o autora słów polskiego hymnu
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WSPOMNIENIE

Mamo,
Czas zapamiętać Twoje kroki

I Twoje dłonie, zapach chleba, 
by kiedy przyjdzie sen głęboki,

ruszyć za Tobą w stronę Nieba...

Beacie Joasi Pomierskiej wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z koła NSZZ „Solidarność” 

i członkowie gdańskiej Komisji Międzyzakładowej  
Pracowników Oświaty i Wychowania

Że nie dałaś mi mamo  
Zielonookich snów  

Nie żałuję... 
Że nie znałam klejnotów  

Ni koronkowych słów  
Nie żałuję... 

Że nie mówiłaś mi jak szczęście kraść spod lady  
I nie uczyłaś mnie życiowej maskarady  
Pieszczoty szarej tych umęczonych dni  

nie żal mi, 
nie żal mi.

Agnieszka Osiecka

Broni Truchlewskiej wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Mamy
składają koleżanki i koledzy z koła w SP nr 65
i KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

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

Bóg jako bramę...
Walter Flex

Naszej Koleżance Oli Czerskiej najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci Męża 

ś.p.

Wiesława Czerskiego
składają koleżanki i koledzy  

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

Wizerunek Anny Walenty-
nowicz, współzałożycielki 
Wolnych Związków Zawo-
dowych Wybrzeża i NSZZ 
„Solidarność”, wykorzysta-
ły środowiska feministycz-
ne. Jej twarz znalazła się 
na plakacie promującym 
tzw. Manifę, demonstra-
cję feministek w Poznaniu. 
Rodzina Walentynowiczów 
protestuje.

Anna Walentynowicz 
miała zupełnie odmien-
ne poglądy niż pro-

aborcyjne feministki i uwa-
żam, że użycie jej zdjęcia 
przez uczestniczki Manify to 
skandal. Zwłaszcza że nikt nie 
konsultował tego posunięcia 
z rodziną – wpisał na portalu 
społecznościowym Piotr Wa-
lentynowicz, wnuk Anny.

Anna Walentynowicz, ko-
bieta, o którą upomnieli się 
gdańscy stoczniowcy w 1980 
roku, zginęła w tragicznym 
locie do Smoleńska 10 kwiet-
nia 2010 r.

Zmarł Jan Koziatek, uczestnik strajku 
w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 
marca w Lipie koło Przasnysza. W Gdańsku 
w intencji Zmarłego 23 marca została odpra-
wiona msza św. w kościele Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Brętowie.

Jan Koziatek urodził się 24 maja 1942 
w Lipie k. Przasnysza. Absolwent Politech-
niki Gdańskiej, Wydziału Mechaniczno-Tech-
nologicznego (1972). W roku 1961 kierowca 
w Rejonowym Tartaku w Klinie, następnie 
w latach 1961-1982 pracownik Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina. W latach 1978-1980 współ-
pracował z Wolnymi Związkami Zawodowy-
mi Wybrzeża, kolportował niezależne pisma 
i ulotki na terenie Stoczni Gdańskiej.

W Sierpniu 1980 uczestniczył w strajku 
w Stoczni Gdańskiej, był członkiem Komitetu 
Strajkowego. Od września 1980 r. w „Solidar-
ności”, przewodniczył Komitetowi Założy-
cielskiemu w stoczni, a od września 1980 do 

lutego 1981 r. był przewodniczącym Komisji 
Zakładowej, w lipcu 1981 został delegatem 
na I WZD Regionu Gdańskiego, a we wrze-
śniu i październiku tego roku był delegatem 
na I KZD, przewodniczącym Komisji Statu-
towej zjazdu.

13 grudnia 1981 internowany w Ośrod-
ku Odosobnienia w Strzebielinku, 9 grudnia 
1982 zwolniony z internowania, a następnie 
zwolniony z pracy. W latach 1983-1986 za-
trudniony w Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku, w latach 1986-1996 współzało-
życiel m.in. Spółdzielni Projektowej Instal-
projekt, Zakładu Projektowego w Spółdzielni 
Remontowej, przedsiębiorstw Prodex, Kobex 
i Rol-Pol.

W latach 1999-2004 przewodniczący 
Stowarzyszenia Akcjonariuszy i Obrońców 
SG Arka. Od 1996 r. na rencie, od 2007 r. na 
emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2006).

Żegnamy śp. Jana Koziatka,  
uczestnika strajków w Sierpniu 1980 r.

Skradziony wizerunek

„Nie możemy się zgodzić 
na obrażanie bliskich nam, 
Polakom, wartości chrześci-
jańskich i św. Jana Pawła II 
pod pretekstem poszerzania 
granic wolności sztuki. My, 
byli więźniowie polityczni, 
doznaliśmy w stanie wo-
jennym szczególnej opieki 
i troski o nas ze strony św. 
Jana Pawła II. (…) Mamy 
szczególne prawo i obowią-
zek stawać w obronie warto-

ści chrześcijańskich i naszego 
św. Jana Pawła II” – napisali 
m.in. w liście otwartym byli 
działacze NSZZ „Solidar-
ność” i więźniowie politycz-
ni w okresie PRL zrzeszeni 
obecnie w Stowarzyszeniu 
„Godność”. List jest reakcją 
na obrazoburcze i skandalicz-
ne przedstawienie „Klątwa” 
wystawione przez Teatr Po-
wszechny in. Zygmunta Hub-
nera w Warszawie.

W piśmie skierowanym do 
premier Beaty Szydło, ministra 
sprawiedliwości Zbigniewa 
Ziobry, prezydent Warszawy 
Hanny Gronkiewicz-Waltz 
i dyrektora Teatru Powszechne-
go Pawła Łysiaka członkowie 
Stowarzyszenia „Godność” 
żądają wstrzymania dalszego 
wystawiania kontrowersyjnego 
przedstawienia i wycofania fi-
nansowania teatru z pieniędzy 
publicznych.

– To jak spoliczkowanie 
jej po śmierci – mówi z kolei 
jej syn Janusz Walentynowicz 
w wywiadzie dla Wpolityce.pl

– To karygodne, wyrażam 
oburzenie i niezgodę na coś 
takiego. Przecież ta osoba bądź 
osoby, które coś takiego zro-
biły, albo kompletnie nie mają 
pojęcia o tym, kim była moja 
mama i jakie były jej poglą-
dy, albo zrobiły to świadomie 
o tym wiedząc. Mama zawsze 
uważała, że każde życie wy-
maga ochrony, jest świętością 
i tylko Pan Bóg może ingero-
wać w to, czy odebrać to życie, 
czy też nie. Taki stosunek miała 
od zawsze, absolutnie nie brała 
pod uwagę innej możliwości. 
Co do samego feminizmu, 
w tamtym czasie, kiedy mama 
jeszcze żyła, nie było jakichś 
wielkich marszów feministycz-
nych, przynajmniej ja ich nie 
kojarzę. Jeszcze wtedy nie było 
tak głośno o tych idiotycznych 
genderach czy Bóg wie jeszcze 
jakich tworach. Dla mamy naj-
ważniejsza była sytuacja w Pol-

sce i pozycja Polski w świecie, 
a także kwestia godności czło-
wieka. To były rzeczy, którymi 
ona się interesowała. Przywią-
zywała także olbrzymią wagę 
do dziedzictwa kulturowego 
i tradycji – mówi Janusz Wa-
lentynowicz w wywiadzie dla 
Wpolityce.pl.

Z kolei w trakcie warszaw-
skiej Manify posługiwano się 
zniekształconym znakiem Pol-
ski Walczącej.

(asg)

W obronie św. Jana Pawła II

Anna Walentynowicz.

A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest...

Jan Paweł II 
„Tryptyk Rzymski”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszego Kolegi

ś.p.

Wiesława Czerskiego
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego 

współczucia 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”  

w Zakładach Naprawczych  
Taboru Kolejowego i Miejskiego sp. z o.o.
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Wielkanoc 
od A do Z
Najważniejsze chrześcijańskie święta zbliżają się wielkimi 
krokami. A ponieważ warto wiedzieć, że Wielkanoc to nie 
tylko mazurek, drożdżowa baba i czekoladowy zajączek, 
przybliżamy kilka informacji na ten temat.

