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Proces za obozy
Rusza proces Władysława Ciastonia, byłego 
generała MO, w latach 1981-87, szefa SB, wi-
ceministra w MSW, i Józefa Sasina, dyrektora 
Departamentu V MSW, zajmującego się tzw. 
ochroną przemysłu. Reżimowi generałowie 
oskarżeni są przez IPN o pozbawienie wolno-
ści opozycjonistów poprzez powoływanie ich 
na zimowe ćwiczenia wojskowe w 1982 r.

Oskładkowanie rad
Od stycznia 2015 r. trzeba będzie odprowadzać 
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagro-
dzeń członków rad nadzorczych. Jest ich ok. 50 
tys. Z tego tytułu do ZUS wpłynie w 2015 r. ok. 
300 mln zł.

Płaca minimalna rośnie 
minimalnie
Od początku 2015 r. płaca minimalna 
wynosi 1750 zł, z czego pracownicy dostaną 
tylko 1286,16 zł na rękę. Reszta zasili ZUS, 
NFZ i urząd skarbowy. To wzrost o 70 zł 
brutto. W ub.r. wzrost wyniósł 80 zł brutto. 
Przypomnijmy, że według propozycji trzech 
reprezentatywnych central związkowych, 
w tym NSZZ „S”, wzrost płacy minimalnej nie 
powinien być niższy niż o 7 proc. W tym roku 
najniższe wynagrodzenie wyniosłoby zatem 
1797 zł – a więc o 47 zł więcej niż zaoferował 
rząd. Więcej na str. 8.

Pożegnanie Kazimierza 
Świtonia…

Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny 
w PRL, współzałożyciel Wolnych Związków 
Zawodowych w 1978 r., były członek Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, 
poseł na Sejm I kadencji, zmarł 4 grudnia 
2014 r. w Katowicach. Świtoń w czasie stanu 
wojennego został internowany na 3 miesiące, 
zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 
r. został aresztowany po podjęciu próby 
wstawienia tablicy upamiętniającej poległych 
w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. W 1990
r. został odznaczony przez prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

…i Mariana Jurczyka

Przewodniczący Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w Szczecinie w 1980 r., 

sygnatariusz Porozumień Sierpniowych 
i pierwszy szef Zarządu Regionu Pomorze Za-
chodnie NSZZ „S”, zmarł 30 grudnia 2014 r. 
Marian Jurczyk w stanie wojennym został 
internowany. Więzienie opuścił w 1984 r. na 
mocy amnestii. W 1997 r. został niezależnym 
senatorem. Dwukrotnie wybrany na prezy-
denta Szczecina. W 1990 r. prezydent RP na 
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski odznaczył 
Mariana Jurczyka Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Plany inspekcji pracy
Państwowa Inspekcja Pracy planuje w 2015 r. 
skontrolować 88 tys. podmiotów. Inspekto-
rzy sprawdzą m.in., czy umowy zawierane 
z pracownikami agencji ochrony i z pracow-
nikami sklepów wielkopowierzchniowych 
nie naruszają kodeksu pracy. PIP zbada także 
praktyki stosowania przez pracodawców 
umów cywilnoprawnych w sytuacjach, 
gdy zawarta powinna być umowa o pracę. 
Kontrole będą dotyczyły również wypłat 
wynagrodzenia za pracę, a także zatrudniania 
pracowników tymczasowych.

Strajk w PKP Cargo?
Do 28 stycznia 2015 r. trwać będzie refe-
rendum strajkowe w PKP Cargo. W poszcze-
gólnych zakładach spółki – największego 
w Polsce i drugiego w Europie kolejowego 
przewoźnika towarowego – powołano już 
komitety protestacyjne. Referendum jest 
konsekwencją fiaska dotychczasowych
rozmów kolejarskich związków zawodowych 
z zarządem firmy w ramach trwającego od
końca października 2014 r. sporu zbiorowego. 
– Zgodnie z decyzją Krajowego Komitetu Pro-
testacyjno-Strajkowego także nasza organiza-
cja związkowa przystąpiła do organizowania 
referendum strajkowego. W naszym zakładzie 
pracuje 2200 pracowników, w tym 670 to 
członkowie „S” – wyjaśnia Jan Majder, 
przewodniczący KM NSZZ „S” w PKP CARGO 
SA Gdynia. (czytaj więcej str. 4)

„S” wspiera niemieckich 
pracowników Amazona
Siedem z dziewięciu niemieckich placówek 
firmy wysyłkowej Amazon przeprowadziło
kolejną falę strajków. Protestujących wsparła 
liczna grupa związkowców z „Solidarności”. 
Z informacji na stronie Verdi.de wynika, że 
w strajku wzięło udział blisko 3 tys. pra-
cowników. Konflikt pracowników Amazona
z pracodawcą trwa od 2013 roku. Wśród 
stawianych zarzutów jest m.in. zbyt duża pre-
sja pracy, niskie zarobki i zbyt krótkie terminy 
realizacji zadań.
Amazon jest największym sklepem interne-
towym świata. Powstał 20 lat temu w USA, 
jego założycielem był Jeff Bezos. Nosi tytuł 
najgorszego pracodawcy świata.

