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Aby pamięć nie staniała
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Dyscyplinarka za flagę „S”
Skandal w fabryce firanek ADO w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej! Prezes firmy
zwolnił szwaczkę, która wywiesiła na bramie 
wjazdowej flagę „Solidarności”. – 26 marca, 
zanim rozpoczęłam swoją zmianę, wywiesiłam 
na zakładowej bramie flagę naszego związku
zawodowego. O taki gest, mający pokazać 
poparcie dla strajkujących tego dnia związkow-
ców na Śląsku – opowiada pani Teresa. – Fla-
ga szybko została ściągnięta, a mnie wezwano 
do gabinetu prezesa. Usłyszałam, że rażąco na-
ruszyłam obowiązki pracownicze. I otrzymałam 
zwolnienie dyscyplinarne. Związkowi prawnicy 
wystąpili do prokuratury z doniesieniem 
o popełnieniu przestępstwa przez pracodawcę. 
Ponadto zwolnienie pani Teresy nabiera mię-
dzynarodowego charakteru. Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
„Solidarność” Józef Czyczerski wystosował 
dwa listy protestacyjne w tej sprawie – jeden 
do kanclerz Niemiec Angeli Merkel, drugi do 
prezydenta Joachima Gaucka.

W obronie pacjentów 
i pracowników

ciówkami, nie tylko wpływa negatywnie na 
realizację konstytucyjnych uprawnień obywateli 
i zakłóca uczciwą konkurencję, ale także pozwa-
la na uszczuplanie dochodów ZUS – uważają 
posłowie z sejmowej Komisji do spraw Kontroli 
Państwowej. W aktualnym stanie prawnym 
niemożliwe jest ograniczenie i skuteczne 
wyeliminowanie za pomocą przysługujących 
Państwowej Inspekcji Pracy środków prawnych 
praktyki zastępowania umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. Powszechność występowa-
nia tego zjawiska nie tylko wpływa negatywnie 
na realizację konstytucyjnych uprawnień oby-
wateli i zakłóca uczciwą konkurencję, ale także 
pozwala na uszczuplanie dochodów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek. Ma 
to związek z płaceniem tylko niedużego ryczałtu 
nawet przy wysokich dochodach, w związku 
z nieoskładkowaniem umów o dzieło oraz 
z uwagi na prawną możliwość zawierania 
wielu umów-zlecenia z jednym zleceniobiorcą, 
z których tylko jedna podlega składce na ubez-
pieczenie społeczne.

Konflikt w PKN Orlen
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy, skupiający wszystkie związki 
zawodowe działające w Polskim Koncernie 
Naftowym Orlen, ogłosił pogotowie strajkowe. 
9 kwietnia odbyła się pikieta przed siedzibą 
zarządu spółki. Po fiasku rozmów z pracodaw-
cą, prowadzonych w ramach sporu zbiorowe-
go, związki zawodowe ogłosiły pogotowie 
strajkowe. Zdaniem związkowców, do eskalacji 
konfliktu doszło z powodu bezprawnego
działania pracodawcy, uniemożliwiającego 
przeprowadzenie rokowań i mediacji.  Związ-
kowcy w ramach sporu domagają się podwy-
żek, wskazując na rekordowy zysk (o 100 mln 
wyższy niż rok wcześniej).

Początki dialogu w Lidlu
Podczas kwietniowego spotkania w Koninie 
przedstawiciele „Solidarności” przekazali 
reprezentantom zarządu spółki Lidl „Poro-
zumienie o współpracy”, regulujące zasady 
prowadzenia dialogu społecznego w firmie.
Ustalono, że do końca miesiąca Lidl określi 
swoje stanowisko w sprawie tego doku-
mentu. Firma zadeklarowała prowadzenie 
dialogu z organizacją oraz jego budowę 
w poszanowaniu obowiązujących przepisów 
prawnych. Poza tym Lidl przekazał Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” regulaminy 
pracy oraz wynagradzania. Została określona 
liczba godzin przeznaczonych na działalność 
związkową dla przewodniczącej, uznano 
szczególną ochronę dla działaczy z Komisji 
Zakładowej i doprecyzowano sposób komu-
nikowania się organizacji związkowej z firmą.
– Początki były trudne. Jako organizacja 
zakładowa w Lidlu od dnia rejestracji dopo-
minaliśmy się o wyznaczenie daty spotkania 
z zarządem firmy. „Solidarność” podejmowała
akcje przy wsparciu Działu Rozwoju Związku 
Komisji Krajowej, sekcji handlu, regionów 
„S” oraz organizacji międzynarodowych, co 
w konsekwencji doprowadziło do ustalenia 
daty rozpoczęcia negocjacji – mówi przewod-
nicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Lidlu Justyna Chrapowicz. – Jestem 
zadowolona z przebiegu spotkania i doko-
nanych ustaleń. Negocjowaliśmy 5 godzin, 
ale dogadaliśmy się. Oczywiście wszystko 
się wyjaśni po kolejnych rozmowach. Jednak 
odbieram sygnały od firmy, że nie mają nic
przeciwko działalności Związku.

informacje za 
www.solidarnosc.org.pl

8 kwietnia przed siedzibą Ministerstwa 
Zdrowia odbyła się pikieta zorganizowana przez 
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidar-
ność”. Kilkuset pracowników służby zdrowia: 
ratownictwa medycznego, inspekcji sanitarnej 
oraz instytutów i szpitali klinicznych przyszło 
powiedzieć „NIE!” degradacji polskiej medycyny. 

Wrona zamiast kurczaczka. 
Wielkanoc w stanie wojennym

8 kwietnia w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” otwarto wystawę zatytułowa-
ną „Solidarnościowe Kartki Wielkanocne”. 
Ekspozycja to reprodukcje niemal 100 kartek 
świątecznych tworzonych w podziemiu, które 
zostały umieszczone na kilkunastu planszach 
i opatrzone komentarzem. Okraszone humorem 
świąteczne motywy na pocztówkach były w la-
tach osiemdziesiątych ironicznym komentarzem 
do polskiej rzeczywistości stanu wojennego. 

Posłowie krytykują umowy 
śmieciowe
Powszechność zastępowania umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi, tzw. śmie-

„Encyklopedia Solidarności”
3 kwietnia w Sali BHP na terenie Stoczni Gdań-
skiej miała miejsce prezentacja 2 tomu „Ency-
klopedii Solidarności. Opozycja w PRL w latach 
1976-1989”. Książka to wspólne przedsięwzię-
cie Stowarzyszenia Pokolenie, Instytutu Pamięci 
Narodowej oraz Oficyny Wydawniczej Volumen.
To pierwsze, realizowane na tak dużą skalę, 
przedsięwzięcie, dokumentujące walkę polskiej 
opozycji, oddające należne jej bohaterom 
miejsce w historii i ludzkiej pamięci. 

Oddział Tczew: Liczebność 
i świadomość

Stocznia Gdańsk sprzedała 
dźwigi

Wizerunek „Solidarności” w mediach oraz 
pozyskiwanie nowych członków Związku – to 
główne tematy spotkania przedstawicieli 
organizacji zakładowych Oddziału Tczew, które 
odbyło się 9 kwietnia. Spotkanie, które zorga-
nizował kierownik Oddziału Marek Nagórski, 
rozpoczęło wystąpienie wiceprzewodniczącego 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Romana Kuzimskiego. Przedstawił on między 
innymi przygotowania Związku do akcji 
protestacyjnej przeciwko działaniom obecnego 
rządu, a także omówił akcję zbierania pod-
pisów pod wnioskiem o zawieszenie pakietu 
klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. 
Wizerunkowi „Solidarności” w mediach oraz 
systemowi informacji wewnątrzzwiązkowej 
poświęcona była prezentacja Małgorzaty 
Kuźmy i Romana Stegarta z Działu Promocji 
i Informacji ZRG.

Gdańsk, Warszawa: Wszyscy 
potrzebujemy prawdy

Kilka tysięcy uczestników wzięło udział 
w uroczystościach trzeciej rocznicy katastrofy 
smoleńskiej w środę, 10 kwietnia w Gdań-
sku. Rozpoczęły się one mszą św. w bazylice 
św. Brygidy, której przewodniczył proboszcz, 
ks. kanonik Ludwik Kowalski. Wśród zgro-
madzonych byli obecni związkowcy z „So-
lidarności”. W uroczystościach uczestniczyli 
m.in. przewodniczący Komisji Krajowej Piotr 
Duda, wiceprzewodniczący Bogdan Biś, 
a także Jacek Rybicki z Prezydium Regionu 
Gdańskiego. Przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla wziął udział w obchodach trzeciej 
rocznicy tragedii smoleńskiej w Rumi.
W tym samym dniu w Warszawie odbył się 
Marsz Milczenia, upamiętniający tragedię 
smoleńską. 

– Sytuacja, w której jeden właściciel posiada 
pochylnie i teren, a drugi dźwigi nieznajdu-
jące się na jego terenie, na pewno nie była 
korzystna dla żadnej ze stron – ocenia Roman 
Gałęzewski, przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej. Siedem sprzedanych żurawi 
fińskiej firmy Krone pochodzi jeszcze z lat 70.
Znajdują się na terenie spółki Synergia 99, 
która jest także właścicielem pochylni. Do tej 
pory stocznia dzierżawiła od Synergii teren, na 
których znajdują się dźwigi oraz pochylnie.

„Solidarność” w Licheniu

W dniach 20-21 kwietnia odbyła się XIV Piel-
grzymka „Solidarności” do Lichenia. Region 
Gdański na uroczystościach był reprezentowa-
ny licznie przez m.in. związkowców ze Stoczni 
Gdańsk, Stoczni „Remontowa”, Stoczni 
Marynarki Wojennej z Gdyni, Radmoru. Or-
ganizacje zakładowe były obecne ze swoimi 
sztandarami – około 15 tys. związkowców 
z całej Polski przywiozło 160 sztandarów.

Mediacje ostatniej szansy 
w Bałtyckim Terminalu 
Drobnicowym w Gdyni
15-procentowej podwyżki płac domagają się 
przedstawiciele załogi od zarządu Bałtyckie-
go Terminalu Drobnicowego Gdynia. Załoga, 
której większość spośród 410 pracowników 
należy do związków zawodowych (w tym co 
drugi do „Solidarności”), rozżalona brakiem 
podwyżki płac od trzech lat, weszła w spór 
zbiorowy. Jeśli mediacje nie przyniosą efek-
tów, związkowcy zapowiadają strajk.

Spotkanie związkowców 
z Gdańska i Sopotu
Referendum wśród członków Związku oraz 
sprzeciw wobec planów rządu wprowadzenia 
zmian w prawie pracy, przede wszystkim tzw. 
uelastycznienia czasu pracy – to zdaniem 
przewodniczącego Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli 
najważniejsze działania Związku w najbliż-
szym czasie. Szef gdańskiej „S” spotkał się 24 
kwietnia w Sali Akwen z przedstawicielami 
organizacji zakładowych z Gdańska i Sopotu. 
Krzysztof Dośla przedstawił procedurę prze-
prowadzenia referendum w organizacjach 
związkowych. Na poziomie zakładowym 
referendum musi zostać przeprowadzone do 
połowy czerwca. .
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PYTANIE MIESIĄCA
Czy wziąłbyś udział w proteście 
„Solidarności” przeciwko rządowi? 
Jeśli tak, czy Twoim zdaniem powinien 
to być ogólnopolski strajk, czy też 
manifestacja w Warszawie?

JAROSŁAW KUCHNOWSKI 
przewodniczący OZ NSZZ „S” 
w PKS Starogard Gdański SA

– Popieram pomysł protestu „Solidarności”. 
Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłaby 
właśnie ogólnopolska manifestacja. Musiałaby 
odbyć się w Warszawie, a nie lokalnie w po-

szczególnych województwach. Wtedy byłoby nas widać i mo-
glibyśmy pokazać niezadowolenie społeczeństwa. Ostatecznie 
mógłby też być strajk, ale odniósłby on mniejszy skutek.

JOLANTA FLORKOWSKA 
przewodnicząca OM NSZZ 
„S” w Nadmorskim Centrum 
Medycznym sp. z o.o.

– Uważam, że wszyscy powinniśmy wziąć 
udział w proteście. W tej chwili jest taka sy-
tuacja, że wiele osób, także związkowcy, 

czeka i patrzy, co zrobią inni. Ostatnio na zebraniu tłumaczy-
łam ludziom, że tak nie można, samo narzekanie nie pomo-
że, bo tylko w jedności siła i jeśli sami nic nie zrobimy, to nic 
się w kraju nie poprawi. Moim zdaniem, lepszy byłby ogólno-
polski strajk. Manifestacje nic nie dają. Strajk to jedyny bat. 
Może wtedy rząd by się opamiętał. 

ROMAN GAŁĘZEWSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Oczywiście, że wziąłbym udział. W każ-
dym proteście „Solidarności”. Uważam 
jednak, że sprawdzić się może jedynie wie-
lotygodniowa manifestacja czy też pikieta 

w Warszawie. Musiałaby trwać co najmniej trzy, cztery tygo-
dnie. Wystarczyłoby, by na miejscu było tysiąc związkowców, 
którzy byliby wymieniani przez innych kolegów i koleżanki. 
Wtedy rozpocząłby się proces kuli śniegowej. 

ANDRZEJ MIĘTKIEWSKI 
przewodniczący OM NSZZ „S” 
w spółce Apator Metrix

– Gdyby było wszystko dobrze zorganizo-
wane, żeby nie kolidowało to z pracą, wziął-
bym udział w manifestacji. Nie popieram 
rozwiązania strajkowego. Wiem, że w wie-

lu zakładach jest ciężko, czytam o tym m.in. w „Magazynie 
Solidarność”. Ludzie za swoją nielekką pracę dostają pensję 
minimalną. Ale nie we wszystkich zakładach pracy jest źle. 
U nas np. pracownicy otrzymują wszystkie należne im świad-
czenia, ale także premie. Co roku są podwyżki. Jak więc w ta-
kiej sytuacji przeprowadzić strajk? To miałoby się jak piernik 
do wiatraka. Ludzie nie poparliby takiego rozwiązania. 

EWA CEROŃ-SZMAGLIŃSKA 
przewodnicząca OM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania Ziemi Kociewskiej

– Na pewno wzięłabym udział w proteście. 
To jedyna forma nacisku na rząd, aby zmienił 
swoją politykę dotyczącą umów śmieciowych. 

Uważam, że obie formy są dobre, ale zdecydowanie bardziej 
popieram strajk ogólnopolski. Dobrze by było, gdyby przyjął on 
formę strajku kroczącego, tak jak odbywało się to na Śląsku. 
Wtedy nasz protest wydłużyłby się w czasie. Najpierw straj-
kowałyby jedne zakłady, potem kolejne itd. Pikieta w Warsza-
wie, nawet jeśliby trwała kilka tygodni, nie odniosłaby takiego 
skutku jak strajk. W pikiecie wzięłaby udział tylko pewna gru-
pa ludzi, a dobrze by było, żeby w proteście uczestniczyli też 
ludzie z małych miejscowości. Ja z takiej pochodzę i wiem, że 
tam największym problemem są umowy śmieciowe. Przecież 
ekspedientka pracująca na czarno nie przyjedzie do Warszawy. 
Ale jeśliby zobaczyła, że np. strajkują przez godzinę czy dwie 
nauczyciele w szkole i jeszcze dostałaby ulotkę, to uwierzyłaby 
w siłę „Solidarności”, dowiedziałaby się czegoś o nas.

oprac. Olga Zielińska

W kwietniu polskie sądy wydały dwa skan-
daliczne wyroki. Pierwszy to uniewinnienie 
Stanisława Kociołka w procesie o sprawstwo 
kierownicze masakry z Grudnia ’70, drugi do-
tyczy uniewinnienia Beaty Sawickiej, posłanki 
PO oskarżonej o wzięcie łapówki. Obydwa 
wyroki pokazują, że przedstawiciele władzy 
mogą liczyć na specjalną łagodność i zrozu-
mienie polskich sędziów (Pobici kulami? Ha-
niebny wyrok wymiaru sprawiedliwości, str. 
10). W zupełnie innej sytuacji są związkowcy, 
którzy brali udział w dwóch manifestacjach 
w obronie miejsc pracy i ratowaniu polskich 
przedsiębiorstw. Od kilku lat toczą się procesy, 
kosztujące państwo polskie setki tysięcy zło-
tych, których jedynym celem jest pokazanie, że 
na tego, kto się sprzeciwia władzy, znajdzie się 
paragraf (Sąd inaczej traktuje związkowców 
niż katów z Grudnia ’70, str. 11).

To, co się udało komunistom po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, to uśmiercenie 
w wielu Polakach entuzjazmu wyzwolonego 
w nich powstaniu NSZZ „Solidarność”. Majo-
we i sierpniowe strajki z 1988 roku nie cieszy-
ły się takim poparciem społeczeństwa, jak te 
z sierpnia 1980 roku. Dlatego tak ważne jest 
docenienie ludzi, którzy pomimo wszechogar-
niającego marazmu i zniechęcenia nie bali się 
podjąć walki o ponowną legalizację „Solidar-
ności” (Majowa Solidarność, str. 12, Aby pa-
mięć nie staniała, str. 13).

W maju NSZZ „Solidarność” przeprowadzi 
referendum wśród swoich członków na temat 
dalszej formy protestów przeciwko działa-
niom rządu, m.in. w obronie kodeksu pracy 
(Czego domaga się „Solidarność”, str. 6).

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:

Nie pomogły kilkumiesięczne negocjacje oraz protesty plantatorów i pracowni-
ków, zapisana w ustawie prywatyzacja plantatorsko-pracownicza Krajowej Spółki 
Cukrowej Polski Cukier stanęła pod znakiem zapytania. 

„NIE” dla plantatorów i pracowników, str. 5

– Kolejarze to specyficzna grupa zawodowa. Możemy się nie widywać codzien-
nie, przecież rozjeżdżamy się po regionie i Polsce, ale ci, co należą do „Solidarno-
ści”, wiedzą, że jesteśmy razem.

To oczywiste, że należymy do „Solidarności”, str. 9

Stanisław Kociołek uniewinniony, pozostali oskarżeni skazani na dwa lata w za-
wieszeniu – oto wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia br. 

Proces Grudnia ’70. Pobici kulami? Haniebny wyrok wymiaru 
sprawiedliwości, str. 10

„Gdy nadszedł maj, stanęła stocznia; gdy nadszedł maj, zawrzała krew...”

Majowa S

Występy muzyczne laureatów konkursu „Polska – moje miejsce, mój kraj” 
i wernisaż prac plastycznych nadesłanych na konkurs pokazały, że młodzież umie 
opowiadać o historii swojej ojczyzny.

Wzruszający koncert laureatów, str. 14

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zainicjował realizację nowego projektu „To 
be or not to be CSR”.

Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie, str. 19

OGLĄDAJ
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale 
w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. 

Na przełomie czerwca i lipca Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie może funkcjo-
nować już jako spółka prawa handlowego. 

Zysk czy pacjent?, str. 5

NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu wycofania z parlamentu projektu 
niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy oraz podjęcia działań, 
których celem będzie ochrona miejsc pracy...

Czego domaga się „Solidarność”, str. 6
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Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że w kraju rośnie spo-
łeczne niezadowolenie, a 64 proc. jest zdania, że w najbliż-
szym czasie dojdzie do nasilenia strajków i protestów – to 
wyniki sondażu CBOS. Podobne wyniki nastrojów społecz-
nych były pod koniec lat 90.

Protesty nasilą się 
64%

Dojdzie
 do konfliktu

14%

Sytuacja się uspokoi 
11%

Trudno 
powiedzieć 

11%

CZY PANA(I) ZDANIEM W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE:

Rośnie społeczne niezadowolenie

14 proc. ankietowanych 
jest przekonanych, że dojdzie 
do „wybuchu poważnego kon-
fliktu społecznego”. Tylko 11 
proc. badanych stwierdziło, że 
sytuacja w kraju się uspokoi. 
Taki sam odsetek pytanych nie 
miał w tej sprawie zdania.

Wyniki te są zbliżone do 
danych z badań CBOS z końca 
lat 90. „Z perspektywy ponad 
dziesięcioletniej widać jednak, 
że obecne diagnozy Polaków co 
do nastrojów strajkowych nale-
żą do najbardziej pesymistycz-
nych w całym analizowanym 
okresie” – przyznaje CBOS.

Polacy są jednak podzie-
leni, jeśli chodzi o ocenę sku-
teczności strajków i protestów. 
„W gruncie rzeczy nic one nie 
dają” – taką opinię wyraziło 47 
proc. badanych, 44 proc. nato-
miast jest przekonanych, że 
„tylko za ich pomocą można 
coś osiągnąć”.

CBOS pytał także o akcep-
tację strajków i demonstracji. 
Strajki popiera 62 proc. ankie-
towanych, natomiast 56 proc. 
dopuszcza organizowanie, ale 
pod ściśle określonymi warun-

kami, demonstracji ulicznych 
oraz rozlepianie plakatów 
w miejscach publicznych, z ko-
lei 46 proc. akceptuje tzw. straj-
ki włoskie – powolne i drobia-
zgowe wypełnianie procedur 
przez pracowników. Badani 

mniej akceptują: blokady dróg 
(31 proc.), okupacje budynków 
publicznych (30 proc.), strajki 
głodowe (25 proc.).

Wyniki badań pokazały wy-
raźne pogorszenie ocen i wzrost 
pesymizmu wśród zwolenników 
rządzącej PO. Tylko 22 proc. 
elektoratu tej partii wierzy, że 
sytuacja w kraju się polepszy. 
W poprzednim badaniu prze-
konanych o tym było 43 proc.

(zola)
CB

O
S

W ostatnim numerze „Ma-
gazynu” pisałem o pięciu 
szczytach paradoksu 

osiągniętych przez Tuska i jego 
ekipę, dziś – zgodnie z obietnicą 
– następna piątka.
1. 12-miesięczny okres rozli-

czeniowy jako remedium na 
bezrobocie. Przede wszystkim 
jest to remedium na obniżenie 
płac m.in. poprzez faktyczną 
likwidację nadgodzin. Idąc tym 
tropem, być może skuteczniej byłoby wprowadzić ustawę 
o pracy przymusowej np. za jedzenie. Wtedy tzw. koszty pra-
cy byłyby minimalne, a zielona wyspa pozieleniałaby jeszcze 
bardziej. Mówiąc poważnie – na pewno skutkiem wprowa-
dzenia tych zmian w kodeksie pracy będzie obniżenie wyna-
grodzeń, a więc dalsze zmniejszenie popytu prowadzące do 
ograniczenia produkcji, jak również dezorganizacja życia, 
choćby w zakresie opieki nad dziećmi.

2. Euro na kryzys. To wprawdzie już nieco przebrzmiała melo-
dia, ale warto ją przypominać. Zaklinanie rzeczywistości, że 
wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy to recepta na 
bezrobocie, przypomina jako żywo premierowską propozy-
cję wejścia do strefy euro jako recepty na kryzys. To nic, że 
wkrótce okazało się, że jest dokładnie odwrotnie – brak euro 
w Polsce skutecznie zapobiega rozszerzaniu się kryzysowej 
zarazy.

3. Podobnie rzecz ma się z europejskim budżetem na lata 2014-
-2020. Premier na Twitterze ogłosił już gigantyczny sukces, 
który miał zostać „sprzedany” przy pomocy objeżdżającego 
kraj tuskobusu. I co? Ano okazało się, że ów sukces był za 
mały dla większości europejskich parlamentarzystów, którzy 
porozumienie odrzucili i sprawę zaczynamy od nowa. Dla 
tuskobusu trzeba więc poszukać innego paliwa…

4. Podobno w kropli wody odbija się ocean. Jeżeli tak, to w sy-
tuacji służby zdrowia odbija się stosunek obecnej ekipy do 
służb publicznych i konstytucyjnych obowiązków państwa 
wobec obywateli. Hasło „im gorzej, tym lepiej” zakłada, że 
obywatele zdesperowani brakiem właściwej opieki zdrowot-
nej, transportu publicznego, edukacji etc., sięgną do płytkich 
kieszeni i wysupłają dodatkowe środki, aby opłacić prywatny 
szpital czy badania. A więc zrozumieją, że prywatyzacja tych 
usług jest w ich interesie.

5. A jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, to się go łupnie 
fotoradarem. Bo filozofia rządzenia państwem oparta o ideę 
cięć i oszczędności za wszelką cenę sprowadza się do tego, 
że tam, gdzie płacić ma obywatel, niech płacze i płaci, tam, 
gdzie obywatelowi ma pomóc państwo – to już gorzej.
Mało? Dorzućmy do tego całkowite lekceważenie dialo-

gu społecznego, co skutkuje także podobnym lekceważeniem 
w wielu zakładach pracy – wszak przykład idzie z góry. Tak jak 
jedynie słuszna siła wie dokładnie, czego potrzeba Polakom, tak 
większość pracodawców wie najlepiej, czego oczekują pracowni-
cy – takie anachroniczne instytucje jak związki zawodowe mogą 
więc tylko przeszkodzić. Modelowym rozwiązaniem byłoby 
więc państwo, w którym cała władza jest w rękach Wybranych, 
a cała odpowiedzialność – w rękach Ludu. Ot, jakie to proste. 
A że hasło „Aby żyło się lepiej. Wszystkim” okazało się, że jest 
prawie prawdziwe? Przecież wystarczy drobna korekta i już jest 
OK: „Aby żyło się lepiej. Wybranym/niektórym/znajomym” – do 
wyboru, do koloru. Tuskobus objedzie zieloną wyspę i przekona 
nieprzekonanych, że to wszystko dla ich dobra…

Jacek Rybicki

Tuskobusem
po zielonej 
wyspie

Roman Kuzimski, Bogdan 
Olszewski i Jacek Rybicki 
– to członkowie komisji 
powołanej przez Prezy-
dium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, która będzie od-
powiedzialna za przebieg 
referendum w Związku w 
naszym Regionie.

Powołanie komisji jest 
efektem ostatniego po-
siedzenia krajowego 

sztabu protestacyjnego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
który postanowił o przeprowa-
dzeniu wewnątrzzwiązkowego 
referendum. Akcja ma zdecy-
dować o formach protestu 
Związku przeciw działaniom 
rządu (postulaty „Solidarności” 
przedstawiamy szczegółowo na 
stronach 6-7). Chodzi o wybór 
takich działań, w które aktyw-
nie zaangażuje się najwięcej 
pracowników i związkowców.

– Celem referendum jest 
po pierwsze poinformowanie 
wszystkich członków Związ-
ku o niekorzystnych, naszym 
zdaniem, skutkach propozycji 
przedstawianych przez rząd. 

Drugim celem jest zapytanie 
członków „Solidarności” o for-
my protestu, w których gotowi 
byliby uczestniczyć – mówi 
Jacek Rybicki z Prezydium 
ZRG. Takie rozeznanie z pew-
nością wpłynie na frekwencję 
i skuteczność związkowych 
protestów, jest także kolejnym 
dowodem na profesjonalizację 
działań Związku. 