A JAK ALLELUJA

okrzyk wzywający do radosnego wy-
chwalania Boga. Z języka hebrajskiego 
tłumaczy się jako ‘wysławiajmy Jahwe’. 
Tradycyjnie kojarzy się z Wielkanocą, 
ale w Biblii pojawia się również w psal-
mach wysławiających moc Boga oraz 
tych fragmentach Apokalipsy św. Jana, 
w których mówi się o ostatecznym 
zwycięstwie Boga nad złem i początku 
wiecznego królestwa światłości.

B JAK BARANEK

symbol Jezusa Zmartwychwstałego. 
Żydzi spożywali go podczas Paschy, 
wspominając przejście Anioła Śmierci 
przez domy egipskie. Oszczędzone 
zostały domy oznaczone krwią baran-
ka. Zrobiony z masy cukrowej, ciasta 
lub masła jest koniecznym elementem 
święconki.

E JAK EMAUS 

w dniu zmartwychwstania Jezusa 
do tej miejscowości szli dwaj z Jego 
uczniów. Przyłączył się do nich niezna-
ny podróżny, który rozmawiał z nimi 
na temat proroctw mesjańskich. Gdy 
dotarli do celu, mieli spożyć razem 
posiłek. Kiedy tajemniczy wędrowiec 
pobłogosławił i połamał chleb, ucznio-
wie uświadomili sobie, że mają do 
czynienia z Jezusem. Jednak On zniknął 
im z oczu.

G JAK GRÓB PAŃSKI

rodzaj tymczasowej kaplicy przed-
stawiającej grób Chrystusa. W jego 
centralnej części znajduje się figura 
zmarłego Jezusa. Na zakończenie 
liturgii w Wielki Piątek wystawia się 
w nim monstrancję z Najświętszym 
Sakramentem. Monstrancję okrywa 
się przezroczystym welonem nawią-
zującym do całunu, w który zawinięto 
ciało Zbawiciela. Przy Grobie Pańskim 

odbywa się adoracja, a w niektórych 
miejscowościach wystawia się warty.

K JAK KURCZĘ

jeden z symboli Jezusa, który wyszedł 
zwycięsko z grobu, tak jak kurczę 
wychodzi z jajka.

M JAK MARIA MAGDALENA

według Ewangelii pierwsza osoba, 
która spotkała zmartwychwstałego 
Chrystusa. Informację o tym przekazała 
Jego uczniom, dlatego nosi tytuł Apo-
stołki Apostołów. Jeśli chodzi o prze-
szłość Marii Magdaleny, w Ewangelii 
św. Łukasza czytamy, że Jezus wyrzucił 
z niej siedem złych duchów.

P JAK PISANKI 

zdobione jajka, element święconki. 
Jajko symbolizuje odradzające się 
życie, a w tradycji chrześcijańskiej jest 
znakiem zwycięstwa nad śmiercią. 
Śniadanie wielkanocne tradycyjnie 
rozpoczyna się składaniem życzeń 
połączonym z dzieleniem się ugotowa-
nym na twardo jajkiem. Do zdobienia 
jajek możemy użyć gorącego roztopio-
nego wosku, płatków bzu, skrawków 
kolorowego, błyszczącego papieru czy 
różnego rodzaju farb. Są też prostsze 
techniki, takie jak oklejenie jajka cienką 
warstwą bibuły, użycie koronkowych 
tasiemek w różnych odcieniach bieli czy 
posmarowanie jajka białkiem i obto-
czenie go w kryształkach białego lub 
brązowego cukru albo drobnych cu-
kiereczkach do dekoracji ciast. Zamiast 
pisanek możemy też zrobić kraszanki. 
Wystarczy zanurzyć jajka w różnokolo-
rowych barwnikach.

R JAK REZUREKCJA 

uroczysta msza święta połączona 
z procesją. W zależności od parafii 

odprawiana jest po uroczystościach 
Wigilii Paschalnej w Wielką Sobo-
tę  lub pierwszego dnia Wielkanocy 
– nie później niż o świcie, najczęściej 
o godzinie 6 rano.  Obecnie w Polsce 
Kościół odchodzi od odprawiania 
procesji rezurekcyjnej rano. W pro-
cesji niesie się hostię w monstrancji 
oraz krzyż ozdobiony czerwoną stułą 
i figurkę Jezusa Zmartwychwstałego. 
W ten sposób ogłasza się światu, że 
Chrystus żyje.

Ś JAK ŚWIĘCONKA 

zestaw pokarmów święconych w Wiel-
ką Sobotę, a spożywanych podczas 
śniadania wielkanocnego. W jego 
skład wchodzą: jajka, chleb, mięso 
(w Polsce najczęściej w postaci wędli-
ny i kiełbasy), nabiał (zwykle masło 
lub ser), sól, pieprz, chrzan, ciasta oraz 
baranek z masy cukrowej, ciasta lub 
masła. Tradycyjnie pokarmy przynosi 
się do poświęcenia w koszyczku przy-
strojonym bukszpanem, symbolizują-
cym pokój, z racji podobieństwa do 
niewystępującej w Polsce oliwki.

T JAK TRIDUUM PASCHALNE

najważniejsze wydarzenie w roku litur-
gicznym dla katolików, upamiętniające 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa. Zaczyna się wieczorem 

w Wielki Czwartek, kończy w Nie-
dzielę Wielkanocną. Najważniejszym 
punktem są odprawiane w sobotę 
obrzędy Wigilii Paschalnej, których nie 
wolno rozpocząć przed zapadnięciem 
nocy, a trzeba zakończyć przed świtem 
niedzieli.

W JAK WIERZBOWE GAŁĄZKI 

symbolizują wieczną nagrodę w nie-
bie, dlatego kojarzą się z Wielkanocą. 
Tradycyjnie wchodzą też w skład pal-
my wielkanocnej, święconej podczas 
Niedzieli Palmowej.

Z JAK ZMARTWYCHWSTANIE

wydarzenie upamiętniane podczas 
świąt Wielkanocy. Jezus Chrystus 
musiał zostać ukrzyżowany, żeby za-
pewnić ludziom możliwość zbawienia, 
utraconą w momencie popełnienia 
grzechu pierworodnego. Jednak po 
trzech dniach ożył. Ewangelie wielo-
krotnie podkreślają, że Jezus nie był 
duchem: mógł jeść, można też było 
Go dotknąć. Jednocześnie Jego ciało 
miało niezwykłe właściwości: mógł 
nagle pojawiać się i znikać. Takie ciała 
mają otrzymać ludzie po powtórnym 
przyjściu Chrystusa na świat i wskrze-
szeniu przez Niego umarłych.

oprac. (mw)

Składniki: 2 szklanki mąki, 
35 dag masła + 1 łyżka do 
wysmarowania blachy, ¾ 
szklanki cukru pudru, skórka 
otarta z połowy cytryny, 1 su-
rowe jajko + 4 żółtka ugoto-
wane na twardo, 1 szklanka 
konfitur, 12 dag pokruszo-
nych płatków migdałowych, 
szczypta soli, tarta bułka do 
oprószenia blachy

Wykonanie: Ucieramy 
masło na puch. Dodajemy 
cukier puder, migdały, skórkę 
z cytryny i mąkę. Ugotowane 
żółtka ucieramy. Dodajemy 
wraz z żółtkiem surowego 
jajka i solą. Zagniatamy i na 
godzinę odstawiamy w chłod-
ne miejsce. Dzielimy na części 
w proporcji 2/3 i 1/3. Większą 
rozwałkowujemy i przekłada-

my do blachy. Z drugiej formu-
jemy wałeczki grubości około 
1 cm i układamy kratkę na 
cieście. Roztrzepujemy białko 
surowego jajka i smarujemy. 
Wstawiamy placek do rozgrza-
nego piekarnika i pieczemy 
20-25 minut w temperaturze 
180 stopni C. Odstawiamy do 
ostygnięcia. Nakładamy kon-
fiturę w kratki.