Zmarł szef Sekretariatu 
Rolnictwa
Zmarł Wojciech Pogorzelski, szef Sekreta-
riatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność”, członek 
Komisji Krajowej, wieloletni członek Zarządu 
Regionu Wielkopolska. Od 1995 r. przewod-
niczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników 
Rolnictwa, w latach 1995-2002 wiceprze-
wodniczący Rady Sekretariatu Rolnictwa, 
od 2002 r.  przewodniczący. Od 2001 r. 
pełnomocnik Sekretariatu Rolnictwa KK ds. 
współpracy z biurem prezesa Agencji Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa. Miał 55 lat. 
Zostawił żonę, 2 dorosłych dzieci i wnuczkę.

Rok 2014 – budowa 
fundamentów
– Zadania, które sobie stawiamy, są wie-
lotorowe. Te, które mają być realizowane 
na bieżąco oraz te, które mają przynieść 
rezultaty w perspektywie określonego czasu. 
Podstawowym działaniem była i jest pomoc 
organizacjom związkowym dotycząca dzia-
łalności bieżącej, ale też w organizowaniu 
pracowników oraz przeciwdziałaniu różnym 
patologiom, z którymi mamy do czynienia. 
Reagujemy na tę patologię choćby poprzez 
współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. 
Staramy się rozwijać dialog z organizacjami 
pracodawców – w rozmowie z „Magazynem” 
szef ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla podsumo-
wuje rok 2014 i zapowiada działania Związku 
w roku 2015. Całość na str. 7.

Polskie Grudnie – 
pamiętamy!

Znicze, kwiaty, msze święte, przemar-
sze ulicami Gdańska i Gdyni, spotkania 
młodzieży z uczestnikami dramatycznych 
wydarzeń sprzed 44 i 33 laty – w ten sposób 
mieszkańcy Pomorza i związkowcy z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” uczcili rocznice zbrodni 
Grudnia ’70 i wprowadzenia stanu wojenne-
go. Grudniowe rocznice w 2014 r. obchodzo-
no m.in. w kontekście nierozliczenia zbrodni 
systemu komunistycznego w Polsce. – „Kary 
nie będzie dla przeciętnych drani i lud ofiary
złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać 
z honorami, na bruku ulic nędza się wylę-
gnie” – przypomniał słowa z pieśni „Wróżba” 
Jacka Kaczmarskiego przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztofa Dośla o północy 12 
grudnia pod pomnikiem Poległych Stocz-
niowców w Gdańsku. Więcej na str. 6.

Gdańska „S” broni SKOK
Stanowczy sprzeciw wobec działań Komisji 
Nadzoru Finansowego wymierzonych prze-
ciwko spółdzielczym kasom oszczędnościo-
wo-kredytowym wyraziło Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w stanowisku 
przyjętym 3 grudnia 2014 r. W dokumencie 
władze gdańskiej „S” przypominają, że 
już I KZD NSZZ „S” w 1981 r. upomniał się 
w specjalnej uchwale o niezależność i samo-
rządność ruchu spółdzielczego, a w latach 
90. „S” wspierała odrodzenie się spółdzielni 
oszczędnościowo-kredytowych. „To nie tylko 
eliminowanie jednej z ostatnich polskich in-
stytucji finansowych, utworzonych w sposób
niezależny przez ponad 2,5 mln członków. 
Obawiamy się likwidacji tysięcy miejsc pracy 
i utraty dostępu do usług świadczonych na 
dobrych społecznych zasadach” – oceniają 
działania KNF wobec SKOK członkowie Prezy-
dium ZRG „S”. Więcej na str. 10.

Sukces portowej 
„Solidarności”

– Platforma Obywatelska blokuje zmiany do-
tyczące wprowadzenia obowiązku zawierania 
przez pracodawcę pisemnej umowy o pracę 
przed przystąpieniem pracownika do pracy. 
Brak tego przepisu wiąże ręce inspektorom 
Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy 
latami są zatrudniani bez umowy o pracę, 
a nieuczciwi pracodawcy mogą bezkarnie tłu-
maczyć się, że pracownik jest pierwszy dzień 
w pracy – mówił poseł Janusz Śniadek, który 
był gościem Zarządu Regionu Gdańskiego 1 
grudnia 2014 r. Zdaniem byłego przewod-
niczącego „S”, obecnie rządząca koalicja 
prowadzi politykę rozwoju gospodarczego 
opartego na taniej sile roboczej. W trakcie po-
siedzenia ZRG przewodniczący Międzyzakła-
dowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Portu 
Gdańskiego Edward Fortuna poinformował 
o porozumieniu zawartym pomiędzy MKK 
i Północnoatlantycką Organizacją Produ-
centów dot. rozładunku towarów w porcie 
Gdańsk. Zdaniem szefa ZRG Krzysztofa Dośli, 
to sukces portowej „Solidarności”.