Referendum najprawdopo-
dobniej zostanie przeprowadzo-
ne od 15 maja do 15 czerwca. 
Szczegółowa instrukcja refe-
rendalna zostanie przekazana 
do wszystkich związkowych 
struktur w pierwszych dniach 
maja.  Informację umieścimy 
na naszej stronie internetowej. 
Wówczas poznamy dokładną 
treść pytań, które zostaną po-
stawione w referendum, oraz 
formę głosowania w poszcze-
gólnych przedsiębiorstwach.

Wachlarz działań w ramach 
przyszłej akcji protestacyjnej 
jest szeroki: od pikiet regio-
nalnych i akcji informacyjnych 
przez ogólnopolskie manifesta-
cje po strajk generalny (soli-
darnościowy). Niezależnie od 
formy protestu, o której każdy 

związkowiec będzie mógł zde-
cydować w referendum, jedno 
pozostaje pewne – wobec ska-
li lekceważenia pracowników 
i całego społeczeństwa przez 
obecny rząd nie można dłużej 
pozostać biernym.

Adam Chmielecki

Najpierw referendum, 
a potem?
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Na przełomie czerwca 
i lipca Szpital Specjali-
styczny w Kościerzynie 
może funkcjonować już 
jako spółka prawa handlo-
wego. Nie wiadomo jesz-
cze, z jakim „długiem po-
czątkowym” i majątkiem. 
Ten ostatni będzie jednak 
obciążony hipoteką na 
11,8 mln zł, ustanowioną 
na rzecz spółki handlują-
cej długami szpitali.

Monity do organu nad-
zorującego, czyli 
pomorskiego Urzę-

du Marszałkowskiego, wnio-
ski o kontrolę do Ministerstwa 
Zdrowia i Najwyższej Izby 
Kontroli, pikiety przed siedzi-
bą marszałka i magistratem 
– Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Szpitalu Spe-
cjalistycznym nie ustaje w wy-
siłkach, by zwrócić uwagę na 
trudną sytuację kościerskiej pla-
cówki. Czasami można odnieść 
wręcz wrażenie, że na poprawie 
sytuacji zależy jedynie pracow-
nikom i związkowcom.

24 kwietnia zakładowa „S” 
zorganizowała w kościerskim 

szpitalu kolejne spotkanie in-
formacyjne dla pracowników 
i mieszkańców miasta. Stawi-
ło się kilkadziesiąt osób, w tym 
pomorscy posłowie: Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk, 
Jolanta Szczypińska i Janusz 
Śniadek, radni i burmistrz 
miasta Zdzisław Czucha oraz 
radny wojewódzki, członek 
Rady Społecznej kościerskiego 
szpitala Jerzy Barzowski.

Przedstawiciele „Solidar-
ności” wskazywali, że dyrek-
cja szpitala próbuje „grać” 
pracownikami. – Na początku 
kwietnia pojawiła się próba 
opóźnienia wypłat za marzec. 
Dziwnym trafem pieniądze 
znalazły się na dwie godziny 
przed spotkaniem ze związ-
kowcami. To pokazuje, że te 
pieniądze były cały czas – mó-
wił przewodniczący Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego Miro-
sław Madej. – Kilka lat temu 
liczyliśmy, że będziemy part-
nerem dla zarządzających wo-
jewódzką służbą zdrowia. Dziś 
czujemy się oszukani – dodał. 
– Za eksperymenty dyrekcji 
mają płacić pracownicy – uzu-

pełniał szef zakładowej „S” 
Andrzej Pufelski.

Szpital w Kościerzynie 
należy do najlepszych i naj-
większych w województwie 
pomorskim, jest uwzględnia-
ny w regionalnych planach 
zabezpieczenia medycznego 
i wysoko plasowany w ogólno-
polskich rankingach. Dlatego 
kościerski przypadek można 
traktować jako papierek lak-
musowy podejścia rządzącej 
Pomorzem i krajem PO do 
rozwiązywania problemów 
ochrony zdrowia. – Przysięgę 
Hipokratesa zastępuje się sce-
nariuszem lansowanym kiedyś 
przez posłankę Beatę Sawicką 
– Janusz Śniadek nawiązał 
do głośnej afery korupcyjnej 
sprzed kilku lat.

W 2012 r. szpital przyniósł 
10 mln zł straty, łącznie ma 
już ponad 96 mln zł długu. 26 
kwietnia pomorski Sejmik pod-
jął uchwałę ustanawiającą na 
szpitalnych nieruchomościach 
hipotekę na blisko 12 mln zł, 
wystawioną na specjalizującą 
się w handlu długami placówek 
medycznych firmę Magellan.
– To rząd w ciągu ostatnich 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE

Zysk czy pacjent?

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców i pracowników 
szpitala. Od lewej: Andrzej Pufelski, Janusz Śniadek, Maria 
Ochman, Jolanta Szczypińska.
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Nie pomogły kilkumiesięczne negocjacje oraz protesty 
plantatorów i pracowników, zapisana w ustawie prywaty-
zacja plantatorsko-pracownicza Krajowej Spółki Cukrowej 
Polski Cukier stanęła pod znakiem zapytania. A wszystko 
za sprawą decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
spółki, które głosami przedstawicieli Skarbu Państwa 
zadecydowało o przeznaczeniu całości zysku na wypłatę 
dywidendy, a nie, jak chcieli plantatorzy i pracownicy, na 
wsparcie procesu prywatyzacji.

„NIE” dla plantatorów i pracowników

kilku lat umożliwił rozkwit ta-
kiego procederu – podkreślała 
szefowa Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S” Maria 
Ochman. Związkowcy i pra-
cownicy szpitala zwrócili uwa-
gę na absurdalność sytuacji, 
w której wyjście placówki na 
prostą powierza się tej samej 
ekipie, która doprowadziła do 
katastrofy finansowej szpita-
la. Wskazali na przykłady in-
nych szpitali (Bytów, Siedlce), 
w których komercjalizacja nie 

przyniosła poprawy sytuacji 
finansowej.

– Komercjalizacja oznacza 
pierwszy krok do prywatyzacji. 
A przecież ideą prawa handlo-
wego jest zysk. Niedługo na 
drzwiach gabinetów w kościer-
skim szpitalu mogą pojawić się 
kartki z informacją, że pacjenci 
komercyjni przyjmowani są poza 
kolejnością – zakończył dyskusję 
szef Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Adam Chmielecki

W Polsce oprócz Krajo-
wej Spółki Cukrowej 
Polski Cukier, która 

skupia 40 proc. produkcji 
cukru, działają jeszcze trzy 
podobne firmy znajdujące się
w rękach niemieckich. KSC 
od wielu lat przynosi zyski 
zasilające budżet państwa, 
w którego rękach znajduje się 
79 proc. udziałów. Pozostały-
mi udziałowcami są plantato-
rzy buraka cukrowego i pra-
cownicy siedmiu cukrowni 
wchodzących w skład KSC, 
którzy wystąpili z inicjatywą 
prywatyzacji spółki, zgodnie 
zresztą z zapisami ustawy 
z 2002 roku, gwarantującej, 
że w przypadku prywatyzacji 
firma może zostać przekształ-
cona w spółkę plantatorsko-
-pracowniczą. Przeprowadzono 
wszelkie procedury, powstał 
plan i harmonogram prywaty-
zacji, na którą zgodę wyraziła 
nawet Rada Nadzorcza, gdzie 

przedstawiciele Skarbu Pań-
stwa posiadają głos decydu-
jący. Jedyną przeszkodą jest 
brak decyzji Rady Ministrów. 
I właśnie kwietniowa mani-
festacja w Warszawie miała 
zmobilizować rząd do wydania 
zgody na prywatyzację. Rodzi 
się pytanie, dlaczego liberalny 
rząd Platformy Obywatelskiej 
blokuje prywatyzację? Jedną 
z przyczyn jest zapewne fakt, 
że przy ciągle rosnącej dziurze 
budżetowej państwo nie chce 
pozbyć się przedsiębiorstwa, 
które przynosi zyski z dywi-
dendy.

Poza tym niezbyt chętnie 
Platforma Obywatelska patrzy 
na prywatyzację, której bene-
ficjentami byliby plantatorzy
i pracownicy. Zaniepokojenie 
podejściem do prywatyzacji 
plantatorsko-pracowniczej 
cukrownicy wyrazili w komu-
nikacie przygotowanym przez 
Stanisława Lubasia, szefa 

„Solidarności” w KSC, w któ-
rym czytamy m.in., że „prywa-
tyzacja plantatorsko-pracow-
nicza na skutek braku decyzji 
Rady Ministrów jest poważnie 
zagrożona. Rząd Donalda Tuska 
nie chce tej prywatyzacji, bo nie 
mieści się to w jego liberalnej 
doktrynie, aby polski plantator 
i pracownik był właścicielem 
swego zakładu. Zależy im je-
dynie na pobraniu dywidendy 
z zysku, jaki wypracowaliśmy, 
aby następnie osłabioną spółkę 
za bezcen sprzedać koncernom 
zagranicznym”.

W ubiegłym roku cukrow-
nicy zablokowali prywatyza-

cję. gdyż KSC groziło wrogie 
przejęcie przez duży prywat-
ny koncern, który próbował 
kupować akcje poprzez pod-
stawione osoby, tzw. słupy. 

– Sprzedaż została wstrzy-
mana, poprawiono jej zasady 
tak, że teraz wrogie przejęcie 
nam nie grozi, ale musimy 
walczyć z państwem, żeby 
chciało sprzedać nam spółkę 
– mówił Zbigniew Jezierski, 
przewodniczący zakładowej 
„S” w Cukrowni Malbork 
i członek Rady Nadzorczej 
KSC Polski Cukier.

22 kwietnia około 1500 
plantatorów i pracowników 
Krajowej Spółki Cukrowej 
Polski Cukier protestowało 
w Warszawie, domagając się 
zgody rządu na prywatyzację 
firmy na rzecz plantatorów
i pracowników. Niestety, rząd 
nie dotrzymał obietnic składa-
nych w czasie rozmów z przed-
stawicielami plantatorów i pra-
cowników i nie wsparł planów 
prywatyzacyjnych. Zysk firmy,
zamiast wesprzeć jej rozwój, 
zasili w przeważającej mierze  
Skarb Państwa. Związkowcy  
z NSZZ „Solidarność” uwa-
żają, że rząd Donalda Tuska 
świadomie opóźnia prywatyza-
cję plantatorsko-pracowniczą 
spółki, co wpływa negatywnie 
na jej zyski. I właśnie może 
komuś o to chodzi? 

Małgorzata Kuźma
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Rząd Donalda 
Tuska nie chce tej 
prywatyzacji, bo 
nie mieści się to 
w jego liberalnej 
doktrynie, aby 
polski plantator 
i pracownik był 
właścicielem 
swego zakładu.

Manifestacja cukrowników z 22 kwietnia w Warszawie.



AKCJA PROTESTACYJNA 2013

1. Wycofania szkodliwych projektów 
nowelizacji kodeksu pracy 
dotyczących uelastycznienia czasu 
pracy

Ruchomy czas pracy i wydłużenie okresu 
rozliczeniowego z 4 do 12 miesięcy zawiera 
projekt nowelizacji kodeksu pracy przyjęty 
przez rząd. Zgodnie z jego założeniami pracodaw-
ca będzie mógł zmusić pracownika do pracy przez 12 

przez agencje pracy tymczasowej. Umowy śmiecio-
we nie tylko psują rynek pracy, stanowią nieuczciwą 
konkurencję wobec pracodawców przestrzegających 
prawa pracy, ale też uderzają w system ubezpieczeń 
społecznych, przyczyniają się do zapaści demogra-
ficznej. Urodzonych po 1989 roku nazywa się często
„straconym pokoleniem”. Tysiące 20- i 30-latków nie 
mają przepracowanego nawet miesiąca na umowie 
o pracę, zatem nie mają i stażu pracy.

Tymczasem niektórzy pracodawcy zmuszają pra-
cowników do samozatrudnienia, bo dzięki temu nie 
płacą za urlop wypoczynkowy, za zwolnienie lekar-
skie, nie ponoszą kosztów odpisów socjalnych, nie 
płacą swojej części składki do ZUS.

NSZZ „Solidarność” przygotował dwa projekty 
ustaw, których celem jest przeciwdziałanie rozpo-
wszechnianiu się tzw. umów śmieciowych. I tak projekt 
ustawy dotyczący zmiany ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych zakłada „oskładkowanie” pracy osób 
wykonujących umowę o dzieło, a także pobierających 
zasiłek przedemerytalny oraz członków rad nadzor-
czych. Drugi związkowy projekt dotyczy zatrudniania 
pracowników tymczasowych i ma na celu skuteczną 
obronę osób świadczących pracę tymczasową.

NSZZ „Solidarność” popiera również projekt usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy wniesiony przez PiS. 
Poseł Janusz Śniadek zaproponował, aby wyposażyć 
inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w uprawnie-
nia do wydawania nakazów o istnieniu stosunku pracy 

PKB, czyli ok. 80 miliardów zł. Tymczasem sub-
wencja oświatowa części ogólnej wynosi niespełna 
40 mld zł. Związek oczekuje, że jednostki samo-
rządu terytorialnego, zamiast ograniczania wydat-
ków na oświatę, podejmą skuteczne działania wo-
bec rządu RP i wyegzekwują właściwy sposób 
i poziom subwencjonowania zadań oświatowych. 
Likwidacja szkoły oznacza dla wielu gmin zapaść cy-
wilizacyjną. Ostatnio na Pomorzu Środkowym doszło 
do aktu desperacji – do strajku głodowego matek 
uczniów w obronie szkoły – Zespołu Szkół nr 3 
w Dąbkach k. Darłowa, do której uczęszcza ok. 240 
uczniów.

Wydatki na edukację w Skandynawii i w Japonii 
przyniosły zyski, skok cywilizacyjny, innowacyjność. 
Edukacja to droga wyjścia z dziedziczenia biedy. Szko-
ła jest ważnym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego 
środowiska lokalnego.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” sprzeciwili się propozycjom zmian 
w prawie oświatowym przedstawionym przez związki 
samorządowe, przestrzegając, iż ich skutkiem będzie 
obniżenie poziomu edukacji, pogorszenie warunków 
nauczania i uczenia się, destabilizacja systemu oświaty 
i warunków pracy. Zdaniem oświatowej „S”, system 
finansowania zadań edukacyjnych musi być spójny,
przejrzysty, oparty na wyliczeniu rzeczywistych kosz-
tów i adekwatny do zadań oświatowych realizowanych 
przez samorządy terytorialne. Konieczne jest przed-
stawienie dokładnej analizy, tzw. koszyka wydatków 
niezbędnych, czyli wynikających wprost z obowiąz-
ku realizacji postanowień ustawy o systemie oświaty 
i ustawy Karta nauczyciela.

4. Stworzenia osłonowego systemu 
regulacji finansowych oraz ulg
podatkowych dla przedsiębiorstw 
utrzymujących zatrudnienie 
w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego

Wśród postulatów związkowych znalazł się także 
ten dotyczący wsparcia przedsiębiorców. Warto chro-
nić miejsca pracy, bo to kosztuje mniej niż tworzenie 
nowych. We Francji ogłoszono program odbudowy 
przemysłu. W Niemczech postawiono na rozwój 
przedsiębiorstw produkcyjnych i obecnie dzięki nad-
wyżce eksportowej generowanej przez przemysł kraj 
ten jest czwartą potęgą gospodarczą. Brak polityki 
przemysłowej stał się u nas przyczyną postępującego 
regresu gospodarczego. Liczba pracujących zmalała 
z 16,4 mln w 1990 roku do 14,3 mln w roku 2011. 
Mimo ogromnej emigracji zarobkowej stopa bezro-
bocia wzrosła z 6,3 proc. w 1990 roku do 14,4 proc 
na koniec lutego 2013 roku.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy 
związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia 
gospodarczego. Pojęcia „spowolnienie gospodarcze” 
i „kryzys” nie są w projekcie ustawy zdefiniowane.
Zdaniem „S”, projektodawca powinien określić czy-
telnymi parametrami makroekonomicznymi moment, 
w którym środki pomocowe wskazane w ustawie 
zostają uruchomione oraz przy jakich taki okres się 
kończy.

– Chcemy ulg dla przedsiębiorców, którzy chronią 
miejsca pracy. Mówimy „tak” również specjalnym 
strefom ekonomicznym, pod warunkiem, że firmy na
trwale bedą budowały tam miejsca pracy.  – zapewnia 
Jarosław Lange, szef wielkopolskiej „S”, reprezen-

CZEGO DOMAGA SIĘ „SOLIDARNOŚĆ”
NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu wycofania z parlamentu projektu niekorzystnych dla pra-
cowników zmian w kodeksie pracy oraz podjęcia działań, których celem będzie ochrona miejsc pracy, 
pomoc przedsiębiorcom utrzymującym zatrudnienie, ograniczenie szkodliwej dla państwa plagi umów 
śmieciowych oraz wsparcie polskiej rodziny. W przypadku braku realizacji postulatów Związek przystąpi 
do akcji protestacyjnej. O formie protestu zdecydują wyniki referendum przeprowadzonego wśród 
związkowców w zakładach pracy. 

godzin dziennie od poniedziałku do soboty w 12-mie-
sięcznym okresie rozliczeniowym bądź tylko na część 
dniówki, nawet przez pół roku. Wprowadzane zmiany 
dotyczą wszystkich, nawet kobiet w ciąży, matek sa-
motnie wychowujących dzieci czy pracowników za-
trudnionych w warunkach szkodliwych. Nie ma w nich 
odpowiedzi, jak zorganizować sobie mają życie osoby 
wychowujące małe dzieci, kiedy godziny pracy będą 
się ciągle zmieniać. Jednym ze skutków wprowadzenia 
wydłużonego okresu rozliczeniowego będzie możli-
wość czasowego obniżania wynagrodzenia. Jeżeli ktoś 
ma kredyt lub pożyczkę, to czy uzyska przesunięcie 
spłat rat do momentu otrzymania wypłaty w normalnej 
wysokości? Czy będzie mógł liczyć na przesunięcie 
opłat za czynsz, prąd i gaz? W trakcie konsultacji nad 
projektem ustawy „Solidarność” wykazała niezgod-
ność nowelizacji ustawy z jedną z dyrektyw Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Europy. 

Oprócz projektu rządowego w Sejmie rozpatrywa-
ny jest jeszcze projekt zgłoszony przez grupę posłów 
PO, który idzie jeszcze dalej w ograniczaniu praw pra-
cowniczych i zakłada m.in. wydłużenie nieodpłatnej 
przerwy w pracy oraz obniżenie stawek za pracę w 
godzinach nadliczbowych. 

2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. 
umów śmieciowych

Umowy śmieciowe to pojęcie, które przebojem 
weszło do naszego języka. Opisuje ono narastające 
zjawisko zaniku stałych umów o pracę i zastępowania 
ich umowami czasowymi, samozatrudnieniem, umo-
wami o dzieło i umowami-zleceniami, zatrudnianiem 

po stwierdzeniu, że wyczerpane są przesłanki artykułu 
22 k.p. Instancją odwoławczą dla pracodawców byłby 
sąd pracy. Pozwoliłoby to skrócić proces przywraca-
nia prawidłowego stanu prawnego przez decyzję ad-
ministracyjną opatrzoną rygorem natychmiastowej 
wykonalności. Takie rozwiązanie byłoby skutecznym 
narzędziem w walce z nieuczciwymi pracodawcami. 

3. Zaprzestania likwidacji szkół 
i zaprzestania przerzucania 
finansowania szkolnictwa
publicznego na samorządy

Zapewnienie właściwego systemu i poziomu finan-
sowania edukacji należy do konstytucyjnych, podsta-
wowych zadań państwa.

NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się 
wzrostu nakładów na oświatę na poziomie 5 proc. 
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tant NSZZ „Solidarność” w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno- Gospodarczych.

– Uregulowanie problemu zatorów płatniczych 
w obrocie gospodarczym stanowi obecnie najpilniejsze 
zadanie do zrealizowania w sferze prawa gospodar-
czego. Lawinowe upadłości firm, nie tylko z sektora 
budowlanego, pokazują, jak palący jest to problem – to 
opinia Prezydium Komisji Krajowej „S” z 29 paździer-
nika 2012 r. Chodzi tu o pewność obrotu gospodarcze-
go, co powinno przekładać się na poprawę stabilności 
zatrudnienia oraz spadek liczby bezrobotnych.

5. Podwyższenia wysokości płacy 
minimalnej zgodnie z projektem 
złożonym przez NSZZ „Solidarność”

Zdaniem „Solidarności” minimalne wynagrodze-
nie za pracę powinno wynosić 50 proc. średniej płacy. 
Przypomnijmy, że w lipcu 2011 r. przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przekazał ówczesne-
mu marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie 300 
tys. podpisów zebranych pod obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. Postulat natrafił jednak na 
mur ze strony władzy.

Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia na 
dany rok ustalana jest w drodze negocjacji na forum 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. 

6. Stworzenia ustawy o systemie 
rekompensat dla przedsiębiorstw 
energochłonnych

Przedsiębiorstwa „energochłonne”, objęte euro-
pejskim systemem handlu emisjami (EU ETS III), są 
zobowiązane do odpłatnego nabywania uprawnień do 
emisji CO2. Pod naciskiem pakietu klimatyczno-energe-
tyczego w trudnej sytuacji są: hutnictwo, przemysł che-
miczny, cementownie, przemysł papierniczy, przemysł 
metalowy, górnictwo, koksownictwo, które odczują 
bezpośrednie (konieczność zakupu uprawnień) i po-
średnie (wzrost cen energii) jego skutki. Oznacza to też 
załamanie budżetów domowych polskich rodzin. Czeka 
nas drastyczna podwyżka cen prądu i ogrzewania. Go-
spodarka może stracić ćwierć miliona miejsc pracy do 
2020 r., gdy przedsiębiorstwa przeniosą produkcję do 
innych krajów. Komisja Europejska wprowadziła zapis 
dopuszczający udzielanie przez państwa członkowskie 
rekompensat dla przemysłów energochłonnych, najbar-
dziej narażonych na wzrost kosztów energii. Tak czynią 
m.in. Niemcy i Austriacy. 

– Problem dotyczy nie tylko Śląska i Zagłębia, ale także 
np. stoczni. Podczas negocjacji Ministerstwo Gospodarki 
przekazało założenia ustawy o rekompensatach. Cóż z 
tego, skoro Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Fi-
nansów twierdzą, że takowej ustawy nie będzie, bo koszta 
emisji są niewielkie. To kuriozalne twierdzenie. Te koszta 
systematycznie z roku na rok rosną. Trzeba planować w 
długofalowych realiach. Cena emisji będzie za kilka lat 
bardzo wysoka. Odbije się to na naszych kieszeniach. Ry-
nek pracy może utracić 250 tysięcy miejsc pracy, a kolo-
rowa energia odnawialna nie zrekompensuje tej wyrwy. W 
USA na pięć utraconych miejsc pracy źródła odnawialne 
utworzyły jedno – argumentuje Dominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej „S”. Kolorz podkreśla, że postulat spro-
wadza się do tego, by środki za emisję CO2 trafiały nie do 
budżetu, a na przedsiębiorstwa tzw. energochłonne.

7. Zaniechania likwidacji rozwiązań 
emerytalnych przysługujących 
pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych 
i o szczególnym charakterze

 Górnik, stoczniowiec, operator ciężkiego sprzętu czy 
hutnik za kilkanaście lat stracą prawa do wcześniejszej 
emerytury, tzw. pomostowej. Prawo do przechodzenia 
na wcześniejsze emerytury obejmie ok. 300 tys. osób. 
To głównie profesje, które wiążą się z dużym ryzykiem 
uszczerbku na zdrowiu, m.in. pracujący bezpośrednio 
przy przeróbce węgla i rud metali, przy zalewaniu form 
odlewniczych, przy spawaniu łukowym lub cięciu ter-
micznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze. 
Emerytura pomostowa, podobnie jak wcześniejsza eme-
rytura, pozwala zakończyć pracę pięć lat przed usta-
wowym wiekiem emerytalnym. Trzeba spełnić wiele 
innych warunków. Przepisy obejmą bowiem tylko te 
osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Męż-
czyźni muszą mieć ukończone 60 lat, a kobiety 55. 

Pomostówki systematycznie ograniczano od 2008 
roku. Ma to w założeniu służyć załataniu systemu 
ubezpieczeniowego. Nowelizacja ustawy o emery-
turach pomostowych w art. 4 pkt 5 ogranicza moż-
liwość przejścia na taką emeryturę do pracowników, 
którzy przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w 
szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym 
charakterze. Zatem ostatnie osoby, pracujące w trud-
nych warunkach, przejdą na wcześniejszą emeryturę 
około 2035 roku. 

Artur S. Górski
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Ustawa gwarantuje wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia nie mniejszy niż prognozowana na 
dany rok stopa inflacji. Gwarancja ta jest zwiększona 
o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu 
PKB. Jednak w przypadku braku porozumienia w ko-
misji i przy obstrukcji rządu – mechanizm nie działa. 
W projekcie „Solidarności” znalazły się zapisy, które 
gwarantują większą dynamikę wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia, niezależnie od wyników negocjacji na 
forum Trójstronnej Komisji i od woli rządu.

Przy PKB poniżej 3 proc. – stosowany miałby być 
dotychczasowy sposób ustalenia minimalnego wy-
nagrodzenia. Przy PKB 3-4 proc. po obliczeniu pro-
centowej proporcji minimalnego wynagrodzenia do 
średniego wynagrodzenia w roku bieżącym dodaje 
się wysokość prognozowanego wzrostu PKB w roku 
przyszłym, pomniejszone o 3 proc. Wynik mnoży się 
przez prognozowane średnie wynagrodzenie w roku 
przyszłym. W przypadku, gdy przyrost PKB będzie 
wynosił co najmniej 4 proc., to do procentowego sto-
sunku minimalnego wynagrodzenia w roku bieżącym 
do średniego wynagrodzenia w roku przyszłym dodaje 
się 2/3 prognozowanego realnego wzrostu PKB w roku 
przyszłym i mnoży przez prognozowane średnie wy-
nagrodzenie w roku przyszłym.

Rozmowa na temat ogólnopolskiego 
referendum związkowego 
z przewodniczącym ZRG NSZZ „S” 
KRZYSZTOFEM DOŚLĄ

– NSZZ „Solidarność” staje na czele protestu 
i broni praw pracowniczych. Czy niebawem doj-
dzie do starcia z rządem w ogólnopolskiej akcji?

– Sztab protestacyjny postanowił podjąć kolej-
ne działania po tym, jak rząd nie przedstawił nam 
harmonogramu realizacji podstawowych postulatów 
Związku oraz nie wstrzymał prac nad zmianami 
w przepisach prawa pracy. Władza pozostała głu-
cha na żądanie podjęcia rzeczowego dialogu nad 
rozwiązaniami antykryzysowymi.