ŚWIĘTA

Mazurek staropolski
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Ta ostatnia opinia jest 
wystawiona może nie-
co na wyrost, chociaż 

emeryci z Kraju Klonowego 
Liścia w istocie nie mogą na-
rzekać. Wystarczy napisać, że 
aż 70 procent Kanadyjczyków 
po zakończeniu aktywności 
zawodowej zachowuje swój 
status materialny i poziom 
konsumpcji w granicach stu 
procent! W Polsce, gdzie okre-
ślenie „emeryt” jest niemalże 
synonimem człowieka ubo-
giego, to nie do pomyślenia. 
W Kanadzie tylko najlepiej 
zarabiający otrzymują świad-
czenia niższe od swojej wcze-
śniejszej pensji. Ale im z kolei 
w utrzymaniu statusu material-
nego pomaga zgromadzony 
majątek i oszczędności.

Mylnie jednak ocenia się, 
że tak wysoki poziom świad-
czeń gwarantuje Kanadyj-
czykom już tzw. emerytura 
obywatelska. Owszem, pod-
stawowa emerytura (Old Age 
Security – OAS) przysługuje 
w Kanadzie każdemu obywa-

Nie Szwecja i inne kraje skandynawskie, nie Australia lub Nowa Zelandia. Kanada – to państwo 
uznawane jest w różnych cywilizacyjnych rankingach za najlepsze miejsce do życia na ziemi. Bogata, 
czysta, bezpieczna, przyjazna, z przepiękną i zróżnicowaną przyrodą. Kanada jest też uważana za 
raj dla emerytów.

telowi, nawet takiemu, który 
nie przepracował ani jednego 
dnia i nie uzbierał ani jednego 
dolara składki ubezpiecze-
niowej (państwo uznaje, że 
zarobił on na swoje świad-
czenie płacąc podatki w innej 
formie). Ale wysokość eme-
rytury obywatelskiej wbrew 
rozpowszechnionym w Polsce 
opiniom nie jest oszałamiająca 
– w przeliczeniu wynosi nie-
wiele ponad 1700 złotych. Od-
nosząc to do cen i kosztów ży-
cia w krainie Wielkich Jezior, 
siła nabywcza tego świadczenia 
w Polsce wynosiłaby… 600 zł 
(obecnie najniższa gwaranto-
wana emerytura wynosi nad 
Wisłą 1000 zł).

Najbiedniejsi emeryci, któ-
rzy nie zarobili na świadcze-
nie w drugim i trzecim filarze 
(o czym za chwilę), mogą 
otrzymać gwarantowany do-
datek emerytalny (Guaranteed 
Income Supplement – GIS) 
w wysokości około 650 dola-
rów kanadyjskich miesięcznie 
(około 2 tys. zł).

Niskie składki, bogaci 
emeryci

Skąd zatem tak wysoki 
status materialny kanadyj-
skich emerytów (przeciętna 
emerytura wynosi w przeli-
czeniu 12 tysięcy złotych!)? 
Po prostu emerytura z syste-
mu OAS to tylko pierwszy 
filar systemu ubezpieczeń 
społecznych. Drugi filar (Ca-
nada Pension Plan – CPP; we 
francuskojęzycznej prowincji 
Quebec – Quebec Pension 
Plan) stanowi obowiązkowe 
ubezpieczenie emerytalne 
każdego pracownika, które 
wynosi 4,95 proc. (połowę 
płaci pracownik, połowę pra-
codawca). Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą same 
opłacają pełną składkę. Przy-
znajmy jednak, że niespełna 5 
proc. wynagrodzenia to bar-
dzo niska i uczciwa wysokość 
składki ubezpieczeniowej.

Emerytura wypracowana 
łącznie w ramach pierwszego 
i drugiego filaru może wynieść 
maksymalnie 1012 dolarów ka-
nadyjskich, czyli około 3030 zł. 
I to ta kwota, porównana z wy-
sokością emerytur wypłacanych 
przez ZUS, w większym stopniu 
niż „emerytura obywatelska” 
dowodzi atrakcyjności kanadyj-
skiego systemu emerytalnego.

W Kanadzie, podobnie jak 
w Polsce, istnieje także trzeci 
filar systemu emerytalnego 
(Registered Retirement Sa-
ving Plan – RRSP). To indy-
widualne konta emerytalne, 
także w ramach systemów 
pracowniczych. Obecnie około 
40 proc. pracowników w Ka-
nadzie korzysta z systemów 
pracowniczych, a 33 proc. z in-
dywidualnych.

Emerytura słodka 
jak syrop klonowyjak syrop klonowy

Aż 70 procent 
Kanadyjczyków po 
zakończeniu aktywności 
zawodowej zachowuje 
swój status materialny 
i poziom konsumpcji 
w granicach stu 
procent! W Polsce, 
gdzie określenie 
„emeryt” jest 
niemalże synonimem 
człowieka ubogiego, 
to nie do pomyślenia. 
W Kanadzie tylko 
najlepiej zarabiający 
otrzymują świadczenia 
niższe od swojej 
wcześniejszej pensji. Ale 
im z kolei w utrzymaniu 
statusu materialnego 
pomaga zgromadzony 
majątek i oszczędności.

KANADYJSKIE EMERYTURY  
W LICZBACH
4,95 proc. – tyle wynosi wysokość składki ubezpie-
czeniowej

64 proc. – wynosi przeciętna „stopa zastąpienia” 
(relacja emerytury do przeciętnej płacy)

65 – tyle wynosi wiek emerytalny

66 – tyle wynosi przeciętny wiek przejścia na emeryturę

81,5 roku – tyle wynosi przeciętna długość życia

570 dolarów kanadyjskich (około 1700 zł) – tyle wynosi 
„emerytura obywatelska”

4 tys. dolarów kanadyjskich (około 12 tys. zł) – tyle wy-
nosi przeciętna emerytura

jednak różnicę w wysokości 
wypłacanego świadczenia o 0,5 
procent. A zatem najbardziej 
zmęczeni, schorowani lub leni-
wi Kanadyjczycy mogą otrzy-
mywać emeryturę nawet o 30 
proc. niższą, z kolei ci bardziej 
pracowici i w lepszej kondycji, 
pracujący do 70 roku życia, na-
wet o 30 proc. wyższą.

Niezależnie jednak od sy-
tuacji indywidualnych, analiza 
systemu emerytalnego Kanady 
po raz kolejny potwierdza za-
leżność – nie ma godnych eme-
rytur bez dobrych zarobków.

Adam Chmielecki

Jednak o ile w Polsce nie-
wielu pracowników zarabia 
wystarczająco dużo, aby móc 
dodatkowo odkładać na eme-
ryturę, o tyle w Kanadzie jest 
to powszechne. Wynika to za-
równo z wysokich zarobków 
(w Polsce w 2015 r. dochód na 
jednego mieszkańca wyniósł 
12,4 tys. dolarów; w Kanadzie 
40,2 tys. dolarów), jak i całe-
go systemu zachęt ze strony 
rządu. Oszczędności emery-
talne Kanadyjczyków nie są 
opodatkowane podatkiem od 
zysków kapitałowych, można 
je także (wprawdzie tylko do 
pewnej, chociaż dużej wyso-
kości) odliczać od podatku. 
Rząd w Ottawie jest tu na-
prawdę elastyczny. Do limi-
tu odliczenia oszczędności 
emerytalnych w danym roku 
kalendarzowym zalicza się 
kwoty wpłacone na indywi-
dualne konto emerytalne… 
do marca roku kolejnego.

Nie podnieśli wieku 
emerytalnego

W ostatnich latach ewolucja 
kanadyjskiego systemu eme-
rytalnego bardzo przypomina 
dzieje jego polskiego odpo-
wiednika. W 2012 r. ówczesny 
rząd w Ottawie podniósł wiek 
emerytalny (równy dla kobiet 
i mężczyzn) z 65 do 67 lat. 
Reforma miała ruszyć w 2023 
roku, jednak już w 2016 r. 
nowy rząd wycofał się z niej. 
Wszystko zostało zatem po sta-
remu – 65 lat to podstawowy 
wiek emerytalny. Podstawowy, 
bo każdy obywatel ma prawo 
przejść na emeryturę w do-
wolnym momencie już pięć lat 
wcześniej bądź… pięć lat póź-
niej. Każdy miesiąc oznacza 

Obniżenie wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna

Obecnie ochrona przed-
emerytalna przed zwol-
nieniem wynosi 4 lata. 