Arcybiskup Głódź – 
Świadek historii
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został pierw-
szym laureatem nagrody Świadek Historii, 
przyznawanej przez Oddział IPN w Gdańsku 
osobom, które nie tylko same uczestniczyły 
w historycznych wydarzeniach, ale również 
angażują się w upamiętnienia i popularyzo-
wanie dziejów najnowszych naszego kraju. 
Wręczenie odznaczeń odbyło się 15 grudnia 
w Dworze Artusa. Jak podkreślono w laudacji, 
już jako biskup obecny metropolita gdański 
z wielkim zaangażowaniem uczestniczy 
w uroczystościach patriotycznych i obchodach 
historycznych rocznic, a jego kazania to często 
„żywe lekcje historii”. Więcej na str. 17.

„Moja Solidarność” 
– wystawa na XXXV-lecie 
Związku
Do końca marca br. w Sali BHP można 
oglądać wystawę malarstwa Andrzeja Jana 
Piwarskiego, znanego malarza i grafika.
Wernisaż ekspozycji zatytułowanej „Moja 
Solidarność” odbył się 10 grudnia. Wystawa 
zawiera prace Andrzeja Piwarskiego inspi-
rowane oporem Polaków przeciw reżimowi 
komunistycznemu. Prezentowane prace 
powstały w większości w latach 70. i 80. XX 
w. jako odpowiedź artysty na takie wydarze-
nia, jak Grudzień ’70, strajk w Sierpniu ’80, 
śmierć Grzegorza Przemyka i bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. 
Wystawa to wspólna inicjatywa Zarządu Re-
gionu Gdańskiego, Komisji Krajowej i Komisji 
Międzyzakładowej Stoczni „Remontowa” im. 
J. Piłsudskiego.
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W numerze między innymi:
W 44 rocznicę Grudnia ’70 i 33 rocznicę Grudnia ’81 zapłonęły 
znicze pamięci, odprawione zostały msze święte, złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi śmierć 44 osób 
w Grudniu 1970 roku, kiedy to Polacy przekonali się, że system 
PRL, z nazwy robotniczo-chłopski, jest fikcją.

Polskie Grudnie 1970 i 1981 – Pamiętamy!, str. 6
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Rok 2014 – budowa fundamentów, str. 7

Mają układ zbiorowy. Utrzymują bardzo dobre relacje z praco-
dawcą. Prowadzą rozbudowaną działalność rekreacyjną. O kim 
mowa? O Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskim 
Zakładzie Komunikacji w Chojnicach.

Zgrany, zaangażowany zespół kierowców, str. 8

Wybory, nowe organizacje związkowe, święty Jan Paweł II,  
bł. ks. Jerzy Popiełuszko patronem Związku...

Rok 2014 w Związku, str. 12

W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze po wojnie częściowo demo-
kratyczne wybory do Sejmu i Senatu. W styczniu 1990 r. rozwiązała 
się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W tych „wolnościowych” 
okolicznościach rząd Tadeusza Mazowieckiego wysłał wciąż istnie-
jącą Milicję Obywatelską do pałowania młodych antykomunistów, 
którzy ujawnili proceder niszczenia akt PZPR.

Wojna o akta, str. 11

Katalog wystawy ma oryginalną formę 
kalendarza na rok 2015 i wpisuje się w ob-
chody XXXV-lecia Związku, przypadające 
w bieżącym roku. Kalendarz jest dostępny 
m.in. w kiosku Akwen w siedzibie „S”. Więcej 
na str. 24.

Dialog 
i odpowiedzialność
Konferencja wieńcząca projekt „Być albo nie 

być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”, 
finansowany ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego, odbyła się 5 grudnia 
w Sali BHP. Uczestnicy debaty – przedstawi-
ciele Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej 
NSZZ „S”, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pomor-
skiego Związku Pracodawców Lewiatan, 
Pracodawców Pomorza oraz zaproszeni eks-
perci – zgodzili się, że fundamentem sukcesu 
przedsiębiorstwa i zadowolenia pracowników 
jest poszanowanie zasad dialogu społecznego 
(m.in. odpowiedzialność – a więc dobra wola 
i wzajemne zaufanie wszystkich stron dialo-
gu) oraz zrównoważenie rozwoju gospodarki 
i społeczeństwa. Więcej na str. 18

Historia „S” w szkołach

Blisko 300 dzieci w różnym wieku poznało 
z pierwszej ręki historię „Solidarności”. To 
efekt kolejnych prelekcji historycznych Ro-
mana Stegarta z Działu Informacji i Promocji 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 24 listopada 
w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni, 15 grudnia 
w Zespole Szkół nr 1 w Chojnicach oraz 16 
grudnia w Zespole Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego nr 30 w Gdańsku. Jest to 
szkoła funkcjonująca przy szpitalu Copernicus 
w Gdańsku. – Zajęcia dotyczą historii najnow-
szej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
„S” i wcześniejszych form oporu społecznego 
przeciw systemowi PRL. Oś wyznaczają daty 
1970, 1980, 1981, 1989. Po krótkim wykła-
dzie staram się wciągnąć dzieci i młodzież 
w dyskusję, pokazując oryginalne dokumenty 
i wydawnictwa z tamtych lat, znaczki poczty 
podziemnej itp. – wyjaśnia Roman Stegart. 
Zajęcia pod egidą Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” prowadzone są na zaproszenie nauczycieli 
i za zgodą dyrekcji poszczególnych placówek.