– List do Związku przesłał minister pracy i poli-
tyki społecznej…

– Wobec braku reakcji premiera obszerna kore-
spondencja przesłana do szefa Związku Piotra Dudy 
przez ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza 
w swej warstwie merytorycznej pasuje do tekstu 
agencji public relations, a nie odnosi się do podno-
szonych przez nas problemów. Rząd Tuska nie ma 
zamiaru wycofać się z prac nad niekorzystnymi zmia-
nami w prawie pracy.

– Członkowie „Solidarności” będą mieli okazję 
wypowiedzieć się o formie protestów?

– Wstępem do akcji jest wewnątrzzwiązkowe 
referendum, w którym zapytamy członków „S”, 
czy są gotowi do podjęcia czynnej akcji strajkowej, 
czy są gotowi do wielodniowej akcji protestacyjnej 
w stolicy lub też do obu tych działań. Chcemy, by 
w całej Polsce były te same referendalne pytania i by 
zakończyło się ono do połowy czerwca.

– Osią sporu z koalicją PO-PSL jest prawo 
pracy?

– Nie możemy się zgodzić, aby w sytuacji, w której 
znajdują się polskie rodziny, pogarszać warunki zatrud-
nienia, ciężar kryzysu gospodarczego przenosząc na bar-
ki pracowników. Rozwiązania proponowane przez rząd 
i grupę posłów PO pod przewodnictwem Adama Szejn-
felda nie wpłyną na poprawę sytuacji, na zwiększenie 
lub utrzymanie miejsc pracy. Spowodują zaś, że bogaci 
staną się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. Te 
rozwiązania proponowane przez rządzących można 
streścić tak: „Pracodawcy! Róbta co chceta”.

– Polska ma być państwem prawa. Warto sięgać 
po prawniczy oręż w sporze z władzą?

– Pikanterii dodaje fakt, że opinie prawne dotyczą-
ce projektów zmian w prawie pracy procedowanych 
w Sejmie, a wydane na zlecenie Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Sejmu, są dla obu projektów bezwzględnie 
krytyczne. Otwarte pozostaje zatem pytanie o cel tych 
zmian, bo nic z nich nie wynika, oprócz pogorszenia 
sytuacji pracowników i destabilizacji systemu pracy. 
Cóż, jeżeli opinie sejmowych prawników są dla wła-
dzy miażdżące, to pozostaje wynająć kancelarię, która 
wypełni zamówienie na opinię korzystną dla rządu.

– Człowiek, pracując osiem godzin dziennie, 
z trudem wiąże koniec z końcem, otrzymując gło-
dowe wynagrodzenie…

– Nasz projekt ustawy o płacy minimalnej od półtora 
roku leży sobie w Sejmie. Na pytanie, dlaczego od lipca 
2011 roku nie mogą się spotkać dwie sejmowe komi-
sje, by rozmawiać o projekcie, otrzymujemy lakonicz-
ną odpowiedź o braku koniecznego stanowiska rządu. 
To pokazuje, że wobec naszych propozycji stosowana 
jest obstrukcja i to z udziałem marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz, która widocznie nie dostrzega, jak istotną jest 
kwestia nie tylko godziwego, ale i minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Rządzący chyba się czegoś boją 
w tym projekcie, blokując jego przekazanie pod obrady 
parlamentu.

Rozmawiał Artur S. Górski

Rząd jak agencja 
public relations

PŁACA MINIMALNA W WYBRANYCH 
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ZWIĄZEK

Tli się konflikt w gdańskich Fosforach. Związkowcy alarmują,
że zarząd zakładów ogranicza rolę reprezentacji pracowniczej. 
Kierownictwo odpiera zarzuty, twierdząc, że działa w duchu…
demokracji.

ze związkowcami, że zakład nie 
ma pieniędzy. Rozgoryczenie 
załogi było spore. – Pracownik 
nie odpowiada za zarządzanie 
zakładem. To zarząd ma dbać 
o kondycję finansową firmy,
biorąc pod uwagę realia rynku 
i jego wymagania, jak chociaż-
by sezonowość prac polowych 
i popytu na nawozy. Mówimy 
o błędach w zarządzaniu, o zby-
tecznych wydatkach, choćby tych 
na limuzyny. Nie może być tak, 
by jesienią brakowało surowca, 
bo, jak nam tłumaczono, zabra-
kło komponentów z Bliskiego 
Wschod. A może Arabowie 
rozebrali tory? – ironizuje prze-
wodniczący Derwojed.

Godziny związkowe 
prawo, nie obowiązek

Jak twierdzi jeden z pracow-
ników Fosforów, sytuacja jest 
o tyle trudniejsza, że prezes… nie 
lubi związkowych liderów.

– Panowie mają swoje cha-
raktery i trudno im się dogadać, 
a być może to nie jest już moż-
liwe – przyznaje w rozmowie 
z nami Violetta Wuczyńska, 
kierownik Działu Organizacyj-
no-Kadrowego w GZNF. Szef 
związku w zakładach deklaruje 
chęć dialogu, ale...

– Prezes nie chce z nami roz-
mawiać, bo to dla niego za niskie 
progi. Powołał pełnomocnika 
– odpowiada Derwojed. 

Pełnomocnik zarządu do 
kontaktów ze związkami za-
wodowymi to właśnie Violetta 
Wuczyńska, która 5 kwietnia 
br. wysłała pisma do Janusza 
Derwojeda, by ten do wtorku, 9 

kwietnia uzgodnił harmonogram 
pracy związkowej.

– W przeciwnym wypadku 
godziny wyznaczy pracodawca 
– napisała kierownik Wuczyń-
ska. Na to ultimatum Derwojed 
się nie zgodził. Nadal zamierza 
ustalać terminy z kierownikiem 
Działu Elektroenergetycznego, 
w którym jest zatrudniony. Jed-
nak odgórny harmonogram został 
mu już doręczony.

– Mam prawo do 80 związ-
kowych godzin, ale nie mam 
obowiązku ich wykorzystania 
zgodnie z nakazem pracodaw-
cy – tłumaczy Derwojed, który 
w tzw. międzyczasie został od-
sunięty od pracy zmianowej. To 
wyjątek w zakładzie.

– Zasady harmonogramu pra-
cy zostały uzgodnione i była zgo-
da. Przewodniczący Derwojed się 
obraził i nas atakuje – skarży się 
Wuczyńska. Derwojed zaprze-
cza, by się kiedykolwiek godził 
na wyznaczenie przez prezesa 
harmonogramu wykorzystania 
związkowych godzin

– Przez złą wolę lub przez 
nieznajomość przepisów narusza 
się prawo – argumentuje prze-
wodniczący, uzbrojony w opinię 
prawną sporządzoną w Zarządzie 
Regionu „S”.

– Sprawa ma, rzec by można, 
charakter egzotyczny. W okresie 
dwudziestoletniego obowiązywa-
nia ustawy o związkach zawodo-
wych po raz pierwszy spotykam 
się z sytuacją, w której przedsta-
wiciel pracodawcy domaga się od 
działacza związkowego realizacji 
zwolnienia od pracy ustanowio-
nego przepisami i nakazuje wy-
korzystanie zwolnienia w wyzna-
czonych godzinach. Zwolnienie 
od pracy jest prawem przysługu-
jącym członkowi zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej, 
umożliwiającym podejmowanie 

jego funkcji. Wywieranie presji na 
komisję zakładową, jednostronne 
wyznaczenie terminów takiego 
zwolnienia należy ocenić jako fakt 
naruszenia przez pracodawcę nie-
zależności organizacji związkowej 
i chęć częściowego odsunięcia 
działacza od wykonywania pracy 
– stwierdza prawnik ZRG NSZZ 
„S” dr Waldemar Uziak.

Kierownik Wuczyńska pole-
mizuje: – Nie chcemy konfliktu.
Po prostu proponujemy takie 
rozwiązanie, by praca związkowa 
nie kolidowała z innymi zadania-
mi i organizacją pracy.

Urlopem w związki 
zawodowe

Kolejna odsłona konfliktu
nastąpiła, gdy zarząd Fosforów 
podjął wiosną próbę zastąpienia 
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych świadczeniem 
urlopowym. Rozpisał nawet we-
wnątrzzakładowe referendum.

– To atak na związki zawodo-
we i próba ograniczenia ich roli 
– ocenia ankietę i propozycję za-
rządu Barbara Klawikowska, 
przewodnicząca Związku Zawo-
dowego Pracowników Przemysłu 
Chemicznego.

Świadczenia i dopłaty z fun-
duszu zależą od sytuacji życio-
wej, rodzinnej i materialnej pra-
cownika.

– Nie było naszym zamia-
rem likwidowanie świadczeń. 
Oceniliśmy, że warto propozycję 
świadczenia urlopowego poddać 
pod opinię załogi i demokratycz-
nie zdecydować, czego chcą lu-
dzie – twierdzi Wuczyńska.

Dlaczego?
– Zgłosiła się do nas grupa pra-

cowników z tematem świadczenia 
urlopowego. Co w tym złego, że 
chcemy rozmawiać z pracownika-
mi? – dopytuje Wuczyńska.

KZ NSZZ „S” i prezydium 
ZZPPCh zaprotestowały wo-
bec próby likwidacji funduszu 
świadczeń socjalnych. W ankie-
cie znalazło się podkreślenie, że 
nie każdy pracownik ma prawo 
do ZFŚS, zaś przy świadczeniu 
urlopowym „nie będzie decy-
dowała żadna komisja, zostanie 
wyeliminowana uznaniowość 
świadczenia”.

– Ankieta zawiera przekłama-
nia, półprawdy i sformułowania 
poddające w wątpliwość bezintere-
sowność członków Komisji Socjal-
nej. Ankieta ma na celu margina-
lizację roli związków – stwierdzili 
wspólnie Barbara Klawikowska 
i Janusz Derwojed. Załoga po-
dzieliła ich argumentację. Na 252 
głosujących pracowników 202 
osoby opowiedziały się za ZFŚS. 
Za świadczeniem urlopowym ze 
środków obrotowych głosowało 
49 osób, jeden głos był nieważny.

– Przyjęta przez pracodawcę 
w ramach wprowadzenia świad-
czenia urlopowego procedura 
posłużenia się ankietami to pró-
ba objęcia głosowaniem rozwią-
zania niegodnego z prawem, a po 
wtóre przejaw deprecjonowania 
organizacji związkowych – uwa-
ża dr Uziak.

Prezes Fosforów Mirosław 
Osiecki przebywa na urlopie. 
W GZNF w marcu spotkał się ze 
związkowcami Marian Rybak, 
wiceprezes Zakładów Azoto-
wych Puławy SA odpowie-
dzialny m.in. za inwestycje 
i sprawy personalne, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Fosfo-
rów. Niestety, uznał, że obecnie 
nie będzie odpowiadał na nasze 
pytania o przyszłość GZNF oraz 
o ocenę współpracy ze związka-
mi zawodowymi. Przekazał nam 
wiadomość, wskazując na zarząd 
Grupy Azoty.

Artur S. Górski

Kwasy w Fosforach

Zakłady Azotowe Tarnów 
po fuzji z Zakładami Azo-
towymi z Puław stały się 

chemicznym gigantem na eu-
ropejskim rynku. Jedną z części 
chemicznego koncernu są Gdań-
skie Zakłady Nawozów Fosforo-
wych „Fosfory”, zakład o stulet-
niej tradycji. Ostatnio o Azotach 
głośno, w kontekście próby 
przejęcia grupy przez koncern 
kontrolowany przez rosyjskiego 
oligarchę.

Wojna podjazdowa

W GZNF związki zawodowe 
i kierownictwo firmy toczą małą
wojnę podjazdową. Pretekstem 
są godziny pracy związkowej 
i podjęta przez zarząd firmy pró-
ba likwidacji funduszu świad-
czeń socjalnych i zastąpienia 
go świadczeniem urlopowym, 
przewidzianym w niewielkich 
firmach. Związkowcy twierdzą,
że prezes zakładów Mirosław 
Osiecki reaguje alergicznie na 
związkowców i zmierza do 
ograniczenia roli organizacji. 
Spór rozgorzał, gdy związkowcy 
w 2012 r. upomnieli się o nagrody 
z okazji stulecia gdańskich Fos-
forów. Miały być one wypłacone 
w dwóch transzach. Pierwsza 
wpłynęła – po 300-600 złotych 
na pracownika.

– Kolejna miała być wypła-
cona do końca października. 
Wyniosła zero złotych – mówi 
Janusz Derwojed, przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w GZNF.

Prezes Mirosław Osiecki 
stwierdził na jednym z nielicz-
nych, ale nerwowych spotkań 

Z   przykrością słuchałem pana 
Tuska na konferencji praso-
wej tuż po spotkaniu z part-

nerami społecznymi z Komisji 
Trójstronnej, kiedy buńczucznie 
oświadczył: „Nigdy nie zgodzę 
się na takie działania, które mogą 
zwiększyć w Polsce bezrobocie”. 
Mówił to, broniąc rozwiązań, które 
ograniczając popyt, ograniczą za-
trudnienie. Premier Tusk mijał się 
z prawdą albo w wyniku niekom-
petencji, albo z całą premedytacją. 
Wcześniej skłamał w tej sprawie 
na europejskim szczycie, kiedy 
deklarował, że polskie władze nie 
podejmą żadnych działań osłabia-
jących popyt. Wkrótce rząd, cheł-
piąc się wprowadzaniem działań 
antykryzysowych, skierował do 

Buńczuczne kłamstwa premiera Tuska
Sejmu ustawę myląco nazywaną 
„ustawą o uelastycznieniu Kodek-
su pracy”, wydłużającą okres roz-
liczeniowy do dwunastu miesięcy. 
Wydłużenie okresu rozliczeniowe-
go  to umożliwienie pracodawcy 
takiego manipulowania czasem 
pracy pracowników, żeby ogra-
niczyć do minimum obowiązek 
dopłat do nadgodzin.

Równocześnie pojawił się 
analogiczny projekt poselski PO 
poszerzony o obniżenie obowią-
zujących stawek za nadgodziny, 
tzw. setek na 80 proc., a zwy-
kłych z 50 na 30 proc. Opisane 
działania Platformy to nic innego 
tylko zwyczajna obniżka płac. 
Nieuczciwością i kłamstwem 
jest wmawianie, że to „działanie 

antykryzysowe dla dobra pra-
cowników, w imię obrony miejsc 
pracy”. Obniżając płace, obniża 
się siłę nabywczą społeczeństwa 
i osłabia popyt. Mniejszy popyt to 
mniejsza produkcja i zwolnienia 
pracowników. Te ustawy powin-
ny się nazywać „o obniżeniu wy-
nagrodzeń i przeniesieniu kosz-
tów kryzysu na pracowników”. 
Ale to nie koniec oszustw. Autor 
każdego projektu ustawy składa-
nego do Sejmu ma obowiązek 
odnieść się do przewidywanych 
jej skutków dla budżetu państwa. 
W uzasadnieniu do rządowych 
zmian kodeksu pracy pojawia 
się oświadczenie: „Projektowana 
zmiana nie ma wpływu na sektor 
finansów publicznych, w tym bu-

dżet państwa”. Chwilę potem jest 
inne stwierdzenie: „(...) będzie 
miała wpływ na konkurencyj-
ność gospodarki, ze względu na 
możliwość zmniejszenia kosztów 
pracy”. Autor uzasadnienia do 
projektu poselskiego idzie dalej, 
sięgając Himalajów bezczelności 
stwierdzeniami: „Zmiany doty-
czące organizacji czasu pracy nie 
wywołują negatywnych skutków 
finansowych dla budżetu państwa
(...), a wręcz przeciwnie (...) mogą 
przyczynić się do ich wzrostu”. 
Zacytowane uzasadnienia są 
kłamstwem. W jaki sposób niższe 
płace mogą być bez wpływu na 
finanse publiczne? Niższe płace
to mniejszy podatek dochodowy, 
to mniejsze składki na ZUS.

Oba przywołane projekty 
ustaw, okrzyknięte przez obóz 
władzy antykryzysowymi dzia-
łaniami PO, w rzeczywistości 
służą wyłącznie pracodawcom 
do przerzucenia kosztów kry-
zysu na pracowników. Obni-
żenie wynagrodzeń zmniejszy 
siłę nabywczą społeczeństwa, 
ograniczy popyt i w ślad za 
tym produkcję. Zmiany kodek-
su nie tylko nikogo nie chronią, 
lecz rodzą realne zagrożenie. 
Grożą większym bezrobociem 
i pogłębianiem kryzysu. Trzeba 
nazwać rzeczy po imieniu – to 
działanie przeciw dobru pu-
blicznemu, a te kłamstwa oso-
biście firmuje Donald Tusk.

Janusz Śniadek
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– Kolejarze to specyficzna grupa zawodowa. Możemy
się nie widywać codziennie, przecież rozjeżdżamy się po 
regionie i Polsce, ale ci, co należą do „Solidarności”, wie-
dzą, że jesteśmy razem, działamy wspólnie, żeby było nam 
wszystkim lepiej i sprawiedliwiej. Jednak najtrudniej jest 
podczas strajków – mówi Ryszard Pipczyński, przewodni-
czący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP 
Intercity SA Zakład Północny w Gdyni.

zatrudniała wówczas 2500 pra-
cowników, a do „Solidarności” 
należało 420 osób.

– Dziś w naszej spółce pra-
cuje blisko tysiąc ludzi mniej, 
już tylko 1540. Zwolnienia gru-
powe były też w ubiegłym roku 
– mówi Piotr Kreft, przewod-

czynnie uczestniczyły w uro-
czystościach – przekonuje Pip-
czyński.

Podobnie myśli Iwona Kru-
życka, sekretarz Organizacji 
Zakładowej. – Dla mnie to 
oczywiste, że należę do „Soli-
darności”. Wstąpiłam do Związ-
ku jeszcze w 1980 r. i nigdy nie 
żałowałam tej decyzji.

Dobry przewodniczący 
i współpraca z innymi

To, jaka jest organizacja 
związkowa, w największym 
stopniu – zdaniem Krużyckiej 
– zależy od przewodniczącego, 
ale też i od reszty związkowców. 
Bo nie powinni być bierni.

– Nasz przewodniczący ma 
duże zasługi. Jest osobą kom-
petentną, ma wiedzę i doświad-
czenie, ale jest przede wszyst-
kim wspaniałym człowiekiem. 
Umie dogadywać się z innymi 
i myśli o innych. To taki prze-
wodniczący dla ludzi.

Sam szef kolejarskiej „So-
lidarności” natomiast mówi, 
że przewodniczący powinien 
znać problemy innych pracow-
ników i mieć wrażliwą naturę. 
– Być po prostu człowie-
kiem. Ale też czasami trzeba 
uodpornić się na usłyszane 
zarzuty, które są najczęściej 
nieprawdziwe albo wymy-
ślone w danej chwili. Takie 
działania mają służyć opo-
zycji solidarnościowej, aby 
zdyskredytować Związek po-
przez zdyskredytowanie jego 
członków.

Pomimo trudności wynika-
jących ze specyfiki zawodu,
komisja organizuje co miesiąc 
prezydia. Jeśli jednak zacho-
dzi taka potrzeba, spotykają 
się częściej.

– Kolejarze to taka specy-
ficzna grupa pracowników. Nie
zawsze jest możliwość zorgani-
zowania szybkiego spotkania. 
Korzystamy więc z internetu 
– mówi wiceprzewodniczący.

– Mamy zespoły problemo-
we, rozsyłamy materiały maila-
mi. Prosimy naszych członków 
o uwagi. W ten sposób ludzie 
zaczynają rozumieć, że aby 
decydować o swoich sprawach, 
trzeba też się najpierw tym za-
interesować, mieć jakieś prze-
myślenia. A potem podczas 
spotkań naszej komisji jest 
baza, żeby dyskutować, razem 
zastanowić się nad najlepszymi 
rozwiązaniami.

Przewodniczący podkreśla, 
że umieją się dzielić pracą.

– Piotr Kreft, mój zastępca, 
zajmuje się komisjami socjal-
nymi, pionem handlowym oraz 
drużynami konduktorskimi 
i kasjerami, a drugi zastępca 

 RYSZARD PIPCZYŃSKI

– Przewodniczący 
nie powinien 
zapominać, z jakiego 
środowiska pochodzi. 
Podstawowa dewiza 
to mówić ludziom 
prawdę. Nawet 
wtedy, jeśli się to 
innym nie podoba 
albo też jest to 
niepopularne. 
Trzeba mieć odwagę 
cywilną. Tylko 
wtedy będzie się 
wiarygodnym. A bez 
tego przewodniczący 
nie będzie mieć 
poparcia innych 
członków Związku.

„SOLIDARNOŚĆ” W PKP INTERCITY SA ZAKŁAD PÓŁNOCNY W GDYNI 

To oczywiste, że należymy do „SOLIDARNOŚCI”

– Marek Kwidziński – jest od-
powiedzialny za BHP, sprawy 
techniczne, ale także za ludzi 
pracujących w pionie tech-
nicznym, tj. przy naprawach 
wagonów i lokomotyw oraz 
maszynistów.

Sukcesy i plany

Do swoich ostatnich sukce-
sów, oprócz udanego strajku, 
związkowcy z PKP Intercity 
zaliczają podpisanie w ubie-
g łym roku Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Ale 
również uchronienie większo-
ści związkowców przed zwol-
nieniami grupowymi.

Kolejarze podkreślają też, 
że nie zabrakło ich na żadnych 
manifestacjach „Solidarno-
ści”. W ten sposób pokazują, 
że Związek stanowi jedność, 
a udział w nich uważają wręcz 
za swój obowiązek.

Największy obecnie pro-
blem to zrównanie taryfika-
torów płac. Kolejarze prze-
szli z różnych spółek, a tam 
obowiązywały różne stawki. 
Utrudnieniem w rozmowach 
z pracodawcą jest fakt, że 
w spółce działa około 20 związ-
ków zawodowych. Zdarza się, 
że zarząd odmawiał negocjacji 
w różnych kwestiach, twier-
dząc, że nie ma jednomyślno-
ści wśród pracowników.

– Najważniejsze to robić 
swoje, a na sukcesy czasem 
trzeba i poczekać – kończy 
rozmowę Pipczyński.

Olga Zielińska

PIOTR KREFT 

– Bycie 
w „Solidarności” 
daje poczucie 
zjednoczenia, 
a należę do niej 
od 1996 r. Lubię 
być z ludźmi, 
pomagać innym. 
A bycie w Związku 
daje poczucie 
jedności. W ten 
sposób, zjednoczeni 
w „Solidarności”, 
możemy walczyć 
o swoje prawa. 
Pracuję tak jak 
inni, mam te same 
problemy. Realnie 
patrzę na działania 
obecnej władzy. Mnie 
nikt kitu nie wciśnie. 
Dlatego wiem, że 
trzeba protestować 
i namawiać do tego 
innych.

Od lewej: Iwona Krużycka, Waldemar Seweryn, Ryszard Pipczyński i Piotr Kreft.

ciągach, ale wszystkich związ-
kowców oraz wsparcie całego 
Związku. Dzięki temu negocja-
cje zakończyły się sukcesem.

– Było trudno, ale strajk 
się udał. Wtedy nie wyruszył 
nawet pociąg międzynarodo-
wy. Kierownik pociągu z dru-
żyn gdyńskich zastrajkował 
w Gdańsku. Kolejarze w Gdań-
sku mieli wsparcie innych ko-
legów, ale ci np. w Działdowie 
czy Lęborku byli sami – mówi 
Pipczyński.

Dodaje także, że na naj-
większe stresy w takich sytu-
acjach narażeni są maszyniści 
i kierownicy pociągu, bo na 
swoim stanowisku pracy są 
sami: – Bez nich pociąg nie 
pojedzie. Podczas strajku tak 
naprawdę są sami. To ich się 
pytają, czy pociąg odjedzie. To 
oni narażeni są na największą 
presję otoczenia. Muszą mieć 
odwagę, by wytrwać i jeszcze 
grzecznie odpowiadać pasaże-
rom na pytania czy zaczepki. 
W takich sytuacjach pomaga 
świadomość, że jesteśmy ra-
zem w „Solidarności”, nie je-
steśmy sami.
„Solidarność” na kolei

Prowadzenie działalności 
związkowej na kolei nie jest ła-
twe. Spółka PKP Intercity SA 
obsługuje rozległy teren: od 
Szczecina przez Słupsk aż po 
Olsztyn i Bydgoszcz. Organiza-
cja związkowa powstała w 2009 
r. z połączenia trzech komisji: 
w Intercity, Przewozach Re-
gionalnych oraz Cargo. Spółka 

niczący komisji wydziałowej 
od 2006 r., a w Intercity jako 
zastępca szefa „S” od 2010 r.

– W „Solidarności” jest 320 
członków. Procentowo nasza 
organizacja nie zmniejszyła się, 
wręcz przeciwnie. Wraz z tysią-
cem pracowników, których uby-
ło z naszej firmy, straciliśmy stu
związkowców. Większość udało 
się zatrzymać.

Dla nas ważna jest 
idea „Solidarności”

Przewodniczący kolejar-
skiej „Solidarności” należy do 
Związku od 1989 r., czyli od 
jego ponownej rejestracji. Od 
2000 r. był wiceprzewodniczą-
cym, obecnie pierwszą kaden-
cję jest jej szefem.

– Dla mnie „Solidarność” to 
nie tylko związek zawodowy, 
czyli dbanie o prawa i interesy 
pracowników, to także idea, 
której jestem zawsze wierny. 
Ogromną wartość ma dla mnie 
historia Związku, która miała 
tak ogromny wpływ na prze-
obrażenia w Polsce.

Przewodniczący dodaje, że 
ich organizacja związkowa bie-
rze udział we wszystkich rocz-
nicach solidarnościowych i in-
nych ważnych uroczystościach 
upamiętniających działaczy.

– Pamiętamy o naszych 
kolegach, którzy potrafili
przeciwstawić się dyktaturze 
komunistycznej. U nas mamy 
trzy sztandary, czwarty jest 
w Słupsku. Staramy się, aby 
nie wisiały w gablotach, tylko 

Ostatni styczniowy strajk 
kolejarzy, jak podkreśla 
Pipczyński, pokazał 

solidarność kolejarską i to nie 
tylko tych pracujących w po-
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Stanisław Kociołek uniewinniony, pozostali oskarżeni ska-
zani na dwa lata w zawieszeniu – oto wyrok Sądu Okrę-
gowego w Warszawie z 19 kwietnia br. w sprawie Grud-
nia ’70. Po 18 latach procesu okazało się, że polski wymiar 
sprawiedliwości nie znalazł winnych śmierci kilkudziesięciu 
osób, które zostały zamordowane w brutalny sposób na 
ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga.

dowódcy 32. Pułku Zmecha-
nizowanego, odpowiedzial-
ny za blokadę Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, 
którzy wydali rozkaz użycia 
broni – zostali skazani na kary 
2 lat więzienia w zawieszeniu. 
Co więcej, sąd uznał, że nie 
są winni zabójstwa, a jedynie 
pobicia ze skutkiem śmiertel-
nym. Wyrok Sądu Okręgowe-
go w Warszawie wywołał ostre 
reakcje rodzin ofiar oraz osób, 
który przez lata angażowały się, 
aby sprawcy zbrodni z 1970 r. 
ponieśli zasłużoną karę.