Uchwalona przez Sejm ustawa 
z 16 listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz niektórych innych 
ustaw zawiera przepisy przej-

ściowe regulujące uprawienia 
związane z obniżeniem wieku 
emerytalnego.

Ustawa zmieniająca stanowi, 
że pracownicy, którzy w dniu 
wejścia w życie ustawy są objęci 
ochroną stosunku pracy wyni-
kającą z art. 39 kodeksu pracy, 
od tej daty korzystają z ochrony 

przedemerytalnej do osiągnię-
cia wieku emerytalnego wyni-
kającego z ustawy emerytalnej 
w dotychczasowym brzmieniu. 
Oznacza to, że pracownicy, 
którzy w dniu wejścia w życie 
ustawy będą korzystać z ochro-
ny przedemerytalnej, nie stracą 
tej ochrony automatycznie wraz 

osiągnięciem wieku emerytalnego. 
Ponadto ustawa zawiera regula-
cje dotyczące pracowników, któ-
rzy nie są jeszcze objęci ochroną 
i osiągną wiek odpowiednio 65 
i 60 lat w okresie 4 lat od dnia 
wejścia w życie ustawy zmie-
niającej. Ta grupa będzie objęta 
szczególną ochroną przez okres 4 

lat, licząc od dnia wejścia w życie 
ustawy, nawet gdyby osiągnięcie 
wieku emerytalnego przez nich 
nastąpiło wcześniej.

Ustawa wejdzie w życie 
1 października 2017 r.
Stan prawny na 14.03.2017 r.

Łukasz Sulej

SYSTEMY EMERYTALNE
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SzatniebhpbhpA B C  

Szatnie należą do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
które zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowią-
zany zapewnić pracownikom.

Szatnie powinny być do-
stosowane do rodzaju 
prac, stopnia narażenia 

pracownika na zabrudzenia 
ciała i zanieczyszczenia jego 
odzieży substancjami szkodli-
wymi, trującymi lub materiała-
mi zakaźnymi.

Powinny być urządzone 
w oddzielnych lub wydzielo-
nych pomieszczeniach, które 
powinny być suche i w miarę 
możliwości, oświetlone świa-
tłem dziennym.

W szatni powinny być za-
pewnione miejsca siedzące 
dla co najmniej 50 procent 
zatrudnionych na najliczniej-
szej zmianie, a szafy na odzież 
powinny spełniać wymagania 
Polskiej Normy.

Szatnie dzieli się na:
1. szatnie odzieży własnej pra-

cowników – przeznaczone 
do przechowywania odzie-
ży należącej do pracowni-
ków (domowej), jeżeli ze 
względów higienicznych 
odzież ta nie powinna sty-

kać się z odzieżą roboczą 
i środkami ochrony indy-
widualnej;

2. szatnie odzieży roboczej 
i ochronnej – przeznaczone 
do przechowywania odzie-
ży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidu-
alnej;

3. szatnie podstawowe – prze-
znaczone do przechowy-
wania odzieży własnej 
pracowników oraz odzieży 
roboczej i środków ochrony 
indywidualnej;

4. szatnie przepustowe – składa-
jące się z części przeznaczo-
nej na odzież własną pracow-
ników, części przeznaczonej 
na odzież roboczą i środki 
ochrony indywidualnej oraz 
przepustowego zespołu sa-
nitarnego z natryskami łą-
czącego obie te części.
W zespole szatni przezna-

czonym dla pracowników 
zatrudnionych przy pracach 
powodujących znaczne zabru-
dzenie odzieży lub jej zamo-

czenie oraz dla pracowników, 
których odzież robocza musi 
spełniać szczególne wymagania 
higieniczno-sanitarne, powinny 
znajdować się pomieszczenia 
wyposażone w urządzenia do 
odkażania, odpylania i suszenia 
odzieży oraz czyszczenia obu-
wia – odpowiednio do potrzeb. 
Na każdego pracownika korzy-
stającego z suszarni powinno 
przypadać co najmniej 0,2 
mkw. powierzchni podłogi.

Szatnia odzieży roboczej 
i  ochronnej powinna być 
urządzona dla pracowników 
zatrudnionych przy pracach 
powodujących znaczne zabru-
dzenie odzieży lub jej zamo-
czenie oraz dla pracowników, 
których odzież robocza musi 
spełniać szczególne wymaga-
nia higieniczno-sanitarne.

Zarówno szatnia odzieży 
własnej pracowników, jak 
i szatnia odzieży roboczej 
i ochronnej powinny być wy-
posażone w szafy przeznaczo-
ne do indywidualnego użytku 
każdego pracownika, na któ-
rego powinno przypadać co 
najmniej 0,3 mkw. wolnej po-
wierzchni podłogi.

Szatnia odzieży roboczej 
i ochronnej powinna mieć 
bezpośrednie  połączenie 
z umywalnią, z natryskami 
i szatnią odzieży własnej pra-
cowników.

Szatnia podstawowa może 
być urządzona zamiast osob-
nych szatni odzieży własnej 
pracowników oraz szatni odzie-
ży roboczej i ochronnej dla 
zatrudnionych przy pracach, 
podczas których zabrudzenie 
odzieży roboczej i środków 
ochrony indywidualnej wystę-
puje w tak małym stopniu, że 
nie stwarza ryzyka zanieczysz-
czenia odzieży własnej pra-
cowników. Szatnia ta powinna 
mieć bezpośrednie połączenie 
z umywalnią, a na każdego 
pracownika korzystającego 
z niej powinno przypadać co 
najmniej 0,5 mkw. wolnej po-
wierzchni podłogi.

Szatnia przepustowa po-
winna być urządzona dla pra-
cowników zatrudnionych przy 
pracach związanych ze stoso-
waniem lub wydzielaniem się 
substancji trujących, zakaź-
nych, promieniotwórczych, 
drażniących lub uczulających 

oraz innych substancji o nie-
przyjemnym zapachu, a także 
przy pracach pylących, w wil-
gotnym i gorącym mikrokli-
macie lub powodujących inten-
sywne brudzenie.

Szatnia przepustowa po-
winna spełniać następujące 
wymagania:
1. część szatni przeznaczona 

na odzież roboczą i środki 
ochrony indywidualnej po-
winna odpowiadać wyma-
ganiom dla szatni odzieży 
roboczej i ochronnej,

2. część szatni przeznaczona na 
odzież własną pracowników 
powinna odpowiadać wyma-
ganiom dla szatni odzieży 
własnej pracowników,

3. ruch użytkowników szatni 
przepustowej pomiędzy obu 
jej częściami powinien odby-
wać się wyłącznie przez ze-
spół sanitarny z natryskami.

Rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy
(Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 
1650 z późn. zm.).

Iwona Pawlaczyk

Skarbówka może rozliczyć PIT-y

Czy 500+ podlega rozliczeniu w PIT?
Zagadnienie

W sytuacji, gdy wiele rodzin 
otrzymuje świadczenie wy-
chowawcze, zwane potocznie 
500+, pojawiają się pytania, czy 
należy to świadczenie wykazać 
w rozliczeniu rocznym PIT?
Odpowiedź

Przede wszystkim, co na-
leży podkreślić, świadczenie 
wychowawcze otrzymane na 
podstawie przepisów ustawy 
o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci jest zwolnione od 

podatku. W konsekwencji ozna-
cza to, że instytucje, wypłacające 
świadczenie 500+ nie wysyłają 
świadczeniobiorcom informacji 
o wypłaconych w danym roku 
podatkowym kwotach.

W zeznaniu rocznym, wy-
syłanym do urzędu skarbowe-
go do końca kwietnia każdego 
roku, rozlicza się jedynie do-
chody opodatkowane.