Życzenia z Ukrainy
Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku 2015 
przekazał członkom Związku w Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” Oleksandr 
Dzhulyk, przewodniczący Ogólnoukraiń-
skiej Unii Solidarności Pracowników (VOST) 
„Volya”. Związek z siedzibą we Lwowie 
zrzesza 150 tys. pracowników i podobnie 
jak „S” opiera swój program na wartościach 
chrześcijańskich. Niemal dokładnie rok wcze-
śniej, gdy ukraińscy związkowcy uczestniczyli 
w wydarzeniach na Majdanie, gdańska „S” 
przekazała VOST „Volya” wyrazy solidarności 
w walce narodu ukraińskiego o wolność 
i godność. Na przełomie lat 2014/2015 

wypada jedynie powtórzyć życzenia z jeszcze 
większą mocą.

Stypendia w Łęgowie

Zespół Szkół w Łęgowie 
nosi wyjątkowe imię: 
Bohaterów Grudnia 
1970. Nic więc dziwnego, 
że delegacja gdańskiej 
„Solidarności”, z jej przewodniczącym 
Krzysztofem Doślą odwiedziła uczniów i na-
uczycieli tej szkoły w 44 rocznicę pacyfikacji
robotniczego protestu na Wybrzeżu. Co roku 
uczniowie szkoły otrzymują stypendia finan-
sowane przez Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy w ramach Funduszu Stypendialnego 
im. NSZZ „Solidarność”. Na zdjęciu młodzież 
i nauczyciele z Łęgowa oraz uczestnicy wyda-
rzeń Grudnia 1970.

Zasłużeni dla „S”

Mecenas Anna Bogucka-Skowrońska, 
Andrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej ode-
brali 11 grudnia tytuły Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”, przyznane przez XXVII Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Bielsku-Białej. 
Uroczystość odbyła 11 grudnia ur. się podczas 
spotkania wigilijnego pracowników Komisji 
Krajowej i Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w historycznej Sali BHP w Gdańsku. – Cieszę 
się, że „Solidarność” nadal broni interesów 
pracowniczych. W latach 80. „Solidarność” 
obaliła jedną ideologię – komunistyczną, 
dzisiaj działa w warunkach schyłku drugiej 
ideologii – liberalnej, która zakłada, że trzeba 
odebrać biednym, aby dołożyć bogatym. 
Związki zawodowe są potrzebne, m.in. 
zapewniają postęp gospodarczy, ponieważ 
nie dopuszczają do wyzysku pracowników 
najemnych i zmuszają przedsiębiorców 
do konkurowania na innych polach, np. 
wprowadzania nowych rozwiązań technicz-
nych. Związki zawodowe dążą również do 
wyższych wynagrodzeń, a więc zwiększają 
siłę nabywczą społeczeństwa, co także 

powoduje rozwój gospodarczy – podkreślał, 
dziękując za wyróżnienie, Andrzej Gwiazda, 
kawaler Orderu Orła Białego, współtwórca 
Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 
i NSZZ „Solidarność”, były wiceprzewodni-
czący Związku.

Górale na Wybrzeżu, czyli 
związkowa solidarność

Bożena Długa, sekretarz KZ NSZZ „Solidar-
ność” w OSM Radomsko Zakład Produkcji 
Mleka w Nowym Targu, wykorzystała 
ostatnie dni urlopu, a jeden dzień będzie 
musiała jeszcze odpracować. Leszek Jankow-
ski, przewodniczący tej samej organizacji 
związkowej, musiał zorganizować pomoc do 
opieki nad szóstką dzieci. Wszystko po to, 
aby przyjechać do Trójmiasta i reprezento-
wać Delegaturę NSZZ „S” w Nowym Targu 
i cały Region Małopolska NSZZ „S” podczas 
uroczystości 44 rocznicy Grudnia ’70. – Zapro-
szenie trafiło w sedno, ponieważ od dawna
czuliśmy potrzebę udziału w uroczystościach 
grudniowej zbrodni. Ja osobiście szczególnie 
interesuję się wydarzeniami z grudnia 1970 
r., bo właśnie wtedy się urodziłem. Inni 
w tym czasie ginęli – mówi Leszek Jankowski.

Młodzież uczciła 
poległych
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” i uczniowie 
gdańskich szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców. Obecni byli również 
uczestnicy i świadkowie krwawych wydarzeń 
sprzed 44 lat. Pod pomnikiem zapłonęły 
znicze. Uroczystość rozpoczęła się 16 
grudnia o godz. 10. Podczas Apelu Poległych 
młodzież, dla której Grudzień 1970 roku jest 
już historią, mogła spotkać uczestników tamtych 

wydarzeń. Znicze zapalili pracownicy Stoczni 
Gdańskiej – zarówno obecni, jak i emerytowani, 
pamiętający Grudzień ’70, a wśród nich związ-
kowi stoczniowi liderzy, Roman Gałęzewski 
i Karol Guzikiewicz. Obecni byli również 
przedstawiciele Zarządu Regionu Gdańskiego 
z przewodniczącym Krzysztofem Doślą na 
czele. Modlitwę poprowadził ks. Krzysztof 
Ławrukajtis, wikariusz parafii p.w. św.
Brygidy. Uczennica Dominika Kwiatkowska 
wykonała legendarny już utwór „Mury” Jacka 
Kaczmarskiego. Organizatorem Apelu Poległych 
była Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Jej przewodni-
czący Wojciech Książek przedstawił dzieciom 
i młodzieży wydarzenia, które doprowadziły do 
dramatu Grudnia 1970 roku, a także ich skutki.