Bulwersujące jest uzasad-
nienie wyroku. Zdaniem sądu, 
Kociołek nie nakłaniał robotni-
ków do przyjścia do pracy, ale 
do jej podjęcia.

Jednocześnie uznał, że de-
cyzja o użyciu broni w Grud-
niu ’70 była bezprawna i prze-
stępcza.

– W grudniu 1970 r. nie 
było potrzeby wprowadzania 
do Trójmiasta w pełni uzbro-
jonych oddziałów wojska, 
a taka decyzja prowadziła do 
nieuchronnej konfrontacji 
z ludnością cywilną i rozlewu 
krwi – mówiła sędzia spra-
wozdawca Agnieszka Wyso-
kińska-Walczak.

JANUSZ ŚNIADEK
przewodniczący Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Ofiar 
Grudnia 1970 w Gdyni

– Wiele razy przy okazji obchodów ko-
lejnych rocznic związanych z Grudniem 70 
mówiliśmy, że ofiara naszych kolegów i bra-

ci jest wyrzutem sumienia dla nas wszystkich, który będziemy 
nosić dopóki winni nie zostaną sprawiedliwie osądzeni. Była 
to także plama na wymiarze sprawiedliwości, który przez 
lata komunizmu był elementem zbrodniczego systemu. Je-
dyną szansą na zmazanie tej hańby był sprawiedliwy wyrok 
na winnych zbrodni komunizmu. Niestety, wydany wyrok  
pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości nie zmył z sie-
bie hańby i w dalszym ciągu tkwi korzeniami w układach 
i mechanizmach czasów komunizmu. Skandaliczny wyrok 
na sprawców zbrodni powoduje, że obecny wymiar spra-
wiedliwości przejmuje na siebie część winy i staje się współ-
odpowiedzialny za tamte zbrodnie. Chcę zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Wyrok ten niszczy w spo-
łeczeństwie poczucie państwowości. Trudno obywatelowi 
identyfikować się z państwem, którego organy wydają tego 
typu wyroki. To państwo nie jest moje, ten wyrok powoduje 
poczucie wyobcowania w wymiarze społeczno-publicznym. 
Polski wymiar sprawiedliwości nie tylko nie zmył hańby, którą 
nosił od czasu komunizmu, ale przyjął na siebie winy spraw-
ców zbrodni z tamtych czasów. Krew ofiar pozostaje na to-
gach polskich sędziów.

Najbardziej kuriozalne było 
uzasadnienie wyroku dotyczącego 
uniewinnienia ówczesnego wice-
premiera Stanisława Kociołka.

– W świadomości społecz-
nej utrwaliło się przekonanie, 
że robotnicy poszli do pracy 17 
grudnia na skutek przemówienia 
wicepremiera Kociołka. Należy 
wyraźnie podkreślić, że przemó-
wienie nie miało na celu nakło-
nienie robotników do przyjścia 
do pracy, ale do podjęcia pracy 
– mówiła sędzia Agnieszka Wy-
sokińska-Walczak.

Czy można podjąć pracę, 
nie przychodząc do niej – tego 
sąd już nie wyjaśnił. Stwierdził 
natomiast, że w polskim prawie 
nie obowiązuje teoria czystych 
bagnetów. Żołnierze, zdaniem 
sądu, nie mieli więc obowiązku 
bezwzględnego posłuszeństwa 
rozkazowi wojskowemu, nie-
zależnie od jego treści. 

– Każdy, kto wykonuje bez-
prawny i przestępczy rozkaz, 
ponosi pełną odpowiedzial-
ność – orzekł sąd. Okazuje się 
jednak, że osoby, które wydały 
rozkazy są bezkarne. 

Prokurator Bogdan Szeg-
da z Prokuratury Apelacyjnej 
w Gdańsku zapowiedział ape-
lację. Jego zdaniem, inna była 
sentencja wyroku, a inne jego 
uzasadnienie. 

KRZYSZTOF DOŚLA 
przewodniczący ZRG NSZZ „S” 

– W pierwszym momencie, kiedy usły-
szałem o wyroku, poczułem zażenowanie 
i głęboki wstyd. Wstyd za polski wymiar 
sprawiedliwości. Po tylu latach od rozpoczę-
cia procesu nie ma już miejsca na złość. Dziś 

już nie oczekuję niczego od polskiego wymiaru sprawiedli-
wości.

Wyłączanie z procesu kolejnych podsądnych, w tym naj-
ważniejszych postaci odpowiedzialnych za tragedię Grud-
nia ’70, takich jak Jaruzelski, już dawało wiele do myślenia, 
można się było zastanawiać, co może się jeszcze wydarzyć, 
zaskoczyć, ale też jednoznacznie pokazywało, w którą stro-
nę będzie zmierzała linia orzecznictwa w tej sprawie.

Brak dziś na ławie oskarżonych głównych decydentów 
zbrodni, dokonanej na społeczeństwie Wybrzeża w 1970 r., 
już bardzo obciąża polski wymiar sprawiedliwości, a ogło-
szony dziś wyrok, który zwalnia z odpowiedzialności „krwa-
wego kata” (S. Kociołek – w „Balladzie o Janku Wiśniew-
skim” – red.), kładzie się na nim głębokim cieniem.

Myślę, że nie jestem odosobniony w uczuciu dezaproba-
ty. Po 18 latach od rozpoczęcia procesu wielu z nas zapew-
ne odczuwa to samo, bo niestety polskie państwo pokazało 
swoją niemoc i bezsilność. I rzeczywiście zasadne jest dziś 
pytanie, czy można jeszcze mówić o polskim wymiarze spra-
wiedliwości.

Z tego, co się dziś stało, powinni zacząć zdawać sobie 
sprawę polscy decydenci. Takie wyroki, podejmowane w ta-
kich procesach, podważają w stopniu największym wiarę 
obywateli w instytucje państwa. Przynajmniej tych uczci-
wych obywateli…

PROCES GRUDNIA ’70

Pobici kulami? 
Haniebny wyrok wymiaru sprawiedliwości 

Kto odpowiada za śmierć tych osób?

W grudniu  1970 r. , 
według oficjalnych 
danych, od strzałów 

milicji i wojska zginęło 45 
osób, a 1165 zostało rannych. 
Proces w sprawie kierownicze-
go sprawstwa zabójstwa roz-
począł się dopiero kilka lat po 
upadku komunizmu. Na ławie 
oskarżonych zasiadło wówczas 
12 osób, w tym gen. Wojciech 
Jaruzelski, którego sprawę sąd 
w 2011 r. zawiesił ze względu 
na zły stan zdrowia. Osta-
tecznie po kilkunastu latach 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
wydał wyrok wobec trzech 
oskarżonych, który zaszoko-
wał wszystkich liczących na to, 
że zbrodnia z 1970 r. zostanie 
sprawiedliwie osądzona. I tak, 
były wicepremier PRL Stani-
sław Kociołek został uniewin-
niony od zarzutu polegającego 
na namawianiu w wystąpieniu 
telewizyjnym z 16 grudnia 
1970 r. robotników do pójścia 
do pracy. Bezpośrednim skut-
kiem tego apelu była śmierć 
13 osób.

Pozostali oskarżeni – Mi-
rosław W., dowódca batalio-
nu blokującego bramę nr 2 
Stoczni Gdańskiej i Bolesław 
F., zastępca ds. politycznych 

– Sąd unikał oceny dowo-
dów, które przedstawiłem, jeśli 
chodzi o udział w wydarze-
niach Grudnia ’70 Stanisława 

Kociołka – mówił prokurator 
po wyjściu z sali sądowej.

(mk, zola)
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1987 osób zatrudnionych przez 172 pracodawców zamiast 
na umowie o pracę pracowało na tzw. umowie śmieciowej 
w 2012 roku tylko na terenie działania Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku. Prawidłowość zawierania przez 
pracodawców umów o pracę i umów cywilnoprawnych 
jest jednym z głównych tematów kontroli prowadzonych 
w tym roku przez Państwową Inspekcję Pracy. 

pracownikami umowy cywilno-
prawne w umowy o pracę.

Nieprawidłowości 
– trwała tendencja

Skala nadużywania tzw. 
umów śmieciowych z pewno-
ścią jest większa. Inspektorzy 
pracy OIP w Gdańsku skontrolo-
wali jedynie część pracodawców 
– łącznie przeprowadzili 5756 
kontroli w około 4 tysiącach 
przedsiębiorstw i innych pod-
miotów zatrudniających blisko 
230 tys. osób. Najwięcej niepra-

rej części pracodawców do 
ograniczania kosztów pracy, 
głównie przez redukcję osobo-
wych kosztów pracy” oraz – co 
umyka w większości analiz na 
temat „śmieciówek” – „brak 
zmian w ustawodawstwie z za-
kresu legalności zatrudnienia”, 
a konkretnie utrzymywanie w 
kodeksie pracy zapisów umoż-
liwiających powierzenie pracy 
przed zawarciem umowy o pra-
cę i przed zgłoszeniem do ubez-
pieczenia społecznego, a także 
brak obowiązku zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego osób 
wykonujących pracę w oparciu 
o umowę o dzieło. Pracodawcy 
argumentują również, że zatrud-
nianie pracowników na podsta-
wie umów cywilnoprawnych na 
okres próbny zabezpiecza ich 
przed ponoszeniem wstępnych 
kosztów zatrudnienia w przy-
padku porzucenia pracy przez 

nowo zatrudnionego 
lub braku jego 

przydatności 
do pracy na 
danym stano-
wisku.

Pracownicy 
też winni
Bez winy nie pozo-

stają również sami pra-
cownicy. Bardzo często 

Nadużywanie  
umów śmieciowych 

Bez umowy
Jak czytamy w „Sprawozda-

niu z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku 
w 2012 roku”, kontrole PIP 
wykazały również 347 przy-
padków dopuszczenia do pracy 
osób bez potwierdzenia umo-
wy (uczyniło tak 128 praco-
dawców) oraz 489 przypadków 
nieterminowego potwierdzenia 
na piśmie umowy (przez 58 
pracodawców). Łącznie ozna-
cza to blisko 3 tys. przypadków 
realnego zaistnienia stosunku 
pracy, który nie miał prawi-
dłowego odzwierciedlenia for-
malnoprawnego. Pocieszające 
jest to, że w efekcie wystąpień 
w tych sprawach inspektorów 
pracy pracodawcy potwierdzili 
stosunek pracy 2372 osobom. 

Kontrole Państwowej In-
spekcji Pracy pozostają najsku-
teczniejszym narzędziem egze-

kwowania zawierania stałych 
umów o pracę i jednocześnie 
wyłapywania nieuczciwych 
pracodawców. Pracownicy z 
uwagi na potencjalne negatywne 
konsekwencje i trudną sytuację 
na rynku pracy rzadko decydują 
się na wystąpienie na drogę są-
dową przeciwko wykorzystują-
cym ich pracodawcom. W 2012 
r. w Okręgowej Inspekcji Pracy 
w Gdańsku zanotowano tylko 
jeden przypadek wystąpienia do 
sądu z powództwem o ustalenie 
istnienia stosunku pracy. Sprawę 
wytoczyło jednemu pracodawcy 
pięć osób, które świadczyły pra-
cę w oparciu o umowy-zlecenia. 
Wskutek złożonego powództwa 
pracodawca przekształcił z tymi 

widłowości dotyczących 
podstawy zatrudnienia 
wykryto wśród praco-
dawców z branży han-
dlowej, budownictwa, 

zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym oraz zakwatero-
waniem i gastronomią.

Wnioski Okręgowego In-
spektoratu Pracy z ubiegło-
rocznych kontroli nie napawają 
optymizmem. „Znaczny wzrost 
w wykrywaniu niezgodności 
rodzaju zawartej przez strony 
umowy z charakterem świad-
czonej pracy, wskazywać może 
na trwałą tendencję zaintereso-
wania przedsiębiorców na tę 
formę zatrudnienia” – czytamy 
na temat umów cywilnopraw-
nych w sprawozdaniu OIP w 
Gdańsku.

Jako najważniejsze przy-
czyny nadużyć inspekcja pra-
cy wskazuje „tendencję spo-

osoby pracujące na czarno lub 
na umowie cywilnoprawnej 
godzą się na otrzymywanie 
wynagrodzenia poza oficjal-
nym obiegiem finansowym
oraz brak objęcia ich ubez-
pieczeniem społecznym. Do-
piero w przypadku konfliktu
z pracodawcą, np. na tle wy-
sokości wynagrodzenia lub 
terminowości jego wypłaty, 
osoby świadczące pracę bez 
zawarcia umowy dostrzegają 
mankamenty całej sytuacji i 
zwracają się o interwencję do 
Państwowej Inspekcji Pracy, 
urzędów skarbowych i innych 
organów. 

Cytując klasyka, można 
więc zaapelować do ustawo-
dawców, pracodawców i pra-
cowników: Nie idźcie tą dro-
gą! Z ludowej mądrości wiemy 
przecież, że kto drogę skraca, 
do domu nie wraca.

Adam Chmielecki
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Polski wymiar sprawiedliwości w bulwersująco niesprawie-
dliwy sposób traktuje różne osoby. Uniewinnia przestępców 
z wydarzeń Grudnia ’70, a nęka związkowców, którzy stawali 
w obronie miejsc pracy i ideałów solidarnościowych – uważa-
ją oskarżeni stoczniowcy z Gdyni i Gdańska, których sprawy 
przed sądem trwają już wiele lat.

w Warszawie w obronie prze-
mysłu stoczniowego. Karolowi 
Guzikiewiczowi, Zbigniewowi 
Stefańskiemu oraz Robertowi 
Puszczowi, związkowcom ze 
Stoczni Gdańsk, prokuratura 
postawiła zarzut czynnej napa-
ści na 79 policjantów. W proce-
sie oskarżeni są także działacze 
„S” z Zakładów Cegielskiego 
w Poznaniu.

Policja użyła wtedy środ-
ków chemicznych przeciwko 
protestującym. Ponad 20 osób 
zostało poparzonych, ale w tej 
sprawie przeciwko policji do-
chodzenie zostało umorzone.

Sąd inaczej traktuje 
związkowców 
niż katów z Grudnia ’70

W październiku 2002 r., 
czyli jedenaście lat 
temu, stoczniowcy ze 

Stoczni Gdynia uczestniczyli 
w proteście w obronie przemy-
słu okrętowego. Wyruszyli na 
manifestację przed Urzędem 
Rady Ministrów w Warszawie, 
którą zorganizowała Komisja 
Krajowa. Domagali się od rządu 
przedsięwzięć ratujących stocz-
nie w Gdańsku i Gdyni.

Policja zatrzymała wówczas 
17 związkowców, którym posta-
wiono zarzut czynnej napaści na 
policjantów z użyciem niebez-
piecznych narzędzi. Zatrzymani 

Ofiary stanęły przed sądem...

byli zszokowani, zarzuty były 
bowiem absurdalne. Policja 
zaaresztowała także auto, polo-
nez dostawczy, w którym leżały 
fajerwerki. Roman Kuzimski, 
który był wtedy wiceprze-
wodniczącym „Solidarności” 
w gdyńskiej stoczni, wspomina, 
że samochód zatrzymano na pla-
cu Trzech Krzyży jeszcze przed 
rozpoczęciem manifestacji. Nie 
stwarzał on żadnego zagrożenia. 
– Prokuratura postawiła jednak 
zarzut związkowcom, taki sam, 
jaki usłyszał Kiszczak za wpro-
wadzenie stanu wojennego, 
spowodowania powszechnego 
zagrożenia – mówi Kuzimski.

Ostatecznie prokuratura pro-
wadziła postępowanie przygo-
towawcze przeciwko 12 stocz-
niowcom. Dopiero po dziewięciu 
latach, w 2011 roku, skierowała 
sprawę do sądu. W tej chwili 
toczy się sprawa w Warszawie 
przeciwko pięciu stoczniowcom. 
Wśród nich jest Andrzej Koło-
dziej, którego po manifestacji 
policja przetrzymywała przez 24 
godziny w areszcie. Kolejna roz-
prawa ma się odbyć 22 maja.

Już cztery lata polski wymiar 
sprawiedliwości prowadzi spra-
wę przeciwko stoczniowcom 
z Gdańska, którzy brali udział 29 
kwietnia 2009 r. w manifestacji 

16 kwietnia br. miał się od-
być w Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy-Śródmieścia proces 
przeciwko działaczom „S”. Ko-
mitet Obrony Stoczni z Gdańska 
nawoływał do wzięcia udziału 
w dniu rozprawy w pikiecie przed 
sądem. „Za władzy PO uniewin-
niani są mordercy, w tym S. Ko-
ciołek i W. Jaruzelski, a na ławy 
oskarżonych trafiają ponownie ci,
co bronili i dalej bronią ideałów 
Solidarności” – to fragment ko-
munikatu komitetu. W pikiecie 
wzięło udział ponad stu związ-
kowców ze Stoczni Gdańsk.

– Nie godzimy się na takie 
traktowanie obywateli przez 
wymiar sprawiedliwości i fał-
szowanie faktów. Użyto wobec 
nas siły, za to, że domagaliśmy 
się ujawnienia prawdy dlacze-
go zamykano stocznie i bronili-
śmy miejsc pracy. By postawić 
nas przed sądem zmanipulowa-
no policjantów. Zastraszyć się 
nie damy – mówi Karol Guzi-
kiewicz, wiceprzewodniczący 
stoczniowej „S”.

Ostatecznie proces się nie roz-
począł, ponieważ jeden z pracow-
ników H. Cegielskiego na dzień 
przed rozprawą miał zawał serca. 
Kolejny termin rozprawy przewi-
dziany jest na 26 czerwca br.

(zola, asg)
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STRAJKI MAJOWE 1988

Gdy nadszedł maj, stanę-
ła stocznia; gdy nadszedł 
maj, zawrzała krew. Ktoś 
krzyknął nam: „Chodźcie 
na bramy! Nie bójcie się, bo 
cały lud jest z nami!

Słowa strajkowego szla-
gieru wykonywanego 
przez stoczniowego barda 

nie do końca oddają strajkową 
rzeczywistość w maju 1988 r., 
którą wyrażało raczej poczucie 
osamotnienia. Nie stanęło prze-
cież całe Trójmiasto, a jedynie 
niewielka część załogi Stoczni 
Gdańskiej (od kilkuset do około 
2 tysięcy stoczniowców z ponad 
10 tysięcy zatrudnionych). Nie 
udało się przenieść akcji straj-
kowej na inne zakłady, mimo 

tak pomysłowych prób, jak po-
desłanie 3 maja 200-osobowych 
„posiłków” ze Stoczni Gdań-
skiej do sąsiedniej Gdańskiej 
Stoczni Remontowej.

Strajkowa pieśń dobrze od-
daje za to entuzjazm i bezkom-
promisowość, z jaką do strajku 
przystąpili młodzi stoczniow-
cy, którzy stanowili jego serce 
i duszę. Wśród protestujących 
dominowali 20- i 30-latkowie, 
a obecni byli nawet uczniowie 
stoczniowych szkół przyzakła-
dowych.

Młodzieńczemu zapałowi 
towarzyszył naturalny brak or-
ganizacyjnego doświadczenia, 
dlatego kierowanie strajkiem 
(wywołanym 2 maja przez gru-
pę spawacza Jana Staneckiego 

z Wydziału K-1 spontanicznie, 
po wiecu po mszy w kościele 
św. Brygidy 1 maja) szybko 
przejęli bardziej doświadczeni 
członkowie Tajnej Komisji Za-
kładowej NSZZ „S” w Stoczni 
Gdańskiej – Brunon Baranow-
ski i Alojzy Szablewski. Ten 
ostatni został przewodniczącym 
Komitetu Strajkowego. W stocz-
ni obecny był Lech Wałęsa, któ-
ry nie pełnił żadnej formalnej 
funkcji, jednak jego obecność 
podnosiła rangę protestu.

Nie ma wolności bez 
solidarności

Wiosną 1988 r. ceny i koszty 
utrzymania były blisko o poło-
wę wyższe niż rok wcześniej! 
Był to efekt zapaści gospodarki 
PRL. Jednak najważniejszy po-
stulat strajkujących nie dotyczył 
spraw socjalnych, tylko po-
nownej legalizacji NSZZ „So-
lidarność”. Kolejne dotyczyły 
podwyżki płac o 15-20 tys. 
złotych, zwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych, przyję-
cia do pracy osób zwolnionych 
za przekonania polityczne oraz 
nierepresjonowanie członków 
Komitetu Strajkowego i innych 
strajkujących.

Pod koniec strajku stocz-
niowcy odrzucili telefoniczną 
propozycję szefa MSW gen. 
Czesława Kiszczaka przy-

KALENDARIUM strajków 
majowych w 1988 r.

2 maja – początek strajku w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęte-
go na znak solidarności ze strajkującymi w Hucie im. 
Lenina w Krakowie. Na czele Komitetu Strajkowego 
Alojzy Szablewski, przewodniczący zakładowej „So-
lidarność” od 1981 r. 

3 maja – do Stoczni Gdańskiej przybywają doradcy. Jeden 
z nich, Lech Kaczyński, zostaje rzecznikiem strajku. 
Rozpoczyna się strajk okupacyjny studentów na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 
Inicjatorami są działacze podziemnego Niezależne-
go Zrzeszenia Studentów, od 1986 r. współpracują-
cy z nielegalnymi strukturami związkowymi.

4 maja – oddziały ZOMO otaczają Stocznię Gdańską, łącz-
ność telefoniczna z zakładem zostaje zerwana. Na 
Politechnice Gdańskiej rozpoczyna się strajk solidar-
nościowy ze strajkującymi w stoczni.

5 maja – dyrekcja Stoczni Gdańskiej zawiesza działalność 
zakładu, pracowników odsyła się na przymusowe 
urlopy. Studenci zawieszają strajk na uniwersytecie 
i politechnice, w obawie przed pacyfikacją ZOMO.
Do interwencji milicji doszło w nocy z 4 na 5 maja w 
Hucie im. Lenina.

6 maja – ujawnia się tajny do tej pory Komitet Strajkowy 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Rozpoczyna-
ją się pozorowane i przeciągane przez dyrekcję roz-
mowy ze strajkującymi. 

10 maja – strajk w Stoczni Gdańskiej kończy się bez pod-
pisania porozumienia. Protest wieńczy pochód straj-
kujących, który w milczeniu, na czele niosąc duży 
drewniany krzyż, przeszedł spod bramy nr 2 do ko-
ścioła św. Brygidy.

Strajki w maju i sierpniu 1988 r. pokazały potencjał młodzieżowych organizacji wspierają-
cych podziemną „Solidarność”. Zaangażowani młodzi ludzie (20-latkowie, a nawet nastolatki), 
którzy w większości nie przeżyli w sposób świadomy doświadczenia Sierpnia ’80, byli głodni 
własnych zbiorowych przeżyć i z właściwą dla swojego wieku bezkompromisowością domagali 
się wolności. W maju 1988 r. nie tylko zorganizowali solidarnościowe protesty na uczelniach, 
ale także wspierali strajkujących stoczniowców, przemycając im żywność, dostarczając infor-
macje i niezależne wydawnictwa, organizując zaplecze strajkowe w parafii św. Brygidy w po-
staci poligrafii, kontaktów z mediami itd. Młodzież akademicka była aktywna w odradzającym
się tzw. drugim Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, uczniowie szkół zawodowych i średnich 
działali w Federacji Młodzieży Walczącej. „Solidarność” wspierały także Ruch Społeczeństwa 
Alternatywnego, Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego i Ruch „Wolność i Pokój”. W 1988 r. 
modne – i jakże celnie oddające rzeczywistość – stało się twórcze rozwinięcie propagandowego 
PRL-owskiego hasła: „Młodzież z partią!... się rozliczy!”.

Ton majowym protestom, zarówno w stoczni, jak i na uczelniach nadawali młodzi 
ludzie. Gmach główny Politechniki Gdańskiej, 4 maja 1988 r. 

Majowa SOLIDARNOŚĆ

Brama nr 4 Stoczni Gdańskiej, maj 1988 r.

znania podwyżek w zamian 
za rezygnację z postulatu po-
nownej rejestracji „Solidarno-
ści”. Już samo złożenie takiej 
oferty pokazywało, że komu-
nistyczny reżim i protestujący 
robotnicy to były dwa różne 
światy. Strajkujący w Stocz-
ni Gdańskiej woleli opuścić 
stocznię bez żadnego wymier-
nego sukcesu, niż zrezygnować 
z walki o swoją organizację. 
Majowe preludium było zapo-
wiedzią zakończonych z suk-
cesem strajków sierpniowych. 
A młodzi stoczniowcy, w trak-
cie strajkowych dni okupujący 

dachy budynków przy ulicy 
Jana z Kolna, okraszone soli-
darnościowymi hasłami i trans-
parentami, do dziś pozostają 
symbolem bezkompromiso-
wej walki w słusznej sprawie. 
Oczywiście w rytm skandowa-
nego hasła „Nie ma wolności 
bez solidarności”.

Adam Chmielecki
Wykorzystano m.in. zbiory 
W. Książka oraz fragmenty 
książki „W przededniu wolnej 
Polski…”, wydanej w 2006 
r. przez Sekcję Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego.

MŁODZIEŻÓWKI „Solidarności”

Nie udało nam się zwyciężyć. Nie wychodzimy ze Stoczni 
z tryumfem, ale wychodzimy z podniesionym czołem, prze-
konani o potrzebie i słuszności naszego protestu. (…) Kraj 
jest pogrążony w kryzysie, zamiera gospodarka. (…) Pań-
stwo nadal traktowane jest przez rządzących jak ich wła-
sność. Trwanie tego stanu rzeczy grozi narodową katastro-
fą. Nie można przyglądać się temu obojętnie.

Nasz strajk to ważny moment w dziele przywracania 
świadomości, że trzeba walczyć, aby wygrać. (…) Wygrali-
śmy sprawę bezcenną po kilku latach bezradności i poczu-
cia beznadziejności przekonaliśmy się, że nas nie ubywa. 
Przede wszystkim młodzieży, która lepiej niż kilka miesięcy 
wcześniej zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia walki 
o swoje prawa.

Zakończenie strajku bez zawarcia porozumienia jest 
dowodem, że polityczny, społeczny i gospodarczy paraliż 
Polski utrzymuje się, że kryzys będzie narastał i że jego roz-
wiązanie ciągle jest przed nami. Nie rezygnujemy z walki 
o NSZZ „Solidarność”. Młode pokolenie robotników i stu-
dentów otwarło w tych dniach nową wiosnę „Solidarności”. 
Pozostajemy wierni hasłu naszego strajku: nie ma wolności 
bez solidarności.