Są to m.in. dochody z pra-
cy, działalności wykonywanej 
osobiście (chociażby zawarte 

z przedsiębiorcami umowy 
zlecenie czy o dzieło), działal-
ności gospodarczej czy najmu 
bądź dzierżawy. Świadczenie 
wychowawcze do nich nie na-
leży i nie podlega rozliczeniu 
w PIT.

Co więcej, rodzice pobie-
rający świadczenia na dzieci 
z programu 500+ nadal mogą 
skorzystać z ulgi prorodzinnej 
– jako odliczenia od podatku 
za 2016 rok.

Maria Szwajkiewicz

Od 15 marca bieżącego 
roku weszła w życie no-
welizacja ustawy o po-

datku dochodowym od osób 
fizycznych wprowadzająca uła-
twienie dla podatników, którzy 
uzyskują dochody tylko od płat-
ników (czyli m.in. nie prowadzą 
działalności gospodarczej).
Składając wniosek PIT-WZ 
mogą oni skorzystać z możliwo-
ści rozliczenia zeznania roczne-
go przez urząd skarbowy.

Usługa jest w całości obsłu-
giwana w formie elektronicz-
nej. Można z niej skorzystać za 
pośrednictwem portalu podat-
kowego, systemu e-deklaracje 
lub systemów teleinformatycz-

nych wybranych banków kra-
jowych lub SKOK-ów.

Można w nim zawniosko-
wać również o uwzględnienie 
w zeznaniu podatkowym:
 sposobu opodatkowania 

przewidzianego dla mał-
żonków albo osób samotnie 
wychowujących dzieci,

 pracowniczych kosztów 
uzyskania przychodów,

 ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi 
na dzieci,

 przekazania kwoty stano-
wiącej 1 proc. podatku wy-
branej organizacji pożytku 
publicznego
Wniosek o rozliczenie za 

2016 rok można złożyć w okre-

sie od 15 marca do 18 kwietnia 
2017 r.

Na sporządzenie zeznania 
urząd skarbowy ma maksy-
malnie 5 dni roboczych od daty 
złożenia wniosku przez podat-
nika. Informację o sporządze-
niu zeznania podatnik otrzyma 
na adres poczty elektronicznej 
wskazany we wniosku. Udo-
stępnione zeznanie podatnik 
będzie mógł w całości zaakcep-
tować lub odrzucić. Odrzucenie 
wniosku sporządzonego przez 
urząd skarbowy będzie skutko-
wać obowiązkiem samodziel-
nego rozliczenia się z fiskusem 
w terminie do 2 maja 2017 r.

Maria Szwajkiewicz

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie 
NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. 
Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik 
będzie obecny.
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Poniżej zestawienie ulg, 
z których podatnicy korzy-
stają najczęściej:

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częścio-
we choćby zrekompensowa-
nie osobom niepełnosprawnym 
dodatkowych wydatków, które 
ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega 
na odliczaniu od uzyskanego 
dochodu kwoty wydatkowa-
nej na:
 cele rehabilitacyjne oraz
 cele związane z ułatwieniem 

wykonywania czynności 
życiowych.
Z ulgi korzystać mogą za-

równo osoby niepełnosprawne, 
jak i osoby, na których utrzy-
maniu pozostają w 2016 roku 
osoby niepełnosprawne, np. 
współmałżonek, dzieci własne 
i przysposobione, rodzice, ro-
dzice współmałżonka, rodzeń-
stwo.

Warunkiem skorzystania 
z ulgi rehabilitacyjnej jest po-
siadanie przez osobę, której 
dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifikowa-

niu przez organy orzekające 
(powiatowe i wojewódzkie 
zespoły ds. orzekania o nie-
pełnosprawności) do jedne-
go z trzech stopni niepełno-
sprawności lub

 decyzji ZUS przyznającej 
rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną, albo

 orzeczenie o niepełnospraw-
ności osoby, która nie ukoń-
czyła 16 roku życia.
Do ulg rehabilitacyjnych 

należą:
1. Dojazdy na zabiegi, gdzie 

istnieją dwa rodzaje odli-
czeń:

a)  l imitowane kwotowo 
– odliczenie przysługuje 
do wartości 2280 zł, bez 
konieczności posiadania 
dokumentów potwierdza-
jących ich poniesienie. 
Jednakże osoba uprawniona 
do ulgi powinna posiadać 
dokumenty potwierdzające 
konieczność odbycia nie-
zbędnych zabiegów leczni-

czo-rehabilitacyjnych (np. 
skierowanie od lekarza).

Ważne! Każdy z małżonków, 
będący osobą niepełnospraw-
ną, ma swój własny limit od-
liczenia do kwoty 2280 zł.

Warunki, które muszą być 
spełnione (oprócz tych wymie-
nionych w pkt 1):
 zabiegi leczniczo-rehabilita-

cyjne muszą być niezbędne, 
czyli zlecone przez lekarza 
i związane z niepełnospraw-
nością. Nie podlegają odli-
czeniu wydatki na dojazdy 
do lekarza w celu leczenia 
np. grypy.

 dojazdy muszą odbywać się 
samochodem osobowym, 
który stanowi własność lub 
współwłasność osoby nie-
pełnosprawnej lub osoby, 
na której utrzymaniu jest 
osoba niepełnosprawna do 
16 roku życia. Osoba będą-
ca współwłaścicielem nie 
musi natomiast posiadać 
prawa jazdy.

 nie można dokonywać od-
liczeń, jeśli osoba niepeł-
nosprawna korzysta z sa-
mochodu pożyczonego lub 
użyczonego.

b) nielimitowane – odliczenie 
przysługuje w wysokości 
poniesionych wydatków, pod 
warunkiem przedstawienia 
dokumentu potwierdzające-
go ich poniesienie, w szcze-
gólności dane identyfikujące 
osobę korzystającą z ulgi 
oraz dane przewoźnika.

2. Odliczanie wydatków na leki 
osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna 

lub posiadająca na utrzymaniu 
taką osobę niepełnosprawną, 
której dochód w danym roku 
podatkowym nie przekracza 
kwoty 9120 zł, jeśli chciała-
by skorzystać z ulgi na zakup 
lekarstw musi spełnić (oprócz 
ogólnych warunków uprawnia-
jących do skorzystania z ulg 
rehabilitacyjnych) następujące 
warunki:
 ponieść w danym miesiącu 

wydatki na zakup leków 
powyżej 100 złotych,

 posiadać dokument potwier-
dzający poniesienie wydat-
ku (fakturę),

 posiadać pisemne zlecenie, 
wydane przez właściwego 

lekarza specjalistę, o ko-
nieczności stosowania zle-
conych leków.
Ważne: Sam paragon nie 

jest dowodem poniesienia 
wydatku przez daną osobę.
3. Pozostałe wydatki, które 

można odliczyć w ramach 
ulgi rehabilitacyjnej:

 adaptacja i wyposażenie 
mieszkań oraz budynków 
mieszkalnych stosownie 
do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

 przystosowanie pojazdów 
mechanicznych do potrzeb 
wynikających z niepełno-
sprawności,

 zakup i naprawa indywidu-
alnego sprzętu, urządzeń 
i narzędzi technicznych 
niezbędnych w rehabili-
tacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności 
życiowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z nie-
pełnosprawności, z wyjąt-
kiem sprzętu gospodarstwa 
domowego,

 odpłatność za pobyt na tur-
nusie rehabilitacyjnym,

 odpłatność za pobyt na le-
czeniu w zakładzie lecznic-
twa uzdrowiskowego, za 
pobyt w zakładzie rehabili-
tacji leczniczej, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuń-
czych oraz odpłatność za 
zabiegi rehabilitacyjne,

 opieka pielęgniarska w domu 
nad osobą niepełnosprawną 
w okresie przewlekłej cho-
roby uniemożliwiającej 
poruszanie się oraz usługi 
opiekuńcze świadczone dla 
osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do I grupy in-
walidztwa,

 kolonie i obozy dla dzieci 
i młodzieży niepełnospraw-
nej oraz dzieci osób niepeł-
nosprawnych, które nie 
ukończyły 25 roku życia.
Podatnicy, którzy korzysta-

ją z odliczeń z tytułu ulgi re-
habilitacyjnej, obowiązani są 
wykazać niniejszą ulgę w za-
łączniku PIT/0.