Uczcili ofiary stanu
wojennego
Nie tylko w Gdańsku i Gdyni, ale również 
w Warszawie – w sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki na Żoliborzu – związkowcy z Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uczcili 
pamięć ofiar stanu wojennego.
13 i 14 grudnia ostatnią w tym roku 
służbę przy grobie patrona Związku pełniło 
9 członków KM NSZZ,,S” Stoczni Remontowa 
Shipbuilding oraz Mirosław Irla z KZ NSZZ 
„S” w ZNTK. Związkowcy z Gdańska uczest-
niczyli również w mszy św. w intencji ofiar
stanu wojennego, odprawionej w kościele 
św. Stanisława Kostki. Proboszcz parafii,
w której posługiwał ks. Jerzy Popiełuszko, ks. 
Marcin Brzeziński, nawiązał w swojej homilii 
do idei Sierpnia ’80. Podkreślił m.in. że dzia-
łalność,,Solidarności” dała Polakom nadzieję, 
poprzez poczucie wolności słowa i swobodę 
zrzeszania w niezależne od ówczesnej władzy 
organizacje społeczno-zawodowe.
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SP     JRZENIE W niepewności kończy-
li 2014 rok pracownicy 
największego polskiego 
kolejowego przewoźnika 
towarowego. Do 28 stycz-
nia 2015 r. trwać będzie 
referendum w PKP Cargo.

W poszczególnych 
zakładach spółki po-
wołano komitety pro-

testacyjne. Referendum jest konse-
kwencją fiaska dotychczasowych
rozmów kolejarskich związków 
zawodowych z zarządem spółki 
w ramach trwającego od końca 
października sporu zbiorowego 
– podaje Dział Informacji Komisji 
Krajowej NSZZ „S”.

– Nasz zakład obejmuje 
bardzo duży obszar, a więc 
głosowanie zajmie trochę cza-
su. Musimy zapewnić wszyst-
kim pracownikom możliwość 
wzięcia udziału w referendum 
– mówi Ryszard Lach, prze-
wodniczący „Solidarności” 
w Śląskim Zakładzie PKP Car-
go. – Powołaliśmy oddziałowe 
komisje referendalne. W nie-

których miejscach referendum 
już trwa, w innych drukowane 
są listy obecności i pozosta-
łe dokumenty niezbędne do 
przeprowadzenia głosowania 
– dodaje Jerzy Sośnierz, szef 
„Solidarności” działającej 
w Południowym Zakładzie 
PKP Cargo.

W referendum pracownicy 
towarowego przewoźnika kole-
jowego odpowiadają na 6 pytań 
związanych z postulatami zgło-

Referendum strajkowe w PKP Cargo
szonymi przez związki zawodo-
we w ramach sporu zbiorowego 
z pracodawcą. – Domagamy się 
m.in. bonusu rocznego z okazji 
Święta Kolejarza w wysokości 
850 zł. Tylko w tym roku PKP 
Cargo wypłaciło 137,5 mln zł 
dywidendy. Skoro spółka przy-
nosi zyski, stać ją na nagrodę 
dla pracowników – mówi Ma-
rek Podskalny, przewodniczą-
cy Sekcji Zawodowej NSZZ 
„Solidarność” PKP Cargo.

JAN MAJDER, przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w PKP CARGO SA Gdynia

– Zgodnie z decyzją Krajowego Komitetu Protestacyjno-
-Strajkowego także nasza organizacja związkowa przystąpi-
ła do organizowania referendum strajkowego. Zakończy się 
ono, tak jak w innych jednostkach,  28 stycznia. W naszym 
zakładzie pracuje 2200 pracowników, w tym 670 to członko-
wie NSZZ „Solidarność”. Powołanie komitetu protestacyjne-
go i organizacja referendum strajkowego spowodowane jest 
postawą pracodawcy w czasie negocjacji sporu zbiorowego 
dotyczącego m.in. dodatku alokacyjnego, dodatków moty-
wacyjnych, stawek dziennych za zakup posiłków profilak-
tycznych. To, co głównie budzi nasz niepokój, to plany reor-
ganizacyjne firmy, które naszym zdaniem spowodują przede
wszystkim likwidację miejsc pracy.