Oświadczenie Komitetu Strajkowego 
 NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej,  

Gdańsk, 10 maja 1988 r.
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Rozmowa z WOJCIECHEM KSIĄŻKIEM, przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, głównym organizatorem tegorocznych obchodów rocznicy 
strajków w 1988 r.

z USA, Niemiec, a nawet Gru-
zji. Po weryfikacji część z nich
znalazła się na liście, która stale 
znajduje się na stronie interneto-
wej Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”.

– Czy w ogóle warto pamię-
tać o protestach sprzed 25 lat? 
Co one mówiły o stanie pol-
skiego społeczeństwa u schył-
ku PRL i jakie niosą przesłanie 
uniwersalne, oderwane od hi-
storycznego kontekstu?

– Zacznę od siebie. Osobiście 
bardzo przeżyłem coś, co nazy-
wam samotnością tych strajków. 
Przyjeżdżałem do Trójmiasta 
z Pucka, gdzie pracowałem jako 
nauczyciel. W kolejce cisza, ja-

kiś lęk, ale chyba i poczucie 
wstydu, że nie jesteśmy z nimi. 
A tam mury otoczone wojskiem, 
transporterami opancerzony-
mi. Jak mówił jeden z liderów 
strajków, on posiwiał przez 
jedną noc, kiedy kilka razy wy-
dawało się, że milicja i wojsko 
przełamią bramy. Z kolei har-
cerze przemykający do Stoczni 
Gdańskiej i dostarczający żyw-
ność, to sytuacja jak z Powstania 
Warszawskiego. Sierpień ’88 to 
taka oddolna więź robotników, 
studentów, uczniów, ale także 
rolników i rzemieślników, którzy 
dostarczali na plebanię parafii
św. Brygidy swoje produkty dla 
strajkujących. Tam mieściło się 

centrum pomocy, koordynowa-
nej przez Janinę Wehrstein i ks. 
Henryka Jankowskiego. Stocz-
nia i parafia św. Brygidy to były
swoiste reduty wolności.

– Oby nie staniała nasza 
pamięć – to Pańskie hasło ma-
jące mobilizować związkow-
ców i wszystkich przyjaciół 
„Solidarności” do zaangażo-
wania się w obchody rocznicy 
strajków w 1988 r.

– Rzeczywiście, dzisiaj pa-
mięć staniała. Dlatego warto 
przypominać tamten czas, od-
dać należny szacunek prote-
stującym, pokazać ich sylwetki 
młodzieży. Oni żyją wśród nas, 
mogą być zapraszani do szkół, 
na spotkania. Wystarczy tylko, 
aby rodzice i szkoły chciały 
z tego swoistego kapitału spo-
łecznego skorzystać.

– Proszę krótko przedsta-
wić najważniejsze punkty te-
gorocznych uroczystości.

– Część uroczystości, orga-
nizowanych także przez inne 
instytucje (Europejskie Cen-
trum Solidarności, Instytut Pa-
mięci Narodowej) odbędzie się 
w maju. Natomiast w Regionie 
Gdańskim najważniejsze wyda-
rzenia zaplanowano na ostatnie 
dni sierpnia – 28 sierpnia wer-
nisaż wystawy fotograficznej
„W przededniu wolnej Polski 
– strajki na Wybrzeżu 1988 r.”, 
natomiast 31 sierpnia konfe-
rencję historyków i świadków 
historii poświęconą znaczeniu 

Aby PAMIĘĆ nie staniała 

Wojciech Książek

– Jest Pan inicjatorem 
przygotowania listy wszystkich 
uczestników strajków w maju 
i sierpniu 1988 r. Z okazji 20 
rocznicy tych wydarzeń udało 
się stworzyć imponujący zbiór 
krótkich sylwetek w większości 
nieznanych szeregowych „żoł-
nierzy” „Solidarności”. Czy 
ta lista jest lub będzie gdzieś 
dostępna także i w tym roku, 
czy jest aktualizowana?

– Tak. Ta lista wciąż żyje. 
Nie zakończyliśmy jej wraz 
z wydaniem publikacji. Zgłosi-
ło się w ciągu ostatnich lat kil-
kaset osób, które w różny spo-
sób uczestniczyły lub wspierały 
strajki. Kontaktowały się osoby 

strajków w 1988 roku dla od-
zyskania pełnej suwerenności 
Polski. Podczas tej konferencji 
w Sali BHP wręczymy również 
uzdolnionej młodzieży stypen-
dia Funduszu im. NSZZ „So-
lidarność”. To będzie bardzo 
symboliczne wydarzenie, bo 
przecież uczestnicy strajków 
w 1988 r. mogą być dla współ-
czesnej młodzieży doskonałym 
wzorem zaangażowania w spra-
wy kraju i wierności najważ-
niejszym wartościom.

– Jak mogą pomóc i włą-
czyć się w rocznicowe obcho-
dy osoby, które brały udział 
w strajkach w 1988 r., mają 
jakieś pamiątki z tego czasu?

– Planujemy rocznicowe pu-
blikacje różnego rodzaju, dlate-
go apelujemy nie tylko o udział 
w uroczystościach w maju 
i sierpniu, ale również o przeka-
zywanie pamiątek, spisywanie 
i przekazywanie swoich wspo-
mnień. Po to, aby nasza wiedza 
o 1988 roku, trochę spychanym 
w cień Sierpnia ‘80, nie podle-
gała prawom zapomnienia.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki
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BRUNON BARANOWSKI, w maju 1988 r. 
członek Komitetu Strajkowego NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

– W tajnych strukturach przetrwaliśmy kilka lat 
i w 1988 r. znów upomnieliśmy się o nasz Związek. 
Najważniejsze było to, aby „Solidarność” zaistniała. 
Utożsamialiśmy to z wolnością Polski, potrzebowali-
śmy tej wolności jak powietrza. Nie czuliśmy jednak 
takiego poparcia społecznego, jak w 1980 r. Ludzie 
się bali. Po kilku dniach podjęliśmy trudną decyzję 
o zakończeniu protestu.

WOJCIECH KWIDZIŃSKI, w maju 1988 r. 
przewodniczący Komitetu Strajkowego 
na Politechnice Gdańskiej

– Kiedy w maju 1988 r.  wybuchł strajk w Stoczni 
Gdańskiej, grupa studentów udała się na wiec, któ-
ry 4 maja organizowany był przez zakładową „S”. 
W imieniu „S” przemawiał Tadeusz Klocek. Przema-
wiał również przedstawiciel strajkujących w stocz-
ni. Spontanicznie wezwałem do udzielenia popar-
cia strajkującym poprzez strajk solidarnościowy. 
Komitet Strajkowy PG przerwał strajk 5 maja. Do 
zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej Komitet 
Strajkowy UG i Komitet Protestacyjny PG prowa-
dziły wspólne działania dla poparcia strajkujących 
robotników.

ALOJZY SZABLEWSKI, w maju 1988 r. 
przewodniczący Komitetu Strajkowego 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej

– Starzy zawsze mierzą siły na zamiary. Młody czło-
wiek tego nie analizuje. Jakiś cel wyznaczony – trzeba 
iść. Młodzi ludzie zawsze byli odważni, nie mają nic do 
stracenia. I w majowym strajku byli młodzi ludzie, i at-
mosfera tych młodych była fantastyczna. Byli bojowi. Oni 
czym ryzykowali? – że stracą pracę. Ale chcieli walczyć 
o „Solidarność”, o poprawę bytu. I dlatego atmosfera 
była fantastyczna.

SŁAWOMIR LEJK, w maju 1988 r. 
uczestnik strajku studenckiego na 
Uniwersytecie Gdańskim

– Byłem aktywnym uczestnikiem strajku studenc-
kiego na Wydziale Humanistycznym UG jako student II 
roku historii. Nie byłem inicjatorem protestu, ale uczest-
niczyłem w nim od pierwszych godzin. Pamiętam gorą-
cą i pełną nadziei atmosferę panującą w gmachu „hu-
manki”. Mój ojciec został w 1981 r. zwolniony z pracy 
w Stoczni Marynarki Wojennej, dlatego udział w strajku 
był dla mnie oczywisty. Było niespokojnie, obawialiśmy 
się prowokacji, zwłaszcza po pacyfikacji Nowej Huty,
dlatego też pełniliśmy dyżury w dzień i w nocy. Z per-
spektywy lat nasz strajk oceniam jako wspaniałą akcję 
młodych ludzi, choć pozostało we mnie uczucie pewne-
go niedosytu – można było osiągnąć więcej.

Przekaż ZDJĘCIA i relacje!
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

apeluje o współpracę przy wydaniu publikacji na 
temat strajków w 1988 r. – spisanie i przekazanie 
swojej relacji, udostępnienie zdjęć, ulotek, biule-
tynów strajkowych i innych archiwaliów. Chcemy 
w ten sposób poszerzyć wiedzę o tamtych, tak waż-
nych dla Polski, wydarzeniach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sek-
cją Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdań-
skiego lub Działem Informacji i Promocji ZRG NSZZ 
„S”. Adres: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 
tel. 58 305 71 72, e-mail: wojciech.ksiazek@solidar-
nosc.gda.pl.

Majowe WSPOMNIENIA

Przed Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego, maj 1988 r.
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Wiosna „Solidarności” w 1988 r. swoje żródła miała m.in. w pielgrzymce Jana Pawła II do 
ojczyzny rok wcześniej.
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OŚWIATA

Płace nauczycieli, brak standardów wyposażania szkół, 
standardów stanowisk pracy nauczycieli i liczebności 
uczniów, uporządkowanie zasad rozdziału środków finan-
sowych w oświacie – to przykładowe tematy omawiane 
podczas konferencji „Finansowanie szkół – stan obecny 
a problem standardów edukacyjnych”, która odbyła się 
16 kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Przed nami rozstrzygnięcie  już 11 edycji rozdziału środ-
ków z Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Gdańskiego. Pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy 
Im, Ich rodzinom – nadzieję i solidarność.

Przypominamy, że fundusz powołaliśmy w 2002 roku. Nad 
jego zadaniami formalnie czuwa Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy. Celem funduszu jest chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do 
wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość jak dobra 
edukacja.  

W imieniu Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca-
my się z serdeczną prośbą o wpłatę na stypendialne konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 
nr 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000, prosimy o wpłaty z dopiskiem „Fundusz Stypendial-
ny” wraz z informacją kto wpłaca. Wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, 
organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej jednorazowe, od 
100 zł i więcej).

Informujemy, że jedno stypendium to 1200 zł brutto. Wykaz Darczyńców znajduje się na 
stronie internetowej Zarządu Regionu: www.solidarnosc.gda.pl oraz fundacji: www.pomorska-
fundacja.org.pl. Można uzyskać zwrot podatku od uczynionej darowizny.

Wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 
119, tel. 58 308 44 22, e-mail: oswiata@solidarnośc.gda.pl, odnośnie spraw fundacyjnych: 
dyrektor Renata Tkaczyk, tel. 58 308 43 47, a w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Re-
gionu Stefan Gawroński, tel. 58 308 43 39.

Tegoroczny finał – wręczenie stypendiów – odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypen-
dialne przyjmowane są do 20 lipca.

„Solidarność” domaga się
dofinansowania szkół

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”, jako organizator konferencji, zaprosiła na debatę o fi-
nansach: członków „Solidarności” oświatowej z wielu stron 

kraju, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, dy-
rektorów placówek oświatowych, radnych i pracowników jedno-
stek samorządu terytorialnego.

Problemy finansowe oświaty z różnych punktów widzenia przedsta-
wili m.in.: prowadzący konferencję przewodniczący gdańskiej „Solidar-
ności” oświatowej Wojciech Książek, poseł i były wiceminister edukacji 
narodowej Lech Sprawka, wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel, radny 
i jednocześnie dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie Cze-
sław Roczyński, przewodniczący zespołu płacowego Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Jerzy Ewertowski, przewodnicząca 
dolnośląskiej „Solidarności” oświatowej Danuta Utrata, przewodniczą-
cy KMPOiW NSZZ „S” w Toruniu Jerzy Wiśniewski.

Podczas konferencji dominował pogląd, że w walce o dofinansowanie 
oświaty, które stanowi niezbędny warunek odpowiedniej jakości edukacji, 
konieczny jest wspólny front samorządowców i związków zawodowych. 
Jak powiedział Jerzy Ewertowski, „Podstawowym warunkiem właściwe-
go dofinansowania zadań oświatowych jest dołożenie do systemu edu-
kacji znacznych kwot z budżetu państwa. Postulat „Solidarności” mówi 
o nakładach na zadania oświatowe rzędu 5 proc. PKB, czyli 80 miliardów 
zł. Tymczasem subwencja oświatowa części ogólnej wynosi niespełna 
40 miliardów i nie zanosi się, by w najbliższym czasie cokolwiek miało 
się w tym zakresie zmienić”. W tej sytuacji jednym z zadań jest wspólne 
– związków zawodowych i samorządów – „domaganie się od rządu wła-
ściwych środków finansowych, które powinny wspierać oświatę”.

Poseł Sprawka w swoim wystąpieniu mówił między innymi o ko-
nieczności respektowania prawa, zwracał również uwagę na to, że 
w latach 2008-2013 łącznie samorządy nie otrzymały należnych im 
pieniędzy w postaci części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 
od 3 i pół do 4 miliardów złotych, a część oświatowa subwencji na 
rok 2013 jest zaniżona co najmniej o 850 milionów złotych.

Uczestnicy konferencji przyjęli „Stanowisko ws. finansowania 
zadań edukacyjnych” oraz „Apel ws. prac nad zmienionym sys-
temem finansowania zadań edukacyjnych” skierowany do MEN 
i związków samorządowych.

Barbara Ellwart
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Debata o finansach w oświacie odbyła się 16 kwietnia 2013 r. 

Praca Leopolda Marszałkowskiego z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Pucku.

Laureaci konkursu.

Występy muzyczne laure-
atów konkursu „Polska 
– moje miejsce, mój 

kraj” i wernisaż prac plastycz-
nych nadesłanych na konkurs 
pokazały, że młodzież umie opo-
wiadać o historii swojej ojczy-
zny. Mądra edukacja sprawia, 
że lekcja historii nie jest, bo i nie 
może być, nudna. Dzisiaj prosty 
wykład nie wystarczy. Trzeba go 
uzupełnić o muzykę, obraz, prze-
kaz plastyczny. Tegoroczna edy-
cja konkursu zorganizowanego 
przez oświatową „Solidarność” 
swoim rozmachem zaskoczyła 
organizatorów. Uczestniczyło 
w nim ponad dwustu uczniów. 
Związkowcy mogli przekonać 
się, jak ambitną i zdolną mamy 
młodzież. Nic więc dziwnego, że 
poseł PiS Janusz Śniadek i prze-
wodniczący gdańskiej „Solidar-
ności” Krzysztof Dośla z dumą 
wręczali nagrody konkursowym 
laureatom.

Konkurs dał odpowiedź na 
pytanie, jak uczyć historii. Po 
prostu poprzez popularyzację 
dziejów ojczystych.

– Piękna jest polska oświa-
ta. Oby tylko nikt nie kazał 
jej pracować do 67 roku życia 
– komplementował nauczycielki 
przewodniczący oświatowej „So-
lidarności” Wojciech Książek.

Następnie przyszła kolej na 
wyczekiwane minirecitale. Mo-
nika Jakubek, zdobywczyni 
pierwszego miejsca z SP nr 8 
w Gdańsku, wykonała „Warsza-
wo ma”, znany utwór Władysła-
wa Szpilmana z filmu „Zakazane 
piosenki” z 1945 roku.

Dominika Dawidowska 
z Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Gdyni, wykonawczyni 
o interesującym głosie, wykonała 

„Tango na głos, orkiestrę i jeszcze 
jeden głos”, utwór Maryli Rodo-
wicz obrazujący z lekką ironią 
polską rzeczywistość lat 90.

Julita Zielińska dynamicz-
nie zaśpiewała we własnej in-
terpretacji „Balladę o Janku 
Wiśniewskim”. Reprezentantka 
MDK Lębork, tak jak pozostali 
wykonawcy, zebrała zasłużone 
oklaski.

– Warto, naprawdę warto 
wspierać takie inicjatywy – ape-
lował przewodniczący Książek.

Zuzanna Gadomska wyko-
nała utwór „Nielegalne kwiaty, 
zakazany krzyż” z lat 80. Uczen-
nica z Zespołu Szkół i GOK w Za-
leskich koło Ustki przyjęta została 
oklaskami. Tym bardziej że utwór 

wpisał się w najnowszą historię 
i to, co działo się na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie po 10 
kwietnia 2010 roku.

Patronat nad konkursem 
sprawowali: ZRG NSZZ „S”, 
pomorskie Kuratorium Oświaty 
w Gdańsku i Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomor-
skiego. Lista wspierających jest 
długa, to między innymi: komisje 
NSZZ „S” w porcie gdańskim, 
Polpharmie SA, porcie gdyńskim 
i Politechnice Gdańskiej, Instytut 
Promocji Nauczycieli „S”, KM 
NSZZ „S” Stoczni „Remonto-
wa” im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.

(asg)

„POLSKA – MOJE MIEJSCE, MÓJ KRAJ”

Wzruszający koncert laureatów

Apel o wpłaty 
na Fundusz Stypendialny 
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„Solidarność” poparła strajk 
w obronie szkoły

26 kwietnia zawieszono głodówkę w obronie Zespołu Szkół nr 3 w 
Dąbkach w Darłowie. Trzy kobiety przerwały protest na prośbę biskupa 
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edwarda Dajaczka. Tego samego 
dnia Rada Gminy Darłowo zatwierdziła likwidację placówki, w której 
uczy się 240 dzieci. Protestujących wsparła „Solidarność”. 25 kwietnia 
w Darłowie pikietowali związkowcy z Regionu Pobrzeże. Prezydium 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego już 
10 kwietnia wystosowało apel do władz gminy Darłowo o podjęcie 
rozmów z protestującymi. – „Solidarność” służy społeczeństwu. Tak 
poczytujemy swoją rolę i tak powinien poczytywać swoją rolę również 
pan wójt – apelowała bezskutecznie szefowa koszalińskiej „S” Danuta 
Czerniejewska. Franciszek Kupracz, wójt Darłowa, zapowiedział 
wystawienie protestującym faktury VAT na 17 tys. zł za protest urzą-
dzony w sali konferencyjnej urzędu… (ach)
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20 marca 2013 r., w rocz-
nicowym dniu powołania 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
odbyło się święto najwięk-
szej na Pomorzu uczelni, 
która istnieje od 1970 r.

Z tej okazji wręczono na-
grody Nauczyciela Roku 
im. Krzysztofa Celestyna 

Mrongowiusza dla najlepszych 
nauczycieli akademickich UG, 
odbył się koncert oraz najwięk-
sze na Pomorzu edukacyjne Tar-
gi AKADEMIA 2013. W tego-

– Co już się wydarzyło 
w związku z obchodami?

– Obchody na Uniwersyte-
cie Gdańskim rozpoczęliśmy 
wraz z początkiem roku aka-
demickiego 2012/2013. W paź-
dzierniku odbył się uroczysty 
zjazd Komisji Krajowej NZS 
pod hasłem „Tożsamość – to 
nas łączy”, podczas którego 
zainaugurowaliśmy obchody. 
13 października otworzyliśmy 
wystawę autorstwa Leszka 
Biernackiego, poświęconą wy-
darzeniom, które miały miejsce 
w dniach 3-6 maja na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Wieczorem 
tego samego dnia odbył się 
koncert „Być wolnym, to móc 
nie kłamać” zespołu No Way, 
wykonującego znane hity z lat 
80.

17 grudnia, przy współ-
pracy z Federacją Młodzieży 
Walczącej, zorganizowaliśmy 
wiele spotkań mających na celu 
przybliżenie studentom i mło-
dzieży licealnej lat 80. Odbyły 
się trzy spotkania tematycz-
ne: „Niezależne harcerstwo 
– organizacje młodzieżowe”, 
„Protesty ekologów w latach 
80.” oraz „Poezja studencka 
i jej różne oblicza”. Tego sa-
mego dnia żacy na terenie UG 
mogli zobaczyć przebranych 
milicjantów, którzy przypomi-
nali o realiach życia w PRL-u, 
wręczając ulotki wzywające 
do internowania. Wieczorem 
odbyło się spotkanie autor-
skie z Bogdanem Rymanow-
skim oraz bohaterami książki 
„Ubek”. Studenci mieli okazję 
dowiedzieć się, kim był agent 
Molke.

16 stycznia w I LO w Gdań-
sku odbył się pokaz filmów 
„Polskie lata 80. One zmieniły 
świat!”, połączony z warsztata-
mi, na które składały się debata 
i zadania powiązane z tematy-

Do ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii” zgłosiło się prawie 3 
tysiące uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie są już po eliminacjach szkolnych i wojewódz-
kich, a przed nimi ogólnopolski finał.

ką tamtego okresu. Uczniowie 
mieli za zadanie napisać apel 
skierowany do narodu, wy-
konać plakaty i transparenty. 
Była to żywa lekcja historii, 
która zachęciła uczniów do 
pogłębiania swojej wiedzy na 
temat strajków studenckich. 
Kontynuacją wydarzenia był 
pokaz filmów zrealizowany dla 
członków NZS oraz studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Niezależne Zrzeszenie 
Studentów jako jeden z celów 
obchodów Strajku Majowego 
postawiło sobie dotarcie do 
młodzieży licealnej. W związ-
ku z tym wspomnianą wystawę 
postanowiliśmy udostępnić 
szkołom ponadgimnazjalnym. 
Wystawa od marca „wędruje” 
po trójmiejskich placówkach, 
będąc w każdej z nich przez 
tydzień. Dodatkowo zorgani-
zowaliśmy konkurs na replikę 
transparentu ze strajku.

8 marca na Wydziale Filo-
logicznym odbyła się debata 
pt. „Kobiety też walczyły”, 
w której uczestniczyły: Da-
nuta Sadowska, Małgorzata 
Mierzwińska, Barbara Hejcz, 
Ewa Sioma-Oświecimska oraz 
Barbara Kijewska. Spotkanie 
było z jednej strony retrospek-
tywnym spojrzeniem na rolę 
prelegentek w niepodległościo-
wej walce, z drugiej zaś strony 
miało za zadanie uwrażliwienie 
społeczności akademickiej na 
fakt, że umniejsza się zasługi 
kobiet w odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości.

– Co będzie się składało na 
finał uroczystości w maju?

– Trudno określić jedno 
wydarzenie jako finalne. Nie-
wątpliwie maj jest najważniej-
szy w całych obchodach i jest 
dla nas swego rodzaju ich za-
mknięciem i czasem na podsu-
mowanie naszej pracy.

3 maja będziemy mogli 
uczestniczyć w odsłonięciu 
tablicy upamiętniającej strajki 
’88 pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Krótko po dłu-
gim weekendzie majowym 
ukaże się gazeta „Impuls” (na 
wzór pisma publicystyczno-
-informacyjnego SKS NZS 
z lat 80.), którą przygotowują 
studenci z NZS pod przewod-
nictwem Mariusza Popielarza 
i Leszka Biernackiego – re-
daktorów pierwszego wydania 
z 1987 roku.

14 maja na Uniwersytecie 
Gdańskim odbędzie się konfe-
rencja podsumowująca, która 
będzie zwieńczeniem działań 
NZS w ramach 25-lecia Straj-
ku Majowego na UG. Wyda-
rzenie rozpocznie się o godz. 
10 na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji. W planach mamy 
wystąpienia zaproszonych 
gości – historyków i uczest-
ników strajku, rozstrzygnięcie 
konkursu na replikę transpa-
rentu oraz odsłonięcie wysta-
wy poświęconej śp. Przemysła-
wowi Gosiewskiemu. Naszym 
gościem specjalnym będzie 
Jadwiga Gosiewska.

– Jaki jest udział NSZZ 
„Solidarność” w obcho-
dach?

– NSZZ „Solidarność” od 
samego początku z wielkim 
entuzjazmem przyjął informa-
cję o podjęciu się zorganizo-
wania obchodów strajku przez 
NZS. Przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda objął na-
sze wydarzenia honorowym 
patronatem. Region Gdański 
wspomógł nas przy organizacji 
konkursu dla szkół, a koledzy 
z Komisji Międzyzakładowej 
Stoczni Gdańskiej zaprosili 
do zorganizowania wspólnych 
uroczystości 3 maja.

Uczniowie z Pomorza
w Olimpiadzie 
„Solidarności” 

kiego zakwalifikowało się 58 
uczniów.

Zwycięzcy z woj. pomor-
skiego: Arkadiusz Koprowski 
i Maciej Wiśniewski z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
w Starogardzie Gdańskim (na-
uczyciel prowadzący Ryszard 
Grądman) oraz Jakub Goc 
z I LO w Gdańsku (nauczy-
ciel prowadzący Sławomir 
Suchodolski) wezmą udział 
w ogólnopolskim finale, który 
odbędzie się 4 czerwca w hi-
storycznej Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej.

Laureaci (jedna drużyna wo-
jewódzka) zostaną nagrodzeni 
promesami indeksu na Wydział 
Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego oraz możli-
wością odbycia miesięcznego, 
płatnego stażu w instytucji 
państwowej, a ich nauczyciele 
otrzymają nagrody finansowe. 
Szkoły, z których pochodzić 
będą nagrodzeni uczniowie, 
uhonorowane zostaną statuet-
kami zaprojektowanymi przez 
studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku.

Barbara Ellwart

Studenci pamiętają

Olimpiada „Solidarno-
ści” to przedsięwzię-
cie pionierskie, jedy-

ne w swoim rodzaju na skalę 
krajową, to znakomita lekcja 
najnowszej historii Polski, 
która przybliża młodzieży 
nie tylko fakty z pokolenia 
ich rodziców, lecz także, 
a może przede wszystkim, 
zaznajamia młodych ludzi 
z etosem „Solidarności”– 
mówi Ryszard Grądman, 
nauczyciel historii w I LO 
w Starogardzie Gdańskim. 
Zainteresowanie konkursem 
o historii Polski lat 1970-
-1990 przeszło oczekiwania 
organizatorów.

– Taka frekwencja zachę-
ca do dalszego wymyślania 
nowych form przekazywania 
wiedzy – mówi Danuta Kobz-
dej, prezes Fundacji Centrum 
Solidarności, która jest organi-
zatorem olimpiady. W jej reali-
zację i promocję zaangażowało 
się wiele instytucji (np. MEN, 
MNiSW, NSZZ „Solidarność”) 
i znane osoby publiczne, m.in. 
polarnik i podróżnik Marek 
Kamiński, reżyser Juliusz 
Machulski, aktor Andrzej 
Seweryn.