II. Ulga prorodzinna 
(ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo sko-
rzystać z ulgi podatkowej na 
każde małoletnie dziecko, 
w stosunku, do którego w roku 
podatkowym przez co najmniej 
jeden dzień:
1. wykonywał władzę rodzi-

cielską,
2. pełnił funkcję opiekuna 

prawnego, jeżeli dziecko 
z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez 
pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie 

obojga rodziców, opiekunów 
prawnych dziecka albo rodzi-
ców zastępczych pozostają-
cych w związku małżeńskim. 
Kwotę tę mogą odliczyć od 
podatku w częściach równych 
lub w dowolnej proporcji przez 
nich ustalonej. Dotyczy to za-
równo rodziców pozostających 
w związku małżeńskim lub 
partnerskim, jak i rodziców 
rozwiedzionych czy będących 
w separacji.

Wysokość odliczenia za 
każdy miesiąc kalendarzowy 
roku podatkowego wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł 

rocznie na pierwsze dziec-
ko,

 92,67 zł, czyli 1112,04 zł 
rocznie na drugie dziecko,

 166,67 zł, czyli 2000,04 zł 
rocznie na trzecie dziecko,

 225 zł, czyli 2700 zł rocznie 
na czwarte i każde kolejne 
dziecko.
Podatnikowi wychowujące-

mu jedno dziecko odliczenie 
przysługuje, jeżeli dochody 
podatnika:

a) pozostającego przez cały 
rok podatkowy w związku 
małżeńskim i jego małżon-
ka nie przekroczyły w roku 
podatkowym łącznie kwoty 
112 000 zł,
b )  n i e p o z o s t a j ą c e g o 
w związku małżeńskim, 
w tym również przez część 
roku podatkowego, nie 
przekroczyły w roku po-
datkowym kwoty 56 000 
zł, za wyjątkiem podatnika 
samotnie wychowujące-
go małoletnie dziecko, do 
którego ma zastosowanie 
kwota dochodu w wysoko-
ści 112 000 zł.
W rozliczeniach za 2016 

rok możliwe jest nie tylko od-
liczenie ulgi od kwoty podat-
ku do zapłaty, ale także zwrot 

w gotówce lub na rachunek 
bankowy niewykorzystanej 
ulgi, której podatnik nie zdo-
łał odliczyć ze względu np. 
na niskie wynagrodzenie. 
Kwoty zwrotu niewykorzy-
stanej ulgi należy wykazać 
w odpowiednich polach de-
klaracji PIT-36, PIT-37.

III. Ulga na internet

Korzystanie z ulgi inter-
netowej jest obecnie możli-
we w ograniczonym zakresie. 
Z ulgi internetowej korzystać 
można wyłącznie przez dwa 
następujące bezpośrednio po 
sobie lata podatkowe, jeśli 
w okresie poprzedzającym 
te lata nie korzystało się z tej 
ulgi.

Podatnik, który nie sko-
rzysta z odliczenia za 2015 
rok ani wcześniej, ma prawo 
w dowolnym roku rozpocząć 
korzystanie z ulgi. Jeżeli 
skorzysta po raz pierwszy 
z odliczenia, prawo do ulgi 
przysługiwać mu będzie 
za dany rok oraz za rok na-
stępny, bezpośrednio po tym 
roku. Kwota przysługująca 
do odliczenia w danym roku 
podatkowym nie może prze-
kroczyć 760 złotych.

IV. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali 
umowę kredytu (pożyczki) do 
końca 2006 roku na sfinanso-
wanie inwestycji mającej na 
celu zaspokojenie jego potrzeb 
mieszkaniowych mogą odliczyć 
wydatki na spłatę odsetek od 
ww. kredytu. Odliczeniu podle-
gają odsetki od części kredytu
nieprzekraczającej 325 990 
zł. Prawo do odliczania kwoty 
odsetek przysługuje do końca 
terminu spłaty określonego 
w umowie, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2027 r.
Stan prawny na 16.03.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem 
za 2016 rok

Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, 
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospo-
darczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia 
podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według 
miejsca zamieszkania podatnika. W 2017 roku ostatni dzień 
kwietnia przypada w niedzielę, w związku z czym termin 
na rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłużeniu 
do 2 maja 2017 r. Przepisy przewidują możliwość obniżenia 
należnego podatku poprzez skorzystanie z odpowiednich 
ulg podatkowych.
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

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

Rozmowa z TADEUSZEM PIETKUNEM, 
wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku odpowiedzialnym 
za rozwój Związku w Regionie

– Gdy ostatnio rozmawia-
liśmy, „Solidarność” była 
zdeterminowana, by wnieść 
sprawę do sądu przeciw wa-
szemu pracodawcy. Czy tak 
faktycznie się stało?

– Zanim odpowiem na to 
pytanie, najpierw chcę powie-
dzieć, że atmosfera w spółce 
od ostatniej naszej rozmowy 
jednak się poprawiła. Dyrektor 
Katarzyna Chlebny jak gdyby 
zmieniła nastawienie do pra-
cowników i na ostatnim zebra-
niu nawet coś zaczęła mówić 
o podwyżkach. Udziałowcy, 
którzy też byli w firmie, twier-
dzili, że rozumieją, że dawno 
nie było w zakładzie podwyżek 

Radosnych Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz błogosławieństwa Bożego.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.
Niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie 
w radości i pokoju

życzy
Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”

W dniu 3 marca w siedzibie słupskiej „Solidarności” ob-
radowało Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidar-
ność”. Tematy posiedzenia: przygotowanie najbliższego 

posiedzenia Zarządu Regionu, sprawy wyróżnień związkowców z Re-
gionu w aspekcie uchwały WZDR i obrad ZR, szkolenia społecznych 
inspektorów pracy, szkolenia dla związkowców z ochrony danych 
osobowych, decyzja ws. upoważnienia dla organizacji związkowych 
oświaty do opiniowania spraw dotyczących oświaty. 

Obradowało Prezydium 
Zarządu Regionu

i rozważają taką ewentualność. 
Jak to ma wyglądać w prakty-
ce, nie usłyszeliśmy. Były to 
tylko same ogólniki. Mnie 
osobiście, jako przewodniczą-
cą „Solidarności”, dotknęła 
jednak szykana zawodowa. 
Otóż zostałam przeniesiona 
na niższe stanowisko, bardziej 
męczące przede wszystkim fi-
zycznie

Jeżeli chodzi o pytanie do-
tyczące sprawy sądowej, to 
tak, złożyliśmy sprawę przy 
pomocy Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku, który wydelegował do 
jej prowadzenia prawnika An-
drzeja Wieliczkę. Ma on nasze 
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Bożena Brzeska, szefowa 
„Solidarności” w SPV 
spółka z o.o. w Dębnicy 
Kaszubskiej.

Walczymy dalej

wszelkie pełnomocnictwa do 
reprezentowania nas przed 
Temidą. Chcemy zawrzeć, je-
żeli to będzie możliwe, ugodę 
z pracodawcą.

Naszych Czytelników 
poinformujemy, jaki będzie 
finał sprawy.

Rozwój Związku w Regionie Słupskim

– Minęło ładnych parę 
miesięcy, jak przy Zarządzie 
Regionu powstał pomysł 
wdrożenia projektu pod na-
zwą „Budowa silnego związ-
ku”. Ostatnio, gdy rozma-
wialiśmy na temat, jaki efekt 
przynosi program, był Pan 
optymistą. Jak jest dzisiaj, 
czy Pana zdaniem przynosi 
on jakieś wymierne korzyści, 
mam na myśli zwiększenie li-
czebności Związku?