W Boże Narodzenie 2014 
r. Polacy nie przehandlowali 
pierwszej gwiazdki. Tak, na-
wiązując do jej hasła, można 
ocenić prowadzoną przez „S” 
od kilku lat akcję ws. skróce-
nia czasu pracy osób zatrud-
nionych w handlu w Wigilię. 
W minionym roku 24 grudnia 
większość sklepów została za-
mknięta o godzinie 14, pozo-

Wigilijny sukces 
„Solidarności”!

stałe o godzinie 15. To m.in. 
efekt apelu „S”, aby umożliwić 
w ten sposób pracownikom 
handlu wcześniejsze dotarcie 
do domu i godne, wspólnie z 
rodziną przeżycie najważniej-
szych świąt w roku. – To nasz 
ogromny sukces. Przez siedem 
lat prowadziliśmy w okresie 
przedświątecznym akcje ulotko-
we i happeningi przed sklepami. 

Przez te wszystkie lata rozdali-
śmy wraz z ulotkami około 50 
tys. opłatków. Prosiliśmy klien-
tów o to, aby nie robili zakupów 
24 grudnia, pisaliśmy apele do 
zarządów sieci handlowych. 
Konsekwentna praca przynio-
sła efekty – tłumaczy Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność”.
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Początek nowego roku to zawsze czas podsumowań i pla-
nów. Podsumować ubiegły rok można jednym słowem 
– przetrwaliśmy. Trochę wzrosła średnia płaca, trochę pła-

ce realne, mniej więcej tyle samo osób pozostawało bez pracy. 
Mimo prowadzonej przez nas kampanii coraz więcej praco-
dawców uciekało od umów o pracę w „śmieciówki”. Zabawnie 
brzmi przekonywanie, że „lepsza przecież praca na takich 
umowach niż jej brak”. Najczęściej mówią tak przedstawiciele 
władzy, którzy jedzą za publiczne pieniądze, jeżdżą za publiczne 
pieniądze, a niekiedy nawet konsultują swoje przemówienia za 
dziesiątki tysięcy złotych z publicznych pieniędzy.

Przetrwała też miniony rok władza. Przetrwała i wybory euro-
pejskie, i samorządowe. Może z pewnymi stratami, ale przetrwała. 
Wydawać by się mogło, że po takiej lawinie afer, aferek, wpa-
dek i potknięć – rachunek do zapłacenia powinien być znacznie 
wyższy. Okazuje się jednak, że kiedy przychodzi do jego wysta-
wienia – stajemy się nadzwyczaj pobłażliwi. Dlaczego? Przyczyn 
zapewne jest wiele – od zniechęcenia, frustracji i wewnętrznej 
lub zewnętrznej emigracji począwszy, po słabość opozycji i brak 
alternatywy. Niewątpliwie korzystna z punktu widzenia wizerun-
kowego okazała się też zmiana premiera. Można było przy oka-
zji zatrzeć trochę śladów i wymienić kilka nieco zdezelowanych 
zderzaków.

Nie drgnęło także w sferze dialogu – poza rozmowami 
z pracodawcami miniony rok był rokiem milczenia, a ostatnie 
zawirowanie w służbie zdrowia pokazuje dobitnie, że władza 
reaguje wyłącznie na argumenty siły, a nie siłę argumentów.

Podobnie zapowiada się ten nowy rok – dla wielu będzie 
walką o przetrwanie, utrzymanie pracy, mozolne spinanie 
domowych budżetów, spłacanie kredytów. Zapewne też dosta-
niemy kilka przedwyborczych „prezentów” w postaci obietnic, 
z których najprawdopodobniej niewiele wyniknie, jak ze słynnej 
niegdysiejszej „oferty katarskiej”, która miała uratować gdyńską 
stocznię. Warto tym obietnicom nie tylko bacznie się przyglą-
dać, ale przypominać o nich i rozliczać z realizacji – wszak 
w tym roku będziemy mieli dwie okazje – najpierw w wyborach 
prezydenckich, a później – parlamentarnych. Szczególnie te 
drugie zapewne zadecydują o tym, kto będzie sprawował realną 
władzę przez następne lata. Nie mam złudzeń – rzeczywistego 
uczciwego dialogu z tą ekipą nie będzie, chyba że wymusi 
go ulica. A to przecież nie jest dla nas wszystkich scenariusz 
najlepszy. Życzyłbym więc sobie i nam wszystkim, abyśmy pod 
koniec bieżącego roku mogli wysłuchać po wyborach exposé 
nowego premiera, który zapowie budowę silnego państwa, 
stojącego na straży sprawiedliwości, broniącego słabszych, 
stwarzającego warunki do uczciwej konkurencji społecznie 
odpowiedzialnego biznesu, promującego dialog jako drogę do 
wypracowania kompromisowych rozwiązań. Państwa, w którym 
młodzi widzieliby szansę na normalne życie i godną pracę. Pań-
stwa, które nie jest „teoretyczne”, nie jest też „kupą kamieni”, 
nie zajmuje się kilometrówkami, podsłuchami, ministerialnymi 
zegarkami, roszadami personalnymi, tylko naszym wewnętrz-
nym i zewnętrznym bezpieczeństwem. Utopia? Może.

Jacek Rybicki

Przetrwaliśmy 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci 

ś.p.
 