Po etapie szkolnym i wo-
jewódzkim do ogólnopolskie-
go finału zakwalifikowało się 
16 trzyosobowych drużyn. 
W kwietniu, na zaproszenie 
organizatora i NSZZ „Soli-
darność”, 48 finalistów wraz 
z nauczycielami wzięło udział 
w dwudniowej wizycie studyj-
nej w Gdańsku.

Z województwa pomorskie-
go do udziału w olimpiadzie 
zgłosiło się 286 uczniów z 33 
szkół, Do etapu wojewódz-

O finale obchodów 25 rocznicy Strajku Majowego ’88 na Uniwersytecie 
Gdańskim oraz o tym, co już się wydarzyło w ramach obchodów – 
rozmowa z przewodniczącym zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
Uniwersytetu Gdańskiego MATEUSZEM PUWAŁOWSKIM 

rocznych targach wzięło udział 
ponad 70 wystawców, przedsta-
wiono ofertę kształcenia uczelni 
wyższych z całej Polski i po raz 
pierwszy zorganizowano dni 
otwarte wydziałów UG.

Uniwersytet Gdański Został 
powołany 20 marca 1970 roku; 
powstał z połączenia Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(której prekursorką była Wyższa 
Szkoła Handlu Morskiego w So-
pocie, działająca od 1945 r.) i 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku, a później w jego 

skład weszło także Wyższe Stu-
dium Nauczycielskie.

Uniwersytet Gdański to naj-
większa uczelnia w regionie po-
morskim. Można tu studiować na 
57 kierunkach studiów magister-
skich i licencjackich, w zakresie 
niemal 200 specjalności i spe-
cjalizacji.. Na rok akademicki 
2013/2014 zaplanowano przyję-
cie ponad 17 tysięcy studentów.

Nowoczesne warunki stu-
diowania zapewnia powstający 
Bałtycki Kampus Uniwersytetu 
Gdańskiego. Najnowsza inwe-

stycja – Wydział Biologii – zo-
stała oddana do użytku w paź-
dzierniku 2012 roku. Niedługo 
otworzy swoje podwoje Wydział 
Chemii, kończy się także budowa 
Budynku Neofilologii Wydziału 
Filologicznego. W 2013 r. roz-
pocznie się budowa Instytutu 
Biotechnologii, a w planach jest 
także budowa Instytutu Informa-
tyki, Uniwersyteckiego Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz domu stu-
denckiego na około 250 miejsc 
wraz z przedszkolem. 

Barbara Ellwart

43 lata Uniwersytetu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” 
UG
W grudniu 2012 r. minęły 
32 lata od powstania struk-
tur NSZZ „Solidarność” na 
Uniwersytecie Gdańskim. 
26 sierpnia 1980 r. powstał 
Tymczasowy Samorząd 
Pracowniczy UG, z prof. 
Robertem Głębockim jako 
przewodniczącym. 
Związek na UG liczył wów-
czas 1863 członków, co 
stanowiło 73 proc. całego 
stanu osobowego pracow-
ników UG.
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Cytat miesiąca

„

3832,81 zł wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw 
w marcu 2013 r. W całym I kwartale 
br. przeciętne wynagrodzenie wy-
niosło 3740,18 zł (w lutym 
było to 3709,99 zł).

Uciekamy z firmy, w której jest źle

POLSKA DEMOKRACJA JEST WADLIWA
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Polska zajmuje 212 miejsce na 224 kraje świata pod względem 
dzietności – informuje „Rzeczpospolita”. Jednym z głównych po-
wodów, dla którego Polacy nie chcą mieć dzieci, jest brak wsparcia 
ze strony państwa. To, jak nasi rządzący traktują rodziny z dziećmi 
w porównaniu z singlami, świadczy antyrodzinny system podat-
kowy. Centrum im. Adama Smitha przedstawiło raport, w którym 
podało szacunkowe koszty wychowania dzieci. I tak utrzymanie 
jednego dziecka od urodzenia do 20 roku życia to koszt 176 tys., 
wychowanie dwójki dzieci to 317 tys., trójki – 244 tys., a czwórki 
– ponad pół miliona. W Polsce posiadanie dzieci to luksus, na 
który nie każdy może sobie pozwolić.                                       

Okazuje się, że prawie 
wszędzie wystarczy posiada-
nie jakiegokolwiek dokumen-
tu tożsamości. W 22 krajach 
UE nie obowiązują już kontro-
le graniczne. Zniesienie kon-
troli na granicach wewnętrz-
nych było możliwe dzięki tzw. 
układowi z Schengen, którego 
postanowienia stanowią część 
prawa UE. Do strefy Schengen 
z krajów UE nie należą Bułga-
ria, Cypr, Irlandia, Rumunia 
i Wielka Brytania. Jednak aby 
przekroczyć granicę tych kra-
jów wystarczy dowód osobisty. 
Islandia, Liechtenstein, Nor-
wegia i Szwajcaria są również 
członkami Schengen, choć 
nie należą do UE. Na dowód 
wjedziemy również do Serbii 

Ponad milion (1,1 mln) Polaków pracuje w więcej niż jednym 
miejscu pracy – wynika z badań GUS dotyczących aktywności eko-
nomicznej ludności w IV kwartale ub.r. – podał „Dziennik. Gazeta 
Prawna”. Wśród dwuetatowców znajdują się specjaliści (informa-
tycy, prawnicy, lekarze), przeważają jednak osoby, które mimo po-
siadania stałej pracy mają zbyt niskie dochody, aby utrzymać sie-
bie i swoją rodzinę. To rolnicy (48 proc.), nauczyciele (10,2 proc.), 
pielęgniarki i pracownicy pomocy społecznej (9 proc.). Również 
osoby młode często muszą pracować w dwóch miejscach, aby sa-
modzielnie zapewnić sobie utrzymanie.

Ponadto coraz trudniej o pracę w pełnym wymiarze czasu 
i dla wielu osób dopiero zatrudnienie w dwóch miejscach zapew-
nia łącznie pełen etat.                                                               

GDZIE DOWÓD 
OSOBISTY,

Okazuje się, że prawie 

OSOBISTY,gdzie 
paszport

i  Chor-
wacji, a także greckiej, 
jak i tureckiej części Cypru, 
jednak aby odwiedzić samą 
Turcję musimy mieć paszport 
i wizę. Jeżeli chcemy zrobić 
sobie wycieczkę do Czarnogó-
ry, to wystarczy nam dowód 
osobisty, jednak jeśli chcieli-
byśmy przedłużyć nasz pobyt 
powyżej 30 dni, wymaga po-
siadania paszportu, a powyżej 
90 musimy mieć również lo-
kalną wizę. Dowód wystarczy 
również, gdy chcemy odwie-

dzić tak egzotyczne 
miejsca, jak Gujana 

Francuska, Gwadelu-
pa, Martynika, Reu-
nion (zamorskie te-

rytoria Republiki Francuskiej), 
Wyspy Kanaryjskie (terytorium 
Hiszpanii), Maderę i Azory 
(portugalskie regiony autono-
miczne), Wyspy Owcze, Maltę, 
księstwo Monako. Do Mace-
donii co prawda wjedziemy na 
dowód osobisty, ale już do za-
meldowania w hotelu musimy 
mieć paszport. Będzie on nam 
potrzebny, gdy zamierzamy 
odwiedzić Antyle Holenderskie 
i Arubę.                                

Nasze drogie
dzieci

NA DWÓCH ETATACH
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Polska zajęła 44. miejsce na 
167 państw w indeksie demo-
kracji przygotowanym przez 
ośrodek badawczy Economist 
Intelligence Unit (EIU). Jedno-
cześnie zaliczono nasz kraj do 
grupy demokracji wadliwych.

Eksperci EIU oceniają po-
szczególne państwa pod kątem 
między innymi kultury politycz-
nej, procesu wyborczego i plu-
ralizmu, swobód obywatelskich. 
Na podstawie liczby uzyskanych 

punktów państwa kwalifikowa-
ne są do jednej z czterech kate-
gorii. 25 krajów, które uzyskały 
ocenę od 8 do 10 punktów, 
należy do państw pełnej demo-
kracji. Druga kategoria (6-7,9 
pkt) to wadliwe demokracje, 
następne to reżimy hybrydalne 
(4-5,9 pkt) oraz autorytarne 
(poniżej 4 pkt). Polska z ogól-
ną oceną 7,12 pkt znalazła się 
wśród 54 państw demokracji 
wadliwej.                              

Jak poinformował serwis 
szybkopraca.pl, aż 65 proc. 
Polaków uważa, że atmos-
fera w firmie może stać się 
przyczyną rezygnacji z pracy 
nawet wtedy, gdy nie mamy 
innej oferty zatrudnienia. 
Najczęściej przyczyną tej złej 
atmosfery jest zachowanie 
– w pierwszej kolejności – na-
szych współpracowników (na 
tę przyczynę wskazało 74 
proc. ankietowanych w bada-
niach), a następnie szefa (71 
proc. odpowiedzi). Kolejną 
przyczyną wpływającą na at-
mosferę w pracy jest system 
wynagradzania i awansów, 
a następnie informacje o sy-

tuacji firmy. Organizowane 
przez firmę spotkania integra-
cyjne pozytywnie oceniło tylko 
9 proc. badanych.

Jak natomiast atmosfera 
w pracy wpływa na zaangażo-
wanie pracowników, przedsta-
wiamy na wykresie powyżej 

JAK ATMOSFERA W PRACY WPŁYWA NA TWOJE 
ZAANGAŻOWANIE?

nie ma żadnego znaczenia
wpływa tylko na stosunki 
między pracownikami, a nie na 
zaangażowanie
jest kluczową sprawą
powoduje frustrację

4%

32%
46%

18%

Prawda została już ustalona, żadne fakty 
jej nie zmienią.

Katarzyna Kolenda-Zaleska na temat katastrofy 
smoleńskiej, „Gazeta Wyborcza” 23.04.2013 r. 

14,5 proc. wyniosła stopa bezrobocia 
na Pomorzu w marcu br. To minimal-
nie (0,1 proc.) mniej niż w lutym. Bez 
pracy wciąż pozostaje ponad 126 tys. 
Pomorzan. Najwyższe bezrobocie jest 
w powiatach nowodworskim (31,6 
proc.) i sztumskim (29,1 proc.).

51 proc. z nas boi się utraty pracy 
(sondaż Homo Homini dla Faktów In-
teria.pl). To największa życiowa oba-
wa Polaków. Ale czy można się dziwić, 
skoro w kwietniu na jedną ofertę pra-
cy przypadało 57 bezrobotnych? Tak 
źle nie było od sześciu lat.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obni-
żył prognozę wzrostu PKB w Polsce w br. 
z 1,7 proc. (w styczniu) do 1,3 proc. To 
mniej niż przeciętny prognozowany wzrost 
gospodarczy w całej Europie Środkowo-
-Wschodniej, który ma wynieść 2,2 proc. 
Zielona wyspa poniżej kreski?
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SPOŁECZEŃSTWO

Kolejny odcinek naszego cyklu pozornie może wydawać się 
kontrowersyjny – będzie bowiem dotyczył… pracodawców. 
A przecież na nic zdadzą się upowszechnienie nauki społecznej 
Kościoła i chrześcijańska postawa pracowników, jeśli o godnym 
i chrześcijańskim wypracowywaniu zysku nie pomyślą ci, od 
których w stosunkach społecznych zależy chyba najwięcej.

Błogosławieni 
bogacze 

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA (ODC. 15)

Zacznijmy od pytania, 
czy Bóg w ogóle jest 
zainteresowany finan-

sami, biznesem, działalnością 
gospodarczą? Przecież religia 
kojarzy nam się z duchowo-
ścią, oderwaniem od spraw 
materialnych, wręcz ich kryty-
ką. Odpowiedzią niech będzie 
krótkie porównanie zawartości 
Pisma Świętego. Otóż na te-
mat wiary i modlitwy w Biblii 
znajdziemy 500 fragmentów. 
Tymczasem o finansach i za-
rabianiu pieniędzy jest ich aż 
2500! Nawet Chrystus wypę-
dzający handlarzy ze świątyni 
nie potępia ich działalności. 
Daje tylko znak, że robią to 
niewłaściwie, nie tam, gdzie 
trzeba. A zatem przedsiębior-
cy, których talentem i powoła-
niem jest organizowanie pracy 
innych, powinni się bogacić. 
Ale „po Bożemu”.

W pogoni za zyskiem

Naturalną cechą pracodaw-
ców i przedsiębiorców jest 
dążenie do maksymalizacji 
zysku. Jednak chrześcijańscy 
pracodawcy odrzucają taką 
ocierającą się o chciwość zasa-
dę. Nie oznacza to oczywiście, 
że mają prowadzić działalność 
charytatywną. Wówczas nie 
zapewniliby utrzymania ani so-
bie, ani pracownikom, za któ-
rych w jakiejś mierze są odpo-
wiedzialni. Celem (lub wręcz 
powołaniem) chrześcijańskich 
pracodawców jest pogoń za zy-

skiem, ale taka, która nie gubi 
przy okazji innych wartości: 
miłości do bliźniego, godności 
ludzkiej, dobra wspólnego.

Oznacza to konkretne, czę-
sto trudne w konsekwentnym 
stosowaniu, praktyki, takie 
jak: terminowe wypłacanie 
wynagrodzeń pracownikom, 
rzetelne płacenie podatków 
i odprowadzanie składek na 
ubezpieczenia społeczne, trak-
towanie pracowników co naj-
mniej tak samo jak klientów 
(to jeden z największych grze-
chów pracodawców, którzy 
tylko w klientach widzą drogę 
do biznesowego sukcesu), do-

Etyczny czy chrześcijański?
Etyczne zachowanie w biznesie nie zawsze jest tożsame 
z postawą chrześcijańską, której źródłem musi być głębokie 
wewnętrzne przekonanie, czyli po prostu wiara. Tymczasem 
pozornie etyczne zachowanie może wynikać z wyrachowa-
nia, troski jedynie o wizerunek, a nie realne dobre praktyki 
w firmie, przymusu prawnego, a nawet aktualnych trendów 
biznesowych. Przykładem może być wysyp kodeksów 
etycznych/kodeksów dobrych praktyk w polskich firmach 
kilka lat temu. Niewiele z nich wynikało dla pracowników, 
jednak przedsiębiorstwo, w którego siedzibie wisiał dumnie 
jeden czy drugi certyfikat, uchodziło za bardziej uczciwe 
i nowoczesne. Chrześcijański pracodawca płaci pracowni-
ków nie tyle, ile nakazuje mu państwo (płaca minimalna), 
ale tyle, aby mogli godnie utrzymać swoją rodzinę. A przez 
dobre praktyki rozumie dzielenie się zyskiem, czyli chociażby 
niezwalnianie pracowników przy pierwszym pogorszeniu 
sytuacji finansowej firmy.

Modlitwa przedsiębiorcy
Boże i Panie mój, chciałeś, bym współpracował z Tobą, 
rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia. Dałeś mi w tym 
celu zdolność poznawania, pasję tworzenia, staję przed 
Tobą z ufnością i w pokorze, bo chcę zrozumieć prawdę 
o Tobie oraz o bliźnich, którzy stoją obok mnie zarówno 
w domu, jak i w pracy.
Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości 
stała się praca z innymi i dla innych. Wiem, że biorę na 
siebie trudną odpowiedzialność za ich los. Chcę ją podjąć 
z ufnością i nadzieją, aby okazać się dobrym gospodarzem 
w Twojej winnicy.
Udziel mi Twego Ducha Świętego. Niech jego miłość 
tak napełnia moje serce, by nie zakorzeniły się w nim 
chciwość, chęć oszustwa, pokusa osiągnięcia niegodziwe-
go zysku! Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką 
krzywdą! Niech napełni mnie mądrością, aby umiejętność 
oszczędzania nie stała się skąpstwem, rozumna przezorność 
nie stała się wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębior-
czość nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę.

Fragmenty, Imprimatur Kurii Metropolitalnej
w Krakowie, 2003 r. 

trzymywanie umów zawartych 
z kontrahentami, przejrzyste 
zasady zatrudniania, stworzenie 
godziwych warunków pracy,
nieprowadzenie pracy w nie-
dziele itp.

Gospodarka to relacje

Dla chrześcijańskich pra-
codawców prowadzenie biz-
nesu to jeszcze jeden wymiar 
relacji międzyludzkich, które 
mają odzwierciedlać miłość 
do Boga. Zarabianie pienię-
dzy „po Bożemu” opiera się 
na sprzedaży jedynie tych 
produktów i usług, których 
ludzie najbardziej potrzebu-
ją i które im służą. I tu znów 
widzimy zderzenie ludzkiego 
i Bożego rozumienia bizne-
su. Podstawą współczesnego 
marketingu jest przecież kre-
owanie przez producentów 
potrzeb, z których większość 
jest sztuczna i niczemu nie 
służy.

Dylemat „zysk (mój) czy 
godność (klientów i pracow-
ników firmy)” dla chrześci-
jańskich przedsiębiorców jest 
zatem sztuczny. Wiedzą, że 
mogą osiągać satysfakcjonu-
jące wyniki biznesowe mak-
symalizując dbałość o godność 
zatrudnionych pracowników 
i dobro wspólne. I tylko takich 
szefów wszystkim pracowni-
kom życzymy.

Adam Chmielecki

Wykorzystano materiały Dusz-
pasterstwa Przedsiębiorców 
i Pracodawców TALENT

W polskim kalendarzu początek maja to dwie zaznaczone 
na czerwono daty: 1 – Święto Pracy i 3 – święto Konstytu-
cji 3 maja i Matki Boskiej Królowej Polski. W czasach PRL 
2 maja obowiązkowo znikały flagi z domostw, by tylko nie 
pozostały o dzień dłużej.

Vivat
1 i 3 Maj!

Tegoroczne Święto Pracy obchodziliśmy w sytuacji, gdy 
NSZZ „Solidarność” wyrasta na wiodącą opozycję wobec 
antyspołecznej polityki gospodarczej rządu Donalda Tuska. 

Reagujemy, gdy lekceważona jest opinia społeczna, gdy łamana 
jest konstytucja, gdy próbuje się zakładać knebel, gdy zmusza 
się ludzi do pracy na niegodnych warunkach. Dzisiaj do pamięt-
nej listy 21 postulatów dopisać można ten 22: „zrealizowanie 21 
postulatów Sierpnia ’80”. Mamy niezależne związki zawodowe, 
ale ludziom utrudnia się często wstępowanie w ich szeregi, prze-
prowadzenie referendum strajkowego, korzystanie z prawa do 
zrzeszania się. Ogranicza się prawa ludzi pracy, manipuluje przy 
kodeksie pracy, a robotnik w Polsce nie jest chroniony, bo szansą 
zatrudnienia jest jedynie umowa śmieciowa.

Dla przypomnienia zatem – geneza Święta Pracy wywodzi się 
z walki robotników o 8-godzinny dzień pracy. W 1886 r. zastrajko-
wali robotnicy w Chicago, żądając 8-godzinnego dnia pracy. 127 
lat po tych wydarzeniach musimy upominać się o to, by pracow-
nik nie był zmuszany do pracy przez kilkanaście godzin dziennie 
pod przykrywką wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pra-
cy. W Kościele 1 maja obchodzone jest od 1955 r. wspomnienie 
świętego Józefa Robotnika. Dzień 1 maja jako Święto Pracy został 
zawłaszczony w XX wieku przez systemy totalitarne, zarówno 
ten realnego socjalizmu, jak i socjalizmu narodowego. Po latach 
wraca jego wymowa. Podobnie jak echo wydarzeń, które działy się 
w stolicy upadającej Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku.

Patrząc na wątłą kondycję polskiej klasy politycznej warto 
przywołać malowidło Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791” 
ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, pokazujące nie-
sionego na rękach króla Antoniego Stanisława Poniatowskiego, 
zwanego Augustem – jednego z największych kapitulantów w na-
szych dziejach. Po kościuszkowskiej insurekcji – abdykował, choć 
nie musiał tego czynić. Nim jednak król przystąpił do Targowicy, 
podjął się wprowadzenia reform, ale na ocenie jego postaci waży 
uległość wobec carycy Katarzyny Wielkiej i ów akt abdykacji. Ten 
model „Realpolitik” był przez lata przerywany jedynie tragicznymi 
powstaniami narodowymi i dwudziestoletnim epizodem II Rzecz-
pospolitej. To jednak, co w historii świata na trwałe pozostało, to 
spisany dokument – Konstytucja 3 maja. Po utracie niepodległości 
konstytucja była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny 
– jak pisali Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Szczęsny Potocki, Xawery Branicki i Seweryn Rzewuski, 
tworząc przy wsparciu Moskwy konfederację targowicką, tak 
uzasadniali oparcie na obcej sile: „Intencjami wprowadzenia ar-
mii Jej Wysokości Cesarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, sojusz-
niczki Rzeczypospolitej, są i zawsze były przywrócenie wolno-
ści Polakom i Rzeczypospolitej, a w szczególności zapewnienie 
wszystkim obywatelom bezpieczeństwa i szczęścia”. Historia, ta 
nauczycielka życia, kołem się toczy…

Artur S. Górski

Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791 roku (fragment), olej 
na płótnie. 
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Herbata ma swoją bardzo długą historię. Powszechnie uznaje 
się, że pochodzi ona z Chin. Jedna z legend o herbacie opo-
wiada o przypadkowym odkryciu naparu przez chińskiego 
cesarza Shennonga. Podczas jednej z wypraw do gotowanej 
przez niego wody w kociołku wpadł przypadkiem liść herbaty. 
Cesarz docenił smak naparu i szybko odkrył, że ma on także 
właściwości lecznicze i orzeźwiające.

Starożytny NAPÓJ ŻYCIANAPÓJ ŻYCIA
Źyjmy zdrowo
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Słowem „herbata” określa 
się napar przygotowany 
z liści i pąków grupy 

roślin, które należą do rodzaju 
kamelia. Herbata dzieli się na 
kilka rodzajów ze względu na  
susz i procesy, jakim został on 
poddany. Warto pamiętać, że 
każdy z nich ma swoje odrębne 
właściwości.

Herbata czarna

Herbata czarna jest zdecy-
dowanie najpopularniejsza. Ba-
dania pokazują, że sięga po nią 
aż 80 procent konsumentów na 
całym świecie. Otrzymuje się 
ją poddając czterem procesom 
– więdnięcia, skręcania, fer-
mentacji i suszenia. Jej walory 
bywają niedoceniane, ponie-
waż posiada ona mniej anty-
oksydantów niż inne odmiany. 
Zawiera jednak teaflawiny 
i tearubiginy o właściwościach 
podobnych do antyoksydan-
tów. Powstają one w wyniku 
fermentacji, która w przypadku 
herbaty czarnej ma najdłuższy 
przebieg. Ta odmiana herbaty 

ma działanie rozgrzewające 
i bakteriobójcze. Co więcej, jej 
regularne picie poprawia kon-
centrację oraz sprawność my-
ślenia i ma korzystne działanie 
na układ krwionośny. Należy ją 
zalewać wrzątkiem. Wskazany 
czas parzenia to 3-5 minut. Po 
upływie 5 minut zaczyna się 
uwalniać tanina, która nadaje 
naparowi gorzki smak i osłabia 
działanie kofeiny.

Herbata zielona

Liście herbaty zielonej 
natychmiast po zerwaniu są 
suszone i nie poddaje się ich 
procesowi fermentacji. Sposób 
ten pozwala zachować wiele 
cennych składników. Herba-
ta ta jest potężnym źródłem 
antyoksydantów i ma działa-
nie antybakteryjne. Polecana 
jest w zwalczaniu problemów 
trawiennych, bólów głowy, 
zaburzeniach wzroku i jako 
antidotum na zatrucie alkoho-
lowe. Napar z zielonej herbaty 
dostarcza organizmowi żelazo, 
cynk, potas, sód, wapń oraz wi-

taminy A, C, E, K, PP i z grupy 
B. Z dobrodziejstwa zielonej 
herbaty powinny korzystać oso-
by dbające o linię, gdyż zawarte 
w niej polifenole przyspieszają 
zamianę tłuszczu w energię. 
Ponadto badania udowodniły, 
że pomaga ona zwalczać stany 
zapalne jamy ustnej. W grupie 
dzieci, które piły ją przez pięć 
lat, tuż po obiedzie, zaobser-
wowano o 22 procent mniejsze 
występowanie próchnicy. Zapa-
rzać się ją powinno wodą o tem-
peraturze od 60 do 80 stopni C, 
przez maksymalnie 3 minuty. 
Te same liście można wyko-
rzystać trzy razy, a najbardziej 
wartościowy napar uzyskujemy 
z drugiego parzenia. Niektórzy 
mawiają, że pierwsze jest dla 
wroga, drugie dla przyjaciela, 
a trzecie dla siebie.

Herbata biała

Białą herbatę uzyskuje się 
z bardzo młodych pąków, które 
nie zdążyły się jeszcze rozwi-
nąć, poddaje się je procesom 
więdnięcia i suszenia. Zbiera 
się jedynie tak zwane tipsy, 
czyli dwa najmłodsze listki 
pędu. Herbata biała jest jedną 
z odmian osiągającą najwyż-
sze ceny. Ma ona najsilniejsze 
działanie antyoksydacyjne i an-
tymutagenne. Warto popijać ją 
w czasie wzmożonego wysiłku 

umysłowego, gdyż zawiera ko-
feinę i witaminę C. Biała her-
bata pobudza organizm w po-
dobnym stopniu co kawa, a jest 
od niej dużo zdrowsza. Można 
ją parzyć nawet trzykrotnie 
w temperaturze 85 stopni przez 
około 5-7 minut.

Herbata Pu-erh

Czerwona herbata Pu-erh 
poddawana jest dodatkowym 
procesom powolnego fermen-
towania i leżakowania. Jest 
bardzo odporna na czynniki 
zewnętrzne. Można ją przecho-
wywać nawet 50 lat, podczas 
gdy inne odmiany jedynie rok. 
Badania wykazały, że znaczny 
odsetek osób wypijających 
kilka filiżanek Pu-erh dziennie 
traci na wadze przy zachowa-

Zieloną herbatę zaparzać się powinno wodą o temperaturze 
od 60 do 80 stopni C, przez maksymalnie 3 minuty. 

niu swojej dotychczasowej 
diety. Pomaga organizmowi 
pozbyć się toksyn, wzmacnia 
jego odporność, obniża poziom 
cholesterolu i korzystnie wpły-
wa na pracę wątroby. Zaparzać 
się ją powinno przez 3 minuty 
wodą o temperaturze 90-100 
stopni C. Proces ten można 
powtarzać wielokrotnie, wy-
korzystując te same liście.

Odmiany czarna, zielona, 
biała i Pu-erh to najpopular-
niejsze rodzaje herbaty. Każda 
z nich posiada inny smak i aro-
mat trafiający bardziej lub mniej 
w nasze indywidualne upodo-
bania. Warto jednak pamiętać 
o odpowiednim sposobie ich 
przygotowania i tym samym 
w pełni cieszyć się ich walorami 
smakowymi i zdrowotnymi.