– Nadal jestem optymistą, 
choć umiarkowanym. Obecnie 
z kilkoma organizacjami zakła-
dowymi realizujemy drugi etap 
naszego programu. Niestety, 
w większości naszych organi-
zacji kończy się na informacji, 
że można skorzystać ze szkoleń 
na temat, jak pozyskać nowych 

członków. Moim zdaniem 
wpływ na nikłe zaangażowanie 
w nasz projekt bierze się stąd, 
że w zakładach mało jest dzia-
łaczy na etacie związkowym 
i nie bardzo innym osobom, 
po części z braku czasu, chce 
się angażować w pozyskiwanie 
nowych członków. Jednak nie 
chcemy stać w miejscu i stąd 
jako Zarząd Regionu wyszli-
śmy z inicjatywą do Komisji 
Krajowej o zorganizowanie 
szkolenia dla członków ZR 
w Słupsku. Chcemy się do-
wiedzieć od trenerów Krajów-
ki, co i jak mamy przekazywać 
naszym działaczom i w jaki 
sposób dotrzeć do tych mniej 
zaangażowanych osób, aby 
jednak zaczęli pozyskiwać no-
wych członków. Od tego, jak 

liczny będzie nasz związek, za-
leżeć będzie nasza skuteczność. 
Z tego, co się dowiedziałem, są 
pewne różnice między naszy-
mi wizjami rozwoju związku, 
dlatego to szkolenie powinno 
nas przybliżyć i doprowadzić 
do wspólnych metod, jaki-
mi powinniśmy się kierować 
wdrażając program „Budowa 
silnego związku”.

– Ta rozmowa odbywa się 
przed waszym szkoleniem. 
Kto z Komisji Krajowej bę-
dzie waszym coachem?

– Dział Szkoleń Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
skierował do nas dwóch do-
świadczonych trenerów – Janu-
sza Zabiegę i Kacpra Stachow-
skiego. Myślę, że szkolenie 
z tej klasy trenerami wzbogaci 
naszą wiedzę i poszerzy hory-
zonty odnośnie zwiększenia 
liczebności Związku.

– Dziękuję za rozmowę 
i już z góry umawiam się na 
spotkanie po szkoleniu.

17 marca w siedzibie Civitas Christiana w Słupsku odbyło 
się spotkanie z europosłanką Anną Fotygą.

BOŻENA BRZESKA, przewodnicząca Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w SPV spółka 
z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej, o aktualnej 
sytuacji w zakładzie

W piątek, 17 marca 
w siedzibie słupskie-
go Civitas Christiana 

z mieszkańcami spotkała się 
eurodeputowana Anna Fotyga. 
Tematem była sytuacja w Unii 
Europejskiej po wyborze Do-
nalda Tuska na przewodni-
czącego Rady Europejskiej na 
drugą kadencję, kulisy obrad  
jego wyboru, a także szeroko 
zostały omówione sprawy, 
które najbardziej w tej chwili 
zajmują deputowaną. Dotyczą 
one sytuacji Tatarów krym-
skich w aspekcie aneksji Kry-
mu przez Rosję. Wśród słu-
chaczy na spotkaniu byli nasi 

Spotkanie z Anną Fotygą

członkowie, z przewodniczą-
cym Zarządu Regionu  NSZZ 

„S” w Słupsku Stanisławem 
Szukałą.
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CZYTELNICY I MY

Wielkanocna krzyżówka z cichą mową

Na rozwiązania czekamy do 15 
maja br. Nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki z nr. 2/2017 otrzymuje 
pan Ryszard Feret z Gdańska. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

Litery w szarych kratkach czytane 
poziomo utworzą rozwiązanie.

POZIOMO:
1) do odważnych … należy, 4) miasto 
w woj. warmińsko-mazurskim obok 
Wilczego Szańca, 8) boja, 11) leczy wady 
zgryzu, 12) dawn. ganek okalający 
wewnętrzny dziedziniec, 13) Adam, 
poeta, El…y, 14) nikczemnik, podlec, 
15) obsypana Oscarami komedia krymi-
nalna z R. Redfordem i P. Newmanem, 
16) cicha mowa, 18) czas laby uczniow-
skiej, 20) symptom, oznaka, 22) wyraz 
przeciwstawny, 23) płyta CD, 24) miasto 
wojew. nad Wisłokiem, 26) rzadkie 
imię męskie pochodzenia greckiego, 
imieniny 2 i 15 maja, 28) rozmawia na 
migi, 29) pojazd wodno-lądowy, 32) 
bóg mahometan, 33) widokowa, Eiffla, 
35) wyborca, 37) argentyńskie, Milonga, 
39) mleczna, gorzka, 40) epoka, w której 
powstał dramat „Dziady”,41) bazia 
na wierzbie, 42) stan USA sąsiadujący 
z Florydą, 43) najmniejsza porcja energii

PIONOWO:
1) Popielcowa, 2) zaopatrzeniowiec 
na statku, 3) mały Tadeusz, 4) hobby, 
5) strzyżony kosiarką, 6) bubel w cieście, 
7) matematyka, chemia, 8) rzeczy 
w podróży, 9) mieszkanka Toronto, 
10) miasto, tablica rejestr. CNA, 16) kro-
kus, 17) ze stolicą w Tunisie, 
18) wykręt główkowo-paluszkowy, 
19) San Marino, Watykan, 20) przeobra-
żenie, przeistoczenie, 21) złodziejski 
klucz, 25) rzadkość, osobliwość, 
27) legendarna zatopiona wyspa, 
30) statek jachtowy lub ptak oceaniczny, 
31) pododdział artylerii lub … w latarce, 
33) grał w duecie z Markiem, 34) kuzyn-
ka śledzia, 35) tkanina z Torunia, 
36) oprawka ze zdjęciem, 37) pity z dżi-
nem, 38) głęboka wzburzona woda

(kas)

Na końcu JĘZYKA: Prima aprilis
Prima aprilis – nie wierz, bo się 
omylisz, Pierwszy kwietnia, ba-
jów pletnia, W prima aprilis się 
omylisz, gdzie postąpisz, gdzie 
się schylisz – to przysłowia, 
które wywołują uśmiech, bo 
kojarzą się z pierwszym dniem 
kwietnia. A skąd wywodzi się 
i jakie tajemnice kryje w sobie 
nazwa prima aprilis? Prima 
aprilis to: ‘dzień 1 kwietnia, 
w którym ludzie zgodnie 
z tradycją starają się wza-
jemnie oszukać dla żartu’ 
oraz ‘żart zrobiony komuś 
w tym dniu’.

Geneza zwyczaju
Prima aprilis jako obyczaj zwią-

zany z pierwszym dniem kwietnia ob-
chodzony jest w wielu krajach świata 
od bardzo dawna. Pochodzenie tego 
zwyczaju – polegającego na robieniu 
dowcipów, celowym wprowadza-
niu w błąd, kłamaniu, konkurowaniu 
w staraniach, by osoby z otoczenia 
uwierzyły w coś nieprawdziwego – nie 
jest jednoznacznie wyjaśnione.

Prawdopodobnie zwyczaj nawiązu-
je do dawnych starorzymskich praktyk 
i ma związek ze zwyczajem Cerialii, 
obchodzonym na początku kwietnia na 
cześć bogini Ceres, która poszukując 
porwanej córki, została wprowadzona 
w błąd, lub z mitem o Demeter i Per-
sefonie. W Rzymie podczas święta 
ku czci Ceres dozwolone były żarty 
i wygłupy.

Niektórzy łączą genezę obycza-
ju z obchodami Nowego Roku. Na 
przykład na terenie obecnej Francji 
jeszcze w XVI wieku początek roku 
obchodzono wiosną i gdy w 1582 roku 
Grzegorz XII wprowadził nowy ka-
lendarz, w niektórych miejscach nadal 
obchodzono początek roku 1 kwietnia. 
Wtedy tym, którzy nie znali nowej 
daty, robiono kawały i nazywano ich 
„kwietniowymi głupcami”.

Prima aprilis na świecie i w Polsce
Przypuszcza się, że w Europie pierw-

szokwietniowe prima aprilis najpierw 
było obchodzone we Francji. Obecnie 
we Francji dzień nazywany jest „Dniem 
kwietniowej ryby”, w Portugalii „Dniem 

kłamstwa”, w krajach anglojęzycznych 
„Dniem głupców”, na Litwie „Dniem 
kłamcy”, a w Rosji „Dniem śmiechu”.