Bogusława 
Nieznalskiego

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 
składają członkowie Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika 

Stoczniowców Poległych w Grudniu 1970 roku 
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Prezydent 
pusta g³owa

BRONIS£AW KOMOROWSKI zeznawał 
jako świadek w aferze marszałkowej. Przy okazji 
dowiedzieliśmy się, jakim zmęczonym i zapraco-
wanym człowiekiem jest pan prezydent. Z tego 
przepracowania ma poważne luki w pamięci. 
Prezydent zeznał między innymi, że „prawdopo-
dobnie czytał aneks do raportu WSI”. To musiała 
być bardzo nudna lektura, skoro nie jest się jej 
pewnym. Prezydent swoje krótkie zeznania pod-
sumował: „Nie pamiętam nic więcej”. Komorow-
ski nie wykluczył też możliwości, że jego zeznania 
nie znajdą potwierdzenia w zeznaniach innych 
świadków. Wie, że sam kłamie czy zakłada, że 
kłamią inni? Prezydent tłumaczył się, że jako mar-
szałek Sejmu „miał państwo na głowie”. W tej 
sytuacji wszyscy dobrze życzący głowie państwa 
obywatele powinni zdjąć z niej nadmiar spraw. 
Jak? To proste – w wyborach prezydenckich…

Czy Kociewie
o tym wie?

Nasi Czytelnicy z Pelplina, Starogardu Gdań-
skiego, Tczewa i okolic mają prawo być zdez-
orientowani. Oto okazuje się, że Kociewie to 
część Bahamów, a jego stolicą jest… Nassau. 
Tak przynajmniej można wywnioskować z faktu, 
że masowiec noszący imię tego pięknego regio-
nu Pomorza (jednak!) pływa pod egzotyczną 
banderą wysp na Atlantyku. Żeby było jeszcze 
śmieszniej, M/s Kociewie należy oczywiście do 
floty… Polskiej Żeglugi Morskiej. Hm, czy wła-
śnie o takie otwarcie na świat chodziło nam 
w przypadku gospodarki morskiej?

PR zamiast PIR
JERZY GÓRA – tak nazywa się nowy pre-

zes słynnych Polskich Inwestycji Rozwojowych. 
Słynnych, bo zamiast „koła zamachowego” 
polskiej gospodarki, okazały się jeszcze jedną 
PR-owską wydmuszką mistrza „ściemy” DO-
NALDA T. Nie będziemy po raz kolejny przy-
pominać barwnego określenia (kupa kamieni 
itd.), jakiego użył w tym kontekście eksminister 
spraw wewnętrznych. Poprzedni prezes PIR za 
półtora roku pracy, której efektów jakoś nie wi-
dać, otrzymał kilka milionów odprawy. Nowy do 
spółki przeszedł z Agencji Rozwoju Przemysłu, 
która „zasłużyła się” między innymi „pomocą” 
dla Stoczni Gdańsk. Jak nie dżuma, to cholera?

Premier
jak nowa

Jeden z tak zwanych kolorowych magazynów 
sprawił swoim czytelnikom w grudniu świą-
teczny „prezent” – sesję z udziałem EWY KO-
PACZ. Dla wielu pani premier po retuszu była 

nie do poznania. Na szczęście redakcja podpisa-
ła zdjęcie imieniem i nazwiskiem szefowej rzą-
du. A nie prościej byłoby zrobić po prosu sesję 
fotograficzną stylizowaną na ludowo? Wówczas 
czytelnicy od razu przypomnieliby sobie dawną 
aktywistkę komunistycznego ZSL… Sesja była 
zresztą tylko dodatkiem do wywiadu z panią 
premier, która przyznała się, że dwuletni wnu-
czek nie mówi do niej „babciu”, tylko „papu”. 
To prawie tak jak wielu Polaków, którzy chętnie 
powiedzieliby Ewie Kopacz „pa, pa”.

Zero - zero

Jeszcze o mistrzu „ściemy”, pasowanym nie-
malże na „króla Europy”. Okazało się, że europejski 
lud na razie króla „nie kupił”. DONALD TUSK, 
który czarował większość polskich „elit” przez całe 
siedem lat, w Unii Europejskiej nagle okazał się wy-
dmuszką. Jego początki na stanowisku przewodni-
czącego Rady Europejskiej wypadły gorzej niż źle. 
Belgijskie media pierwsze grudniowe posiedzenie 
rady pod jego kierownictwem – wyjątkowo krótkie 
i puste – określiły nawet mianem „Coca-Cola Light”. 
To i tak łagodne określenie, bo nam przychodzi na 
myśl „Coca-Cola Zero”. A nawet, uwzględniając 
równie fatalny start nowej komisarz EL¯BIETY 
BIEÑKOWSKIEJ, „zero–zero”.

Pechowe 
Pendolino?