Milena Antoniak

ZDROWIE

Na stan zdrowia ma wpływ kondycja psychiczna. Istnieje 
powszechne przekonanie, że źródłem większości schorzeń 
i dolegliwości jest stres. Kiedy utrzymuje się przez dłuższy 
czas, może doprowadzić do zespołu chronicznego zmę-
czenia lub wielu chorób psychosomatycznych, takich jak 
cukrzyca, problemy skórne, a nawet otyłość. 

Kiedy dopada cię STRES 

Ciekawostką są wyniki 
badań, które udowodni-
ły, że podatność na stres 

ma związek z płcią. Narażone 
na niego są bardziej panie. Za-
równo mężczyźni, jak i kobiety 
przeżywają szczyt aktywności 
hormonów stresowych – ad-

lonych roślin z pewnością ukoi 
nerwy. Warto w najbliższym 
otoczeniu wykorzystać również 
inne naturalne barwy – ciepłe 
beże, kremy, błękity. Pozytyw-
ne kolory najlepiej oddziaływać 
będą w uporządkowanej prze-
strzeni. Bałagan w mieszkaniu 
powoduje chaos w umyśle, 
wprowadza w stan podenerwo-
wania i utrudnia koncentrację.

Odprężająca drzemka

Badania naukowe udowod-
niły, że drzemanie w ciągu dnia 
korzystnie wpływa na układ 
krwionośny. Osoby, które oddają 
się tej czynności regularnie, po 
sytuacji stresowej mają niższe 
ciśnienie od ludzi śpiących jedy-
nie w porze nocnej. Popołudnio-
wa sjesta pomaga organizmowi 
szybciej uporać się z przykrymi 
efektami niepokoju.

Wysiłek fizyczny

Każdy ruch jest zdrowy, ale 
w walce ze stresem najskutecz-
niejszy jest bardzo intensywny 
wysiłek fizyczny. Naukowcy z 
Missouri State University od-

kryli, że wystarczą 33 minuty 
wzmożonej aktywności, aby 
osiągnąć lepsze rezultaty od 
osób uprawiających umiarko-
wane sporty. Seria intensyw-
nych ćwiczeń zostawia uczucie 
satysfakcji przez kolejne półto-
rej godziny od ich ukończenia. 

Spacer z psem, 
zabawa z kotem

Kontakt ze zwierzętami po-
prawia nastrój, pomaga czerpać 
radość z drobnych przyjemno-
ści, niweluje napięcie i zapo-
biega depresjom. Właściciele 
czworonogów zazwyczaj 
mogą pochwalić się niższym 
ciśnieniem od osób, które nie 
spędzają regularnie czasu ze 
zwierzętami. Dodatkowo po-
siadanie psa zobowiązuje do 
codziennych spacerów.

Stres wyniszcza psychicznie 
i fizycznie. Skuteczne radzenie 
sobie z nim poprawia komfort 
życia i sprawia, że każdy dzień 
jest bardziej efektywny. Szeroki 
uśmiech, nawet sztuczny i wy-
muszony, jest podobno najprost-
szą metodą redukcji napięcia. 

Milena Antoniak

Osoby narażone na stres unikać powinny kawy, zbyt dużych 
ilości alkoholu, rafinowanego cukru i tłuszczów nasyconych. 

renaliny i noradrenaliny – w 
porze popołudniowej. Pano-
wie potrafią jednak zostawić 
swoje problemy w pracy, gdyż 
reakcja hormonów po powro-
cie do domu spada u nich do 
zera. U pań natomiast adrenali-
na i noradrenalina szaleją aż do 

momentu, kiedy ich organizm 
zapada w sen. 

Prawidłowa dieta

Osoby narażone na stres 
muszą dbać o to, aby w ich 
diecie nie brakowało witamin, 
szczególnie B i C, minerałów i 
nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Unikać natomiast po-
winny kawy, zbyt dużych ilości 
alkoholu, rafinowanego cukru i 
tłuszczów nasyconych. Ozna-
cza to, że w trosce o kondycję 
psychiczną i zdrowie fizyczne 
można zapomnieć o wszelkiego 
rodzaju fast foodach i słody-
czach. Ciastka i cukierki lepiej 
zastąpić bananami, które dzięki 
zawartości szczególnego amino-
kwasu podnoszą poziom hormo-
nu szczęścia – serotoniny.

Porządek i rośliny

W walce ze stresem mogą 
pomóc nam odpowiednie kolo-
ry. Domowe zacisze pełne zie-
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– Czy według Pani, do-
świadczonego doradcy za-
wodowego, istnieje recepta 
na sukces w wieku 50+?

– Skutecznej recepty nie-
stety nie ma, natomiast każ-
dy człowiek, niezależnie od 
tego, ile ma lat, który pragnie 
się zatrudnić, powinien wy-
kazać się dużą aktywnością. 
Im więcej różnych sposobów 
poszukiwania pracy zostanie 
wykorzystanych, tym większe 
prawdopodobieństwo jej zna-
lezienia. Na pewno osoby 50+ 
mają z różnych powodów trud-
niej. Chciałabym podkreślić, że 
sukces nie jest zależny tylko od 
wieku, powiedziałabym, że jest 
kwestią bardzo indywidualną,

– W projekcie „Akade-
mia Handlowa 50+” – była 
Pani recenzentem inno-
wacyjnego modelu oceny 
kompetencji dla osób 50+. 
Czy na podstawie dotych-
czasowej pracy w projekcie 
mogłaby Pani wymienić ko-
rzyści dla jego uczestników 
– sprzedawców i przedsta-
wicieli handlowych – wy-
nikające z przystąpienia do 
projektu?

– Po pierwsze, korzyścią 
jest precyzyjny opis kompe-
tencji przygotowany dla każde-
go uczestnika – przedstawiciela 
handlowego lub sprzedawcy. 
Drugą korzyścią jest to, że na 
jego podstawie opisujemy de-
ficyty, wskazując jednocześnie 
obszary do rozwoju, np. w sferze 
komunikacji czy sprzedaży. Każ-
dy zainteresowany rozwojem 
zawodowym powinien przejść 
sesję Development Centre. Idąc 
dalej tropem projektowym – są 
przygotowywane, szyte na miarę 
dla każdego uczestnika, ścieżki 
szkoleniowe. Dzięki takiemu in-
dywidualnemu podejściu nie jest 
tak, jak na wielu standardowych 
szkoleniach, podczas których 
wszyscy uczą się wszystkiego 
– niezależnie od potrzeb. Moim 
zdaniem, właśnie takie indywi-
dualne podejście będzie miało 
szczególnie motywujący wpływ 
na uczestników, jeśli chodzi 
o podejmowanie wysiłku zwią-
zanego z kształceniem. Wydaje 
mi się, że każdy uczestnik pro-
jektu będzie mógł z satysfakcją 
stwierdzić: „To jest szkolenie 
zawodowe, jakiego akurat teraz 
potrzebuję”.

– Uczestniczyła Pani w  
warsztatach dla asesorów 
w projekcie, czyli dla osób 
towarzyszących uczestni-
kom projektu i oceniają-
cych ich kompetencje. Jaką 
rolę będzie odgrywał asesor 
w Projekcie „Akademia Han-
dlowa”?

– Asesor stara się określić 
wzorce zachowania domi-
nujące u danego uczestnika 
i zdiagnozować, jaki wzorzec 
u niego dominuje. Na podsta-
wie takiej analizy wniosku-
je, o jakich kompetencjach 
może być mowa. W czasie 
pracy asesor posługuje się 
odpowiednio przygotowaną 
skalą. Jednak jego głównym 
narzędziem pracy jest obser-
wacja. Oczywiście występuje 
pewien problem – jest bardzo 
trudno odłączyć się od wła-
snych schematów myślenia 
i postrzegania, wyeliminować 
subiektywność. Utrudnieniem 
w tej pracy jest też fakt, że 
asesorzy mają  świadomość, 
jak ważna jest tego typu ocena 
dla uczestników.

– Projekt jest dedykowa-
ny osobom 50+? Czy ta gru-
pa wiekowa często korzysta 
z usług prowadzonego przez 
Panią Biura Pracy?

– Osoby 50+ stanowią oko-
ło 1/3 klientów naszego biura. 
Jest wśród nich duża różnorod-
ność; liczba pań przeważa. Nasi 
klienci, jeśli są już bezrobotni, 
to od bardzo długiego czasu, 
czyli od 2-3 lat. Nauczyli się 
żyć poza systemem i nawet je-
śli trafia się możliwość zatrud-
nienia, to często się wycofują. 
Przeważa duży poziom strachu 
i lęku przed nową sytuacją.

– Jak widzi Pani możli-
wość adaptacji innowacyjne-
go modelu dla osób 50+ przez 
Waszą placówkę?

– Nasze biuro ma zbyt 
skromne zasoby kadrowe, 
aby całościowo zaadaptować 
model. W przypadku rozwoju 
zasobów biura chętnie podję-
libyśmy się adaptacji powsta-
łego w projekcie modelu.

Rozmawiała
Małgorzata Gumoś

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zainicjował realizację no-
wego projektu „To be or not to be CSR” („Być albo nie być 
społecznie odpowiedzialnym w biznesie”). Jego celem jest 
promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
(CSR) pośród pomorskich pracodawców, pracowników, przed-
stawicieli związków zawodowych, związków pracodawców 
i mieszkańców naszego województwa oraz polepszenie dia-
logu społecznego dla wspierania sprawiedliwego i zrównowa-
żonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Projekt finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finanso-
wy na lata 2009-2014 w ramach Programu Godna Praca i Dialog 
Trójstronny. Jest on formą bezzwrotnej pomocy przyznanej przez 
Norwegię państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym 
Polsce.

Jej zasadniczymi założeniami jest przyczynianie się do zmniej-
szania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 
dwustronnych.

W ramach projektu przewidziana jest akcja informacyj-
na o CSR. Planowane są dwie konferencje upowszechniające 
w Gdańsku i Chojnicach z udziałem ekspertów z Polski i Norwe-
gii, którzy podzielą się również swoją wiedzą o efektach stosowa-
nia zasad społecznej odpowiedzialności w praktyce przez firmy 
norweskie.

W każdym z 16 powiatów województwa pomorskiego zorga-
nizowane zostaną seminaria robocze. Dobre zarządzanie, zrów-
noważony rozwój przedsiębiorstw, równość płci – to podstawowe 
zasady realizujące idee CSR, jakie będzie można poznać podczas 
tych spotkań.

Do tego należy dodać możliwość wzięcia udziału w 10 szko-
leniach tematycznych z zakresu równouprawnienia „Gender Equ-
ality”.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano także opracowanie 
dwóch publikacji. Pierwsza z nich dotyczyć będzie koncepcji CSR, 
wymiarów oraz korzyści płynących ze stosowania jej zasad. Dru-
ga zaś poświęcona będzie kwestiom związanym z równością płci 
i roli dialogu społecznego jako narzędzia do przełamywania ste-
reotypów, jak i harmonizacji życia zawodowego i prywatnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracodawców i pracowni-
ków, przedstawicieli związków zawodowych oraz związków pra-
codawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku 
pracy i społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą sukcesywnie 
ukazywały się na naszej stronie internetowej www.2beCSR.eu.

Biuro projektu:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska
tel. 58 308 43 54, fax 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

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

Sukces nie zależy 
od wieku
Rozmowa z RENATĄ TKACZYK, doradcą 
zawodowym, kierownikiem Biura Pracy przy 
Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”

PROJEKTY EUROPEJSKIE

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie

„Być albo nie być społecznie 
odpowiedzialnym w biznesie”

Informacji  o rekrutacji ze strony Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” udziela Małgorzata Gumoś, specjalista 
ds. upowszechniania, tel. 58 308 43 29, 698 633 845
e-mail: m.gumos@ solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm 
Finansowy 2009-2014, w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny

Chcesz zdobyć pracę, awans w sprzedaży i handlu? Masz 
co najmniej 50 lat i doświadczenie handlowe? To szansa 
dla Ciebie. 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Fundacją 
Gospodarczą w Gdyni oraz ProFirmą Sp. z o.o. realizuje projekt 
innowacyjny „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model 
walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” 
Rekrutacja do projektu będzie trwała do 31 maja 2013 r.
Możesz zgłosić się do udziału w bezpłatnym programie rozwo-
jowym kompetencji handlowych i sprzedażowych opartym
o sesje Development Center (DC).
To inwestycja w postaci 10 dni – średnio ok. 2 dni w miesiącu.
Rozwój osobisty w firmie szkoleniowej to szacunkowy koszt:
6000 zł – 4 dni sesji DC
3600 zl – 3 dni treningów/indywidualny coaching
9600 zł – suma łączna
Kiedy będziesz w stanie przeznaczyć takie środki na rozwój 
zawodowy?
Informacje: tel. 58 662 42 43 lub 58 662 42 37
www.akademiahandlowa.pl (zakładka Rekrutacja)

Akademia Handlowa 50+
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w pracy

PRAWO

Nie wolno handlować

Artykuł 14 ustęp 1 pkt 2 
ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 
70, poz. 473, z późn. zm) okre-
śla zakaz sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoho-
lowych na terenie zakładów 
pracy oraz miejsc zbiorowego 
żywienia pracowników. Sank-
cją za naruszanie tego zakazu 
jest kara majątkowa w postaci 
grzywny.

Badania może zażądać 
też pracodawca

W artykule 17 wspomnianej 
ustawy ustawodawca określił 
szczegółowe zasady postę-
powania w przypadku, gdy 
pracownik stawił się do pracy 
w stanie wskazującym na spo-
żywanie alkoholu względnie 
spożywał alkohol w czasie 
pracy. Do końca czerwca 2011 
r. przepis ten stanowił, że bada-
nie stanu trzeźwości pracowni-
ka mogło być przeprowadzone 
tylko i wyłącznie na żądanie 
pracownika. W praktyce prze-
pis ten był naruszany, ponieważ 
badanie najczęściej odbywało 
się na polecenie pracodawcy.

Od 1 lipca 2011 r. zmienio-
ny został przepis art. 17 ust. 
3 w ten sposób, że rozszerzył 
krąg osób uprawnionych do żą-
dania badania stanu trzeźwości 
pracownika.

Do momentu wprowadzenia 
zmian, jeżeli pracownik zażą-
dał przeprowadzenia badania 
stanu trzeźwości, kierownik 
zakładu lub osoba przez niego 
upoważniona była zobowiąza-
na zapewnić przeprowadzenie 
takiego badania. Obecnie z ta-
kim żądaniem może również 

wystąpić kierownik zakładu 
pracy lub osoba przez niego 
upoważniona, gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że 
pracownik stawił się do pracy 
w stanie po użyciu alkoholu 
albo spożywał alkohol w cza-
sie pracy.

Kto może 
takie badanie 
przeprowadzić

Nowelizacja ww. przepisu 
określiła również podmioty 
uprawnione do badania stanu 
trzeźwości pracownika, który-
mi są uprawnione organy do 
ochrony porządku publiczne-
go. Takimi organami są policja 
i straż miejska. Wprowadzone 
zmiany nasuwają jednak pew-
ne wątpliwości, czy obecnie 
badanie trzeźwości może być 
przeprowadzone przez praco-
dawcę, skoro ustawodawca 
wyraźnie wskazał, że badanie 
stanu trzeźwości pracownika 
przeprowadza uprawniony 
organ. Istnieją dwa poglądy 
na ten temat. Pierwszy stano-
wi, że obecnie badanie stanu 
trzeźwości pracownika prze-
prowadza tylko i wyłącznie 
uprawniony organ powołany 
do ochrony porządku publicz-
nego. Drugi, że pracodawca, 
za zgodą pracownika, również 
może takie badanie przepro-
wadzić.

Wątpliwości te powstały na 
skutek wprowadzenia do art. 17 
ust. 3 ustawy ostatniego zdania, 
które brzmi: Do badania stanu 
trzeźwości stosuje się przepisy, 
wydane na podstawie art. 47 
ust. 2, czyli rozporządzenie 
MZiPS. W świetle § 4 ust. 2 
rozporządzenia Badanie może 
przeprowadzić organ oraz oso-
by upoważnione przez kierow-
nika zakładu pracy.

Zwolnienie bez 
badania

Należy pamiętać, że spo-
żywanie alkoholu w zakła-
dzie pracy lub stawienie się 
do pracy w stanie po użyciu 
alkoholu w świetle przepi-
sów kodeksu pracy stanowi 
poważne naruszenie dyscy-
pliny pracowniczej i może 
skutkować dyscyplinarnym 
rozwiązaniem stosunku pra-
cy (art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu 
pracy). Bardzo ważne jest 
to, że pracownik może być 
w tym trybie zwolniony także 
bez przeprowadzenia badania 
stanu trzeźwości. W wyroku 
z dnia 22 września 2004 r. 
Sąd Najwyższy zaprezen-
tował tezę, że użycie przez 
pracodawcę nieatestowanego 
urządzenia do badania zawar-
tości alkoholu w organizmie 
nie wyklucza zarzucenia pra-
cownikowi stawienia się do 
pracy po użyciu alkoholu, je-
żeli przemawiają za tym inne 
okoliczności, a pracownik nie 
skorzystał ze stworzonej mu 
możliwości weryfikacji wy-
niku badania (I PK 576/03 
OSNP 2005/7/91, M.P.Pr.-
-wkł. 2005/3/1, Pr. Pracy 
2005/1/33, M. Prawn. 2005/
7/352). Jeżeli zatem praco-
dawca będzie miał uzasadnio-
ne podejrzenie, że pracownik 
stawił się do pracy w stanie 
po użyciu alkoholu albo spo-
żywał alkohol w czasie pracy, 
to w interesie pracownika jest 
zadbanie o przeprowadzenie 
badania stanu trzeźwości.

Krzysztof
Wołk-Łaniewski

Za: „Solidarność Zagłębia 
Miedziowego” , marzec 
2013 r. 

Zmiany w badaniu 
trzeźwości pracownika Urlopy okolicznościowe to uprawnienia przysługujące pracu-

jącym na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek udzielenia pra-

cownikowi 2 dni wolnego w razie:
 ślubu pracownika
 urodzenia się pracownikowi dziecka
 śmierci małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, 

ojczyma lub macochy.
Jeden dzień wolnego musi zaś zostać pracownikowi przyznany 

w sytuacji:
 ślubu dziecka pracownika
 śmierci siostry, brata, teściowej teścia, babci, dziadka, a także 

innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod 
jego bezpośrednią opieką.
Z tytułu urlopu okolicznościowego wykorzystanego w związ-

ku z powyższymi zdarzeniami pracownikowi przysługuje pełne 
wynagrodzenie za pracę. Natomiast pracownikowi, który nie 
wykorzystał dni wolnych, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny 
z tego tytułu.

Udzielenie urlopu okolicznościowego następuje na wniosek 
pracownika. Zakład pracy powinien udzielić zwolnienia w termi-
nie wskazanym przez uprawnionego. Zwolnienie może dotyczyć 
daty zdarzenia, które jest przyczyną zwolnienia lub dni poprze-
dzających lub następujących po tym zdarzeniu (np. z uwagi na 
konieczność załatwienia formalności z tym związanych).

W przypadku, gdy zdarzenie, które usprawiedliwiałoby nie-
obecność w pracy miało miejsce w okresie innej usprawiedli-
wionej nieobecności pracownika, dni wolne nie przysługują. Tak 
będzie np. wtedy, gdy pracownik bierze ślub w czasie urlopu wy-
poczynkowego.

Łukasz Sulej

Urlop okolicznościowy

Pytanie do prawnika§

Świadczenie pielęgnacyjne 
w 2013 r. 

Od 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa modyfikująca 
zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wpro-
wadzająca nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Mniej jest podmiotów uprawnionych do pobierania świadcze-
nia pielęgnacyjnego

Nowe przepisy zawężają krąg podmiotów, które mogą pobierać 
świadczenie pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, 
których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończe-
nia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyż-
szej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Ponadto nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pie-
lęgnacyjnego do kwoty 620 zł (wcześniej było 520 zł).

Niezwykle istotną zmianą wynikającą z nowelizacji jest wprowa-
dzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, 
na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania 
stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Specjalny 
zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki 
w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 623 zł. Wysokość 
nowego świadczenia wynosi 520 zł.

Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Poz. 1548)
REKLAMA

Akwen Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24

tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13
akwendruk@wp.pl

Wkrótce w sprzedaży najnowszy 

STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ze zmianami uchwalonymi na  
XXVI KZD NSZZ „S” w Kielcach 
(22-23 listopada 2012 r.)

Cena 3,50 zł brutto/egz.
Zamówienia prosimy składać 
telefonicznie, faksem lub mailowo.
Prowadzimy także sprzedaż 
wysyłkową, wystawiamy faktury.

Kto powiedział, że dokumenty prawnicze muszą być 
nudne, pisane suchym i precyzyjnym językiem? Prawnicy 
jednej z dużych zachodnich sieci handlowych stawiają na 
oryginalność. Ich pisma procesowe skrzą się od porównań 
i przenośni, które wywołują uśmiech nawet u strony prze-
ciwnej sądowego sporu...

można się pokusić o stwier-
dzenie, że nawet gdyby pismo 
przygotował sam papież). Nie 
ma to znaczenia dla ważności 
kary nagany…

…Dla zobrazowania powo-
dowi niezasadności jego zarzu-

tów również można się pokusić 
o stwierdzenie, że nawet gdyby 
pismo zostało przygotowane na 
papeterii w serduszka – nie ma 
to znaczenia prawnego.

Fragmenty pisma
procesowego 

złożonego przez prawników 
pracodawcy w jednym

 z pomorskich sądów
 rejonowych

(mk)

HUMOR Z PISM PROCESOWYCH

Papież i papeteria w serduszka

Oto próbki takiej radosnej 
twórczości prawników:

…Wszelkie podnoszone 
przez powoda teorie spiskowe 
odnośnie tego, kto i kiedy przy-
gotował pismo są bez znaczenia 
(nawet gdyby były prawdziwe; 
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PRAWO

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 12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9-15 – 10-15 – 10-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11
O. 

Gdynia
11-17

8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 9-16 9-16 8.30-15 O. Gdynia

9-15.30 9-16

doradca prawny
Łukasz Sulej 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8.30-16 – 8-10.30 – 8.30-16

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

Od stycznia 2013 r. w całym kraju wdrażany jest system 
eWUŚ, czyli nowy sposób weryfikacji prawa do ubezpie-
czenia zdrowotnego.

nia jako członek rodziny. Wy-
rejestrowania takiego należy 
dokonać poprzez poinformo-
wanie płatnika składek (np. 
pracodawcę, ZUS, KRUS), 
że zgłoszony członek rodziny 
uzyskał własny tytuł do ubez-
pieczenia zdrowotnego.

W jaki sposób zostanie 
uczniowi przywrócone 
prawo do korzystania 
ze świadczeń?

Jeżeli po wygaśnięciu obo-
wiązkowego tytułu do ubez-
pieczenia, osoba nadal posiada 
uprawnienia do korzystania ze 
świadczeń jako członek rodzi-
ny (np. uczeń, który po waka-
cjach już nie pracuje), każdo-
razowo powinna być ponownie 
zgłoszona do ubezpieczenia 
zdrowotnego, poprzez płatnika 
składek osoby ubezpieczonej,

Czy po wykreśleniu 
z CWU zainteresowana 
osoba zostaje 
powiadomiona o tym 
fakcie?

– Świadczeniobiorca nie 
jest informowany przez Po-
morski Oddział Wojewódzki 
NFZ o fakcie dokonania przez 
płatnika składek (np. praco-
dawcę, ZUS, KRUS) wyreje-
strowania go z ubezpieczenia 
zdrowotnego. Informacje zgro-
madzone w CWU – dotyczące 
zgłoszenia oraz wyrejestrowa-
nia z ubezpieczenia zdrowot-
nego – są otrzymywane m.in. 
z Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Co ma zrobić 
zarejestrowany 
bezrobotny, który 
przez dwa dni 
pracował na umowę 
o dzieło, by nie utracić 
ubezpieczenia?

Świadczeniobiorca zgłoszo-
ny do ubezpieczenia zdrowot-
nego jako osoba bezrobotna, 
podejmując umowę o dzieło 
(nawet na dwa dni) powinien 
o tym fakcie powiadomić 
urząd pracy. Prawo do świad-
czeń opieki zdrowotnej ustaje 
po upływie 30 dni od dnia wy-
gaśnięcia obowiązku ubezpie-
czenia zdrowotnego z tytułu 
posiadania statusu osoby bez-
robotnej, czyli po 30 dniach 
bezrobotny, który pracował 

(umowa o dzieło) traci prawo 
do ubezpieczenia, bo osoba 
pracująca na podstawie umo-
wy o dzieło nie podlega z tego 
tytułu obowiązkowi ubezpie-
czenia zdrowotnego.

Ale np. w przypadku, gdy 
mąż podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego, 
a żona nie podlega, bo ma 
umowę o dzieło, to mąż ma 
obowiązek zgłosić do ubez-
pieczenia zdrowotnego żonę 
i w ten sposób żona będzie 
w CWU.

Dlaczego osoba 
pracująca na umowę 
o dzieło i dobrowolnie 
płacąca składkę 
zdrowotną, po 
podjęciu pracy na 
umowę-zlecenie 
została skreślona 
z CWU?

Osoba, która pracuje na 
umowę o dzieło i dobrowol-
nie płaci składkę zdrowotną 
w ZUS – po jednorazowej 
pracy na umowę-zlecenie i po 
wygaśnięciu tej umowy – nie 

widnieje w ewidencji osób 
ubezpieczonych (chociaż 
cały czas, nieprzerwanie pła-
ci składki), ponieważ, zgod-
nie z art. 66 Ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 
r., nr 164, poz. 1027 ze zm.), 
obowiązkowi ubezpiecze-
nia zdrowotnego podlegają 
osoby spełniające warunki 
do objęcia ubezpieczeniami 
społecznymi, które są m.in. 
osobami wykonującymi pracę 
na podstawie umowy agencyj-
nej lub umowy-zlecenia, albo 
innej umowy o świadczenie 
usług. W przypadku objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym 
z innego tytułu (np. ubezpie-
czeniem obowiązkowym lub 
jako członek rodziny) należy 
rozwiązać umowę na dobro-
wolne ubezpieczenie zdrowot-
ne. Składki opłacone z tytułu 
umowy dobrowolnego ubez-
pieczenia zdrowotnego, za-
wartej przed podjęciem pracy 
na podstawie umowy-zlecenia, 
po wygaśnięciu tej umowy lub 
jej rozwiązaniu są składkami 
nienależnymi.

Robienie przerw w dobro-
wolnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym lub jego zawieszenie 
nie jest możliwe. Konieczne 
jest ponowne zgłoszenie się do 
takiego ubezpieczenia.

Dlaczego osoba 
pracująca na umowę 
o pracę została 
wyrejestrowana 
z eWUŚ?