Do Polski obyczaj dotarł w XVI 
wieku za pośrednictwem Niemiec. Od 
tego czasu na naszym terenie pierw-
szego kwietnia opowiada się zmyślone 
historie, robi przeróżne dowcipy i na-
igrawa się z naiwnych lub nieostroż-
nych ludzi. Od XVI wieku pierwszego 
kwietnia starano się nie robić żadnych 
ważnych rzeczy. Dziś prima aprilis to 
dzień radosny, w którym celowo, dla 
żartu, próbuje się wprowadzić innych 
w błąd.

Etymologia
Wyrażenie prima aprilis pochodzi 

od łacińskiego Prima dies Aprilis, co 
oznacza ‘pierwszy dzień kwietnia’. 
Prima aprilis jest skrótem, który w ję-
zyku łacińskim pisze się wielką literą 
(Aprilis – nazwa miesiąca), a w języku 
polskim małą.

Uwaga: prima aprilis nie należy 
odczytywać jako ‘pierwszy kwiecień’, 
ponieważ poprawnie to brzmi: ‘pierw-
szy kwietnia’. Rzeczownik aprilis wy-

stępuje w formie dopełniacza: pierwszy 
dzień (czego?) kwietnia.

Dla dociekliwych
Prima dies Aprilis kryje w sobie po-

zorną sprzeczność gramatyczną W języku 
łacińskim Aprilis jest rodzaju męskiego, 
a prima żeńskiego. Dlaczego liczebnik 
rodzaju żeńskiego prima towarzyszy mę-
skiemu rzeczownikowi Aprilis? Otóż – jak 
dowcipnie pisze dr Maciej Malinowski 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie – wszystkiemu jest „winna” dwu-
rodzajowość gramatyczna ukrytego słowa 
dies, który raz jest rodzaju żeńskiego, a raz 
męskiego.

Z przymrużeniem oka
Drogim Czytelnikom życzę, by 

primaaprilisowe żarty nie były zbyt 
dokuczliwe – tylko dowcipne i wpra-
wiały nas tego dnia w dobry humor; 
jak wiersz Jana Brzechwy:
Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,
A na topoli świergotał karp.

Barbara Ellwart
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MENNONICKA NEKROPOLIA
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

W niektórych dokumen-
tach do nazwy miejsco-
wości Stogi (niegdyś 

Hejbudy czy po niemiecku Heu-
buden) dodany jest przymiotnik 
Malborskie, aby odróżnić żuław-
ską wieś od dzielnicy Gdańska 
z popularną plażą nad morzem. 
Miejscowość powstała w XVI 
wieku, a dokładnie w 1562 roku 
i niemal od początku jej istnienia 
osiedlali się w niej mennonici 
(grupa chrześcijan protestanc-
kich, wywodząca się z anabap-
tyzmu, charakteryzująca się 
przyjmowaniem chrztu przez 
ludzi dorosłych i głoszeniem 
radykalnego pacyfizmu), zwani 
też „olędrami”, bo przybyli z da-

lekiej krainy o starogermańskiej 
nazwie Holandia. Była to ponoć 
największa gmina z osadnikami 
holenderskimi, którzy w XVIII 
wieku założyli we wsi cmentarz. 
Dzisiaj jest on najlepiej zacho-
waną nekropolią mennonicką 
w Polsce i najpiękniejszym tego 
typu obiektem w Europie.

Na powierzchni 2,6 hekta-
ra rozmieszczono ponad 260 
grobów, w tym prawie sto na-
grobków charakteryzujących się 
wysokimi, pionowymi stelami 
dekorowanymi rytymi, symbo-
licznymi elementami. Wśród 
nich jest też nagrobek typu cippus 
Abrahama Regiera z 1851 roku, 
starszego gminy, nawiązujący 

do grobów z czasów starożytnej 
Grecji. Składa się z pionowo 
ustawionego prostopadłościanu, 
na którym umieszczono urnę 
w kształcie wazy dekorowanej 
liśćmi akantu. Takie nagrobki 
wznoszono osobom, które za 
życia wyróżniały się wysoką po-
zycją społeczną. Symbolizowały 
ponadczasowość, wieczność, 
wiarę w życie po śmierci. Po-
między mogiłami obwiedziony-
mi murkami z kamieni albo odla-
nymi z betonu lub lastriko można 
spotkać inne antyczne zapoży-
czenia, np. nagrobki w kształcie 
ułamanej kolumny.

Większość nagrobków stano-
wią stele, najczęściej wykonane 
z piaskowca, podzielone na cokół 
i prostokątną płytę zwieńczoną 
trójkątnym naczółkiem. Na re-
wersie steli zazwyczaj umiesz-
czano inskrypcje ku czci zmar-
łego albo cytat z Biblii. Awers 
przeznaczony był na informację 
o zmarłym. Wymieniano pełnio-
ne przez niego funkcje, podawano 
miejsce zamieszkania, a nawet li-
czebność jego rodziny. Najstarszą 
stelą jest ta poświęcona Peterowi 
Töwsowi z 1829 roku.

Na większości steli występu-
ją elementy dekoracyjne o inte-
resującej symbolice związanej 
z sepulkralną (dotyczącą sfery 
nekropolicznej) kulturą mennoni-
tów. Bogactwo chrześcijańskich 
symboli wiąże się głównie z Ko-
ściołem katolickim, ewentualnie 
kościołami Wschodu. Kościoły 
protestanckie wyróżniają się 
prostotą i niewiele jest w nich 
miejsca na elementy zdobiące, 
nawet te posiadające znaczenie 
symboliczne. Co prawda naj-
piękniejsze stele znajdują się nie 
w Stogach, a w Sobieszewie, tuż 
przy kościele, ale nagromadze-
nie różnorodnych detali o sym-
bolicznym znaczeniu występuje 
właśnie na tym cmentarzu.

Naukowcy dopatrzyli się 41 
symboli użytych na stelach. Naj-
częściej pojawiają się: bluszcz 
oznaczający nieśmiertelność, 
czaszka – symbol śmierci i końca 
życia doczesnego, kotwica w pa-
rze z krzyżem mówiąca o mocnej 
wierze w Chrystusa i triumfie 
chrześcijaństwa, spirala nawiązu-
jąca do nieskończoności. W na-
czółkach steli umieszczano też 
słońce, które ma wyrażać chwałę 
dla jedynego Boga, wieńce będące 
nagrodą za cnotliwe życie zmar-
łego, kwiaty, które informują, że 
pochowana w tym miejscu osoba 
była kobietą. Mennonici umiesz-
czali też na stelach przedstawie-
nia uskrzydlonych główek anioła, 
który jest strażnikiem pamięci 
danej osoby, gołębicę z gałązką 
jako symbol nadziei, węża ozna-
czającego jednocześnie i śmierć, 
i wieczność.

Ostatnie mennonickie po-
chówki w Stogach odbywały 
się podczas II wojny światowej. 
W czasach współczesnych poja-
wiło się dziewięć kolejnych na-
grobków w formie pionowych 
steli, które przeniesiono ze zli-
kwidowanego cmentarza przy-
należnego do Lasowic Wielkich 
i Lasowic Małych, odległych 
o kilka kilometrów na północny 
wschód od Stogów. Do 1950 
roku przy cmentarzu w Stogach 
znajdował się zbór mennonitów 
datowany na 1768 rok. Dzisiaj 
w tym miejscu stoi nieduży 
współczesny i niczym niewyróż-
niający się kościół katolicki.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Na Żuławy Gdańskie wybieraliśmy się już kilkakrotnie. Tym razem proponuję wycieczkę do rejo-
nów nieco odleglejszych, bo usytuowanych między Wisłą a Nogatem, czyli na Żuławy Wiślane, 
a dokładnie do miejscowości Stogi położonej niedaleko drogi pomiędzy Tczewem a Malborkiem. 
Nie jest to zbytnio uczęszczana trasa, ale od kiedy popularna „siódemka” znajduje się w remon-
cie, wielu kierowców woli nadrobić nieco ponad dwadzieścia kilometrów, niż stać w korkach. 
Przy okazji, zbaczając z głównej szosy, można dotrzeć do największego i najstarszego w Polsce 
cmentarza mennonitów.

Naczółek z gołąbkiem.

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Stogi Malborskie, cmentarz mennonicki.