Na pytanie – dlaczego osoba 
pracująca na umowę o pracę, któ-
ra w tym samym zakładzie praco-
wała na umowę-zlecenie, po wy-
gaśnięciu umowy-zlecenia została 
wyrejestrowana z eWUŚ, chociaż 
nadal pracuje na umowę o pracę? 
– rzecznik prasowy Pomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
w Gdańsku Mariusz Szymański 
odpowiedział, że „nie powinno 
się tak zdarzyć” i dalej wyjaśnił, 
że osoba zgłoszona do ubezpie-
czenia zdrowotnego z tytułu za-
trudnienia na podstawie umowy 
o pracę podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego od 
dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 
zdrowotnego. W przypadku, gdy 
płatnik składek (np. pracodawca) 
nie dokonał wyrejestrowania pra-
cownika z ubezpieczenia zdro-
wotnego z powyższego tytułu, 
nadal podlega on obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Podleganie obowiązkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego 
u tego samego pracodawcy z ty-
tułu czasowej umowy-zlecenia 
nie skutkuje wyrejestrowaniem 
z ubezpieczenia zdrowotnego
z tytułu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę.

Barbara Ellwart

Sprawdź, czy jesteś w eWUŚ 
Co ma uczynić 
osoba ubezpieczona, 
której nie ma 
w Centralnym Wykazie 
Ubezpieczonych?

Jeżeli osoba jest przekona-
na, że ma prawo do korzystania 
z ubezpieczenia zdrowotnego, 
wówczas może złożyć specjal-
ne oświadczenie, które da jej 
jednorazową możliwość sko-
rzystania ze świadczenia me-
dycznego. Do tej osoby zwróci 
się NFZ z prośbą, by okazała 
dokumenty potwierdzające 
prawo do ubezpieczenia.

W jaki sposób system 
eWUŚ weryfikuje dzieci?

– Dzieci, które nie mają jesz-
cze własnego numeru PESEL, 
są rejestrowane na podstawie 
numeru rodziców. Przy czym 
trzeba pamiętać o obowiązku 
rodziców informowania praco-
dawcy (płatnika składek) o no-
wo narodzonym dziecku, które 
należy zgłosić do ubezpieczenia 
zdrowotnego. Niepełnoletnich 
uczniów rejestruje się np. na 
podstawie aktualnej legitymacji 
szkolnej, ale tylko w połączeniu 
z podaniem numeru PESEL 
ucznia, którego to numeru w le-
gitymacji nie ma. Odpowiednim 
dokumentem może być także le-
gitymacja ubezpieczeniowa ro-
dzica, oczywiście w przypadku, 
kiedy dziecko jest tam wpisane; 
zwłaszcza że w legitymacjach 
ubezpieczeniowych dziecko 
wpisuje się z numerem PESEL.

Czy uczeń 
podejmujący pracę 
podczas wakacji 
zostanie wykreślony 
z CWU?

Osoba podlegająca obowiąz-
kowi ubezpieczenia zdrowotne-
go z tytułu posiadania statusu 
członka rodziny (np. uczeń), 
uzyskując własny tytuł do obo-
wiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego (np. po podjęciu 
pracy na umowę-zlecenie), nie 
może być jednocześnie zgłoszo-
na jako członek rodziny.

Jeżeli osoba zgłoszona jako 
członek rodziny uzyska jaki-
kolwiek obowiązkowy tytuł 
do ubezpieczenia zdrowotne-
go (może nim być na przykład 
krótkotrwała umowa-zlecenie) 
i z tego tytułu będzie zgłoszona 
do ubezpieczenia zdrowotne-
go, powinna być każdorazowo 
wyrejestrowana z ubezpiecze-

CO TO JEST 
eWUŚ
Elektroniczna 
Weryfikacja 
Uprawnień 
Świadczeniobiorców, 
czyli eWUŚ, to nowy 
system wdrażany 
od 1 stycznia 2013 
r. w placówkach 
ochrony zdrowia, 
który ma ułatwić 
ubezpieczonym 
pacjentom 
zarejestrowanie się 
do lekarza. Placówki 
ochrony zdrowia, 
które wdrożyły 
u siebie eWUŚ, 
mogą przyjmować 
pacjentów 
na podstawie 
okazania dowodu 
osobistego lub 
innego dokumentu 
tożsamości, np. 
paszportu bądź 
prawa jazdy. 
Najważniejsze jest 
okazanie numeru 
PESEL. Ten numer 
jest niezbędny.



22 Nr 5 maj 2013

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do sytuacji panującej 
w Grupie Energa. O przedstawienie problemów, z jakimi 
borykają się spółki wchodzące w skład Grupy Energa, po-
prosiliśmy ZBIGNIEWA OKOŁOTOWICZA, przewodniczącego 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Enerdze-
-Operatorze SA Oddział w Słupsku.

nie ustaleń, które przyjęliśmy 
w umowie społecznej. Po 
drugie, domagamy się wstrzy-
mania zwolnień i rozpoczęcia 
merytorycznych rozmów ze 
stroną związkową – powiedział 
Zbigniew Okołotowicz.

Na stwierdzenie, że mamy 
połowę kwietnia, a przecież 
związki zawodowe weszły 
w spór zbiorowy w styczniu, 
Zbigniew Okołotowicz dodaje:

– To jest największy pro-
blem, bo pracodawca przy-
jął strategię nieprowadzenia 
żadnych rozmów i nieuzna-
wania sporu zbiorowego. Nie 
zgłasza sporu do Państwowej 
Inspekcji Pracy, mimo że ma 
taki obowiązek. Wielokrotnie 
zapraszaliśmy przedstawicie-

STANOWISKO NR 1
X Walnego Zebrania Delegatów MOZ POiW 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku w sprawie 
planowanych przez MEN zmian w Ustawie  
Karta Nauczyciela

X Walne Zebranie Delegatów MOZ POiW NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” w Słupsku po zapoznaniu się z propozycjami zmian 
w Ustawie Karta Nauczyciela, ogłoszonymi 31 stycznia br. przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ocenia je negatywnie.
1. Żądamy dokładnego określenia czynności, które ma wykony-

wać nauczyciel w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych 
(art. 64 KN).

2. Jesteśmy przeciw ograniczaniu prawa do urlopu zdrowotnego 
– zwłaszcza w kontekście wydłużenia czasu pracy nauczyciela 
średnio do 42 lat (art. 73 KN).

3. Sprzeciwiamy się ciągłemu biurokratyzowaniu procesu dydak-
tycznego; kolejne dzienniki, rejestry, sprawozdania paraliżują 
pracę nauczycieli. Żądamy od MEN rzetelnego, wiarygodnego 
wyliczenia czasu pracy nauczycieli.

4. Żądamy zapisania w Ustawie Karta Nauczyciela pensum lo-
gopedów, pedagogów, psychologów szkolnych i doradców 
zawodowych.

5. Domagamy się określenia standardów edukacyjnych obejmu-
jących wszystkie placówki oświatowe niezależnie od organu 
prowadzącego i objęcie Kartą Nauczyciela pracowników tych 
placówek.

6. Jesteśmy przeciw przerzucaniu kosztów utrzymania szkół na 
samorządy, nauczycieli i rodziców.

7. Sprzeciwiamy się postrzeganiu przez samorządy szkół i placó-
wek oświatowych przez pryzmat ich opłacalności.
Oczekujemy współdziałania samorządu terytorialnego 

z NSZZ „Solidarność” w podejmowaniu skutecznych działań 
wobec rządu RP celem egzekwowania właściwego sposobu 
i poziomu subwencjonowania zadań oświatowych. Naszą wi-
zją jest szkoła gwarantująca wysoką jakość kształcenia, z pełną 
opieką pedagogiczną, psychologiczną i medyczną, nowocze-
śnie wyposażona, bezpieczna, a dzięki mniej licznym klasom 
wyrównująca szanse edukacyjne z dobrymi warunkami naucza-
nia, pracy i płacy.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
STANOWISKO NR 2
X Walnego Zebrania Delegatów MOZ POiW 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku w sprawie 
pracowników obsługi i administracji, 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Miasto Słupsk

X Walne Zebranie Delegatów MOZ POiW NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” w Słupsku stanowczo sprzeciwia się ciągłemu obniżaniu 
warunków pracy i płacy pracowników obsługi i administracji.

Przy zmniejszonym zatrudnieniu i wzroście obowiązków tym 
pracownikom proporcjonalnie nie zwiększono płac. Niskie stawki 
zaszeregowania powodują, że wiele osób zarabia poniżej płacy 
minimalnej. Delegaci X WZD POiW NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku widzą konieczność uregulowania tego problemu w układzie 
zbiorowym pracy.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 
KRYSTYNA SZUMILAS
STANOWISKO NR 3
X Walnego Zebrania Delegatów MOZ POiW  
NSZZ „Solidarność” w Słupsku w sprawie 
bibliotek szkolnych

X Walne Zebranie Delegatów MOZ POiW NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ” w Słupsku negatywnie ocenia rządowy projekt likwidacji 
bibliotek szkolnych poprzez ich łączenie z bibliotekami publicz-
nymi.

Żądamy od Ministerstwa Edukacji Narodowej powstrzymania 
niekorzystnych dla polskiej edukacji zmian, polegających na po-
zbawianiu szkół wykwalifikowanych nauczycieli kształtujących
kompetencje czytelnicze i informacyjne wychowanków, realizu-
jących z całym gronem pedagogicznym obowiązujące założenia 
podstawy programowej w poszczególnych typach szkół.

Przewodniczący X WZD 
MOZ POiW NSZZ „S” w Słupsku

Michał Graczyk
Słupsk, 26.02.2013 r.

14 kwietnia br. w Bytowie odbył się Marsz w Obronie Prawdy, 
Wiary, i Wolności Słowa. Wśród licznie zgromadzonych 
mieszkańców Bytowa byli również przedstawiciele naszego 
Związku, ze Stanisławem Szukałą, szefem słupskiej „S”, 
na czele. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom i organizacjom zakładowym NSZZ „Solidarność” 
za udział w marszu, szczególnie koleżankom i kolegom 
z bytowskiego POLMORU.

MARSZ w Bytowie

li pracodawcy do rokowań, 
jednak nikt się do tej pory nie 
pofatygował. Wobec takiego 
postępowania jednostronnie 
sporządziliśmy protokół roz-
bieżności i przekazaliśmy do 
zapoznania się. Jednocześnie 
wystąpiliśmy o ustanowienie 
mediatora – również w tym 
wypadku pracodawca nie pod-
jął żadnych kroków. Takie po-
traktowanie strony związkowej 
zmusiło nas do wystąpienia do 
Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej o wyznaczenie 
mediatora z listy minister-
stwa. Aktualnie czekamy na 
odpowiedź.

– Czy planujecie jakąś for-
mę nacisku na pracodawcę, 
protest, a jeśli tak, to jaki?

– Przeprowadziliśmy refe-
rendum wśród załogi na temat 
poparcia strajku, który odbył 
się na Śląsku. W referendum 
wzięło udział ponad 70 pro-
cent załogi, w tym olbrzymia 
większość była za przystąpie-
niem do strajku popierającego 
postulaty śląskich związkow-
ców. Podjęliśmy także decyzję 
o przeprowadzeniu potężnych 
manifestacji w Gdańsku. Jedna 
odbędzie się 24 maja pod sie-
dzibą Energi-Operatora, spół-
ki wiodącej w całej Grupie. Po 
niej nastąpi przemarsz pod sie-
dzibę Energi SA. Poprzez taką 
formę protestu chcemy zwró-
cić na siebie uwagę również 
mieszkańców i wyartykułować 
swoje postulaty.

Relację z przebiegu demon-
stracji energetyków zamieści-
my w następnym wydaniu 
Magazynu.

WYSOKIE NAPIĘCIE 
w Grupie ENERGA 

– W styczniu br. weszliśmy 
w spór zbiorowy z pracodaw-
cą z dwoma żądaniami. Po 
pierwsze, zabezpieczenie in-
teresu pracowników w związ-
ku z planami prywatyzacji, 
której pierwszy etap już de 
facto trwa. Obawiamy się, 
że w wyniku restrukturyzacji 
spółki, które są w Grupie, nie 
będą w stanie utrzymać za-
trudnienia na tym poziomie co 
obecnie, jednocześnie ich kon-
dycja finansowa nie pozwoli na
wywiązaniu się z zobowiązań 
wynikających czy to z umowy 
społecznej, czy też z zakła-
dowych układów zbiorowych 
pracy. Pracownicy, z tego, co 
my – związkowcy – widzimy, 
na co dzień stali się według 
pracodawcy największym 
kosztem i obciążeniem. Firma 
nastawiona jest na największy 
zysk, a gdy pozbędzie się ludzi 
– zysk będzie większy. Taki tok 
rozumowania jest typowy dla 
pracodawcy. My i pozostałe 
związki zawodowe działające 
w Grupie stanowczo się nie 
zgadzamy na takie traktowa-
nie, stąd wstąpiliśmy w spór 
zbiorowy. Chcę podkreślić, 
że pracownicy, którzy nie są 
objęci umową społeczną, np. 
w spółce Techniczna Obsługa 
Odbiorców, są masowo zwal-
niani. W tym roku planuje się 
tylko w tej spółce około 200 
osób do zwolnienia. Jeśli cho-
dzi o pracowników objętych 
umową społeczną, to zmusza 
się ich różnymi sposobami do 
skorzystania z programu do-
browolnych odejść, nie uzgad-
niając tego ze związkami za-
wodowymi, tylko z osobna 
z pracownikami. Jest to łama-

Zbigniew Okołotowicz, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Enerdze 
– Operatorze SA Oddział w Słupsku.
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Litery z kratek oznaczonych 
u dołu numerami od 1 do 
35 utworzą rozwiązanie. 
Za prawidłowe rozwiązanie 
czeka nagroda.  

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z Leninem w środku” 
z nr. 3/2013. Otrzymuje ją 
pani Agnieszka Liberadzka
z Malborka. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Gratuluje-
my. Hasło brzmiało: „To co 
otrzymujesz zależy od tego 
co mówisz”.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Zasady zapisywania dialogu

Konstruowanie dialogu wymaga znajomości wielu za-
sad, m.in. dotyczących stosowania odstępów, wcięć 
akapitowych, sposobu zapisu pauz, włączania narracji 
itd. Tym razem zaobserwujemy, kiedy po wypowiedzi 
zakończonej pauzą (myślnikiem) należy rozpocząć nar-
rację małą literą, a kiedy wielką, w jakiej sytuacji zapis 
dialogu rozpoczyna się od nowego wiersza oraz czy 
zawsze po znaku zapytania lub wykrzykniku występuje 
nowe zdanie, zaczynające się wielką literą.

Oto fragment opowiadania zawierającego rozmowę.
Marcin i jego żona Anna od tygodnia czekali na matkę 

Marcina – Marię. Ich syn Adaś także nie mógł doczekać się 
przyjazdu babci.

– Chodźcie, mama jedzie! – krzyknął Marcin i pobiegł 
otworzyć bramę.

– Nikogo nie widzę – powiedziała zdumiona Anna.
– Mamo, wreszcie jesteś! – zawołał Marcin.
– Jestem, jestem. – Matka spojrzała na niego.
– Czekamy na ciebie od tygodnia – mruknął pod nosem Marcin.
– Nie mogłam przyjechać, bo ojciec był chory. – Spokojnie 

odrzekła Maria, wysiadając z samochodu. – Ale już jestem 
– dodała, uśmiechając się.

– Mamo, witamy cię serdecznie – powiedziała Anna i przy-
tuliła starszą panią.

– Babciu, czy masz coś dla mnie? – zapytał Adaś, zaglą-
dając do torby Marii.

– Oczywiście, wyjmij tę paczkę. – Maria mrugnęła do wnuka.
– To dla mnie? – Zadowolony Adaś już otwierał pudełko 

i uśmiechał się.
Powyższy przykład zapisu rozmowy pozwala ustalić 

kilka zasad.
 Wypowiedzi dialogowe każdego bohatera powinny zaczynać 

się od nowego wiersza z wcięciem akapitowym i tak zwaną 
pauzą dialogową, czyli myślnikiem. Każdą kolejną wypowiedź 
należy traktować jak następny akapit; np. w powyższym zapi-
sie rozmowy w pierwszym akapicie mówił Marcin, w drugim 
– Anna, trzecim – Marcin, czwartym – Maria itd.

 Wypowiedź jednego bohatera – przerwaną nawet długą narra-
cją (tu podkreśloną) – zapisuje się w jednym ciągu, np.:

– Nie mogłam przyjechać, bo ojciec był chory. – Spokojnie 
odrzekła Maria, wysiadając z samochodu. – Ale już jestem 
– dodała, uśmiechając się.

 Po wypowiedzi bohatera i po myślniku najpierw należy 
umieścić czasownik typu: powiedział, krzyknął, zawołał, 
odparł, szepnął, odrzekł, stwierdził, zapytał, a dopiero póź-
niej imię bohatera (chociaż występuje w funkcji podmiotu). 
Ten czasownik po myślniku piszemy z małej litery, np.:

– Nikogo nie widzę – powiedziała zdumiona Anna.
 Jeśli wypowiedź zakończona jest znakiem zapytania lub 

wykrzyknikiem, to i tak (po myślniku) czasownik typu: 
powiedział zaczynamy małą literą, np.:
– Babciu, czy masz coś dla mnie? – zapytał Adaś, zaglą-

dając do torby Marii.
– Mamo, wreszcie jesteś! – zawołał Marcin.
 Z porównania wypowiedzi:

– Nikogo nie widzę – powiedziała zdumiona Anna. oraz
– Nikogo nie widzę. – Anna zdumiała się.
wynika następujący wniosek.
Jeśli narracja po myślniku nie zaczyna się od czasownika 

typu: powiedział, a pierwszym wyrazem jest np.: imię Anna, 
to wypowiedź kończymy kropką, następnie piszemy myślnik 
i narrację zaczynamy od wielkiej litery, jak w przykładzie:

– Nikogo nie widzę. – Anna zdumiała się.
Taka sama zasada wynika z porównania zapisów:
– Mamo, wreszcie jesteś! – zawołał Marcin.
– To dla mnie? – Zadowolony Adaś już przymierzał kurtkę 

i uśmiechał się.
Jeśli narracja po myślniku zaczyna się od czasownika typu: po-

wiedział, to ten czasownik piszemy z małej litery, natomiast gdy 
narracja zaczyna się od innego wyrazu, np. przymiotnika zadowo-
lony, to po myślniku zaczyna się nowe zdanie (wielką literą).

Barbara Ellwart

POZIOMO
7) papier wartościowy, 8) 
dzieła pisane prozą, 
9) omamy, 10) pół człowiek, 
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pół kozioł, 13) idąc dotrzeć 
dokądś, 17) usuwanie koń-
czyny, 18) przeszkadzanie, 
komplikowanie, zakłócanie, 

19) cyklop, syn Uranosa i Gai, 
22) czapka ułańska, 25) bud-
ka z prasą, 26) tata źrebaka, 
27) Magdalena, twórczyni 
gobelinów

PIONOWO
1) bóg wina, 2) kuzyn lampar-
ta, 3) karna cela dla więźnia, 
4) imię kapitana Opty, 
5) stopień wyższy od dużo, 
6) można komuś … za skórę, 
11) właściciel statku, 12) ser-
wis internetowy do zamiesz-
czania i oglądania filmów, 
14) damski strój plażowy, 
15) prosię, 16) kawaleryjski 
film Wajdy, 19) klamra spina-
jąca mury, 20) na karku, 
21) trzos, 22) przód lodowca, 
23) ratuje oskarżonego, 
24) nie gada do dziada

(kas)

Krzyżówka z przodem lodowca

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Starogardzie Gdańskim oraz SKFiS „KaEmKa” organizują wycieczkę

KARPACZ – PRAGA – DREZNO – WROCŁAW
od 8 do 13 lipca 2013 r.
Ramowy program wycieczki:
7 lipca wieczorem – wyjazd ze Starogardu Gdańskiego
8 lipca – przyjazd do Karpacza (tu liczne atrakcje)
9 lipca – Praga
10 lipca – Drezno
11 lipca – Karpacz, Kowary, Wrocław
12 lipca – powrót

Cena: 540 zł (kalkulacja ceny na minimum 45 osób, dodatkowo płatne bilety wstępu 10 euro)
Przejazd: komfortowym autokarem – klimatyzacja, wideo
Zakwaterowanie: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały w Karpaczu, pokoje 1-, 
2-, 3-osobowe, urządzone w wysokim standardzie. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki, 
TV SAT oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. www.krucze-skaly.pl
Ubezpieczenie NNW i KL w cenie!
Zgłoszenia i informacje: Sebastian Gramburg, 604 731 504. Naprawdę warto!!!

REKLAMA

Akwen Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24

tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13
akwendruk@wp.pl

komplet piśmienniczy 
kolor czerwony/długopis 
i długopis automatyczny 
– cena 18 zł

NASZA PRZYKŁADOWA OFERTA

brelok latarka obrotowa 
– 11 zł

brelok 
metal na żeton 
– 10 zł
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Mieszczańska KAMIENICA

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620-61-82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

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

Kościerzyna, ul. Długa 31  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A)1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76
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

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

Był rok 1775, kiedy Jan, 
z niemiecka Johann 
– w tamtych czasach 

niemiecki był w Gdańsku ję-
zykiem powszechnym, jako 
że był językiem handlowym 
– z rodu Uphagen, polski bi-
bliofil, nabył dom przy ulicy
Długiej. Parcela ciągnęła się 
aż do ulicy Ogarnej. Nowy 
właściciel, niezwykle barwna 
postać, wielki polski patriota, 
bardzo dobrze wykształcony, 
kupiec, urzędnik miejski, hi-
storyk amator, zdecydował się 
ową kamienicę rozbudować 
w duchu ówczesnej mody, 
a więc w stylu rokoko. Prace 
budowlane trwały aż 12 lat.

Uphagenowie byli właści-
cielami owej kamienicy przez 
ponad dwa wieki, kiedy to 
Gdańsk kilkakrotnie zmieniał 
swoją przynależność do struk-
tur państwowych. Był w Kró-
lestwie Pruskim, potem stał 
się Wolnym Miastem. Ponow-
nie znalazł się w owym króle-
stwie, następnie w Cesarstwie 
Niemieckim i po raz drugi stał 
się Wolnym Miastem. I tak 

było aż do roku 1945, kiedy 
to nastały rządy Polski ludo-
wej. Wcześniej całe centrum 
Gdańska zostało doszczętnie 
zniszczone, notabene przez 
Armię Czerwoną. Na szczę-
ście pracownicy utworzonego 
w 1911 r. w kamienicy mu-
zeum ewakuowali na czas jej 
wyposażenie i wystrój. Dzięki 
temu po II wojnie światowej 
można było kamienicę niemal 
idealnie odtworzyć. Dzisiaj 
jest to znakomite muzeum, 
ukazujące wnętrza jakich już 
w innych miejscach nie zoba-
czymy.

Historia budynku sięga cza-
sów średniowiecza, ale był on 
wielokrotnie przebudowywany. 
Jego stateczna, klasycystyczna 
fasada nie zapowiada tego, co 
możemy zobaczyć wewnątrz. 
Pomalowana na kolor ce-
glastoczerwony znakomicie 
wpasowuje się w styl drugiej 
połowy XVIII w.

Najbardziej okazałym i nie-
mal idealnie odtworzonym 
miejscem jest sień. Na posadz-
ce leżą dwubarwne szwedzkie 

marmury ułożone w szachow-
nicę. Są też drewniane schody 
z malowaną balustradą, a na 
ścianach i suficie barwna sztu-
kateria z motywami rocaille’ów, 
wici roślinnej, pąków i samych 
kwiatów. Na antresoli znajduje 
się mały salonik zwany herba-
ciarnią, urządzony w stylu chiń-
skim, z malowaną, drewnianą 
podłogą i boazerią z płycinami, 
gdzie wymalowano sceny o te-
matyce chińskiej.

W sieni na pierwszym pię-
trze, łączącej salon z dużą ja-
dalnią, stoi przepiękna szafa 
z drewna jesionowego i orze-
chowym fornirem, zdobiona 
dekoracją rzeźbiarską oraz 
personifikacjami czterech pór
roku. Pochodzi z początku dru-
giej ćwierci XVIII w. Jest typo-
wa dla ówczesnych gdańskich 
wnętrz. Została podarowana 
muzeum przez prof. Hartmun-
da Kirchheima, wywodzącego 
się z mazurskiej arystokracji, 
któremu mama niegdyś opo-
wiadała, że istnieją dwie takie 
szafy, u Uphagenów i u nich. 
Ta uphagenowska zaginęła.

Nad sienią znajduje się 
duży salon z zabytkami na-
wiązującymi do kultury ateń-
skiej, zarówno rokokowymi, 
jak i klasycystycznymi. Stoi 
tam wspaniały, oryginalny 
piec. Największą atrakcję sta-
nowi zrekonstruowany XVIII-
-wieczny świecznik wykonany 
ze szkła angielskiego. Szkło 
angielskie różnił się od euro-
pejskiego, gdyż zawiera więcej 
ołowiu, przez co jest bardziej 

Kalejdoskop pogodowy sprawia, że chętnie w marzeniach przenosimy się do dawnych 
czasów, kiedy normalnością były cztery pory roku, a ludziom, zwłaszcza gdańszczanom, 
żyło się dostatnio. Tę dostatniość możemy doświadczyć w centrum Gdańska, w jedynej 
w Polsce i jednej z niewielu w Europie kamienicy mieszczańskiej z XVIII wieku, czyli w Domu 
Uphagena. Co prawda, kiedy Johann Uphagen kupował ów dom nie był to już dla Gdańska 
czas wielkiej prosperity, bo Polska była po pierwszym rozbiorze, ale w kamienicy żyło się 
okazale.

miękkie, a więc łatwiejsze 
do obróbki i tym samym ele-
gantsze, ponadto „pomnaża” 
światło.

Po przeciwnej stronie sieni 
znajduje się duża jadalnia. Zde-
cydowanie lepiej prezentuje 
się mała jadalnia umieszczona 
w oficynie, do której przecho-
dzi się przez trzy saloniki, każ-
dy inaczej dekorowany, a więc 
pokój owadów, pokój kwiatów 
i pokój muzyczny pełen pta-
ków. Mała jadalnia jest kom-
pletna, ale co ciekawe krzesła 
nie stoją przy stole, tylko pod 
ścianą. Przestawiano je dopiero 
wówczas, kiedy zasiadano do 
posiłku.

W uphagenowskiej kamie-
nicy znajduje się i kuchnia, 
i spiżarnia, i wewnętrzne po-
dwórko z własną pompą. Naj-
ciekawsze w tych wnętrzach 
są detale, drobiazgowo dopa-
sowywane do czasów powsta-
wania kamienicy, czyli tapety 
z tkanin, zasłony, boazerie… 
Można o tym długo opowiadać, 
ale lepiej samemu zobaczyć.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Kuchnia w Domu Uphagena. Mała jadalnia.