Zwrot części dofinansowania z Unii Europej-
skiej, która uznała, że zakup był za drogi. Odwo-
łane inne, popularne wśród pasażerów pociągi, 
aby „zrobić miejsce” w rozkładzie. Śmierć jednej 
osoby w trakcie testów. Awaria systemu sprze-
daży biletów w pierwszym dniu sprzedaży. Niby 
szybki, ale jednak wolniejszy niż pierwsze pocią-
gi Intercity… w latach 90. To wszystko dotyczy 
pociągów Pendolino, które w grudniu z wielkim 
hukiem wreszcie zaczęły jeździć po polskich to-
rach. Nie wiemy jak Państwo, ale my na razie 
podróżować będziemy dalej innymi środkami 
transportu. Ten pociąg jest jakiś pechowy…

Zamiast rózgi
To jednak bajka, że prezenty pod choinką do-

stają tylko ci, którzy byli grzeczni. Nasza rubryka 
dotarła do ściśle tajnego raportu ŒWIÊTEGO 
MIKO£AJA z listą podarunków wręczonych 
w 2014 roku. Prezentujemy wybrane pozycje: 
DONALD TUSK – przewodnik po brukselskich 
restauracjach i terminarz rundy wiosennej piłka-
rzy Anderlechtu Bruksela, PAWE£ GRAŒ – ter-
minarz rundy wiosennej Donalda Tuska, BRONI-
S£AW KOMOROWSKI – tabletki z magnezem 
na pamięć, S£AWOMIR NOWAK – zegarek, 
EWA KOPACZ – obietnica pracy w przychodni 
w Radomiu po przegranych wyborach, DZIA-
£ACZE PSL – pierwszy numer listy wyborczej 
na stałe w każdych następnych wyborach.

(ach), rys. Dobosz Jan

i œmIesZno, i strAszno
PYTANIE MIESIĄCA

Jakich zmian spodziewa 
się Pan/Pani w nowym 
2015 roku?

JAN CUBER, przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Makro 
Cash and Carry Polska SA

– Jeśli chodzi o Związek, życzyłbym sobie, 
aby w mojej firmie nastąpił odczuwalny dla 
pracowników wzrost płac. Chciałbym też, 
żeby polepszyła się jej kondycja na rynku – to 

jest wspólny interes nas wszystkich. Liczymy na to, że Makro 
wyjdzie na prostą i wpłynie to na płace. Moje oczekiwania 
wobec Polski mają nieco inny charakter, są mniej przyziemne i 
może przez to trudniejsze do sformułowania. Chciałbym, żeby 
sytuacja w kraju się ustabilizowała, żebyśmy mogli wreszcie 
czuć się bezpiecznie. Życzyłbym też sobie, żebyśmy zyskali 
wreszcie politykę w tym prawdziwym, rzetelnym wydaniu, 
czyli żeby były to działania dla dobra państwa i obywateli, a 
nie przepychanki i kłótnie, jakie obserwujemy obecnie.

JAN KLASSA, przewodniczący 
Rady Sekcji Emerytów i Rencistów 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

– W sferze finansowej nie spodziewam 
się zmian, chyba że na gorsze. Planowana 
waloryzacja nie zasługuje na swoją nazwę, 

oferowane nam 36 złotych brutto jest kwotą nieadekwatną 
do kosztów utrzymania. Jeśli chodzi o zmiany w kraju, trudno 
przewidzieć czekające nas jeszcze afery i ich skutki – w końcu 
2014 był rokiem afer. Poza tym młodzi Polacy niestety nadal 
opuszczają kraj. To skutkuje spadkiem dochodu, co z kolei 
sprawia, że mimo zagrożenia zewnętrznego nie mamy armii 
– zrezygnowano z poborów do armii czynnej, nie tworząc w 
zamian zawodowego wojska, które stałoby na straży bezpie-
czeństwa kraju. Co więcej, mimo iż zagrożenie rośnie, rząd nie 
robi niczego, żeby je zmniejszyć – z jego strony nie ma żadnych 
posunięć w celu polepszenia obronności państwa, nie zwiększa 
się przeznaczonych na ten cel funduszy. Wszystko to sprawia, 
że nadchodzący 2015 rok nie zapowiada się optymistycznie.

JAROSŁAW KUCHNOWSKI, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w PKS Starogard 
Gdański

– W sferze zawodowej liczę, że firma, w 
której pracuję, będzie się rozwijać, że będzie 
dobrze prosperować. Chciałbym, żeby PKS 

zwiększyło zatrudnienie, żeby pracę znalazło u nas jak naj-
więcej osób. Jeśli chodzi o działalność związkową, chciałbym 
pozyskać więcej członków – obecnie trochę ich ubyło. W sfe-
rze państwowej liczę z kolei na zmianę ekipy rządzącej, bo 
decyzje podejmowane przez obecny rząd Platformy Obywa-
telskiej są nie do zaakceptowania przez ludzi pracy.

BRYGIDA MUCHOWIECKA, 
przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina

– Jestem rozczarowana polską polityką. 
Czarę goryczy przelało zamieszanie i chaos 

wokół wyborów samorządowych. Takie rzeczy nie powinny 
mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Dlatego na 
tym polu wolę nie mieć oczekiwań wobec 2015 roku. Chcę się 
skupić na działalności związkowej. „Solidarność” jest ostoją 
pracowników, a jednocześnie solą w oku rządzących. Trzeba 
bronić praw pracowniczych i samego Związku. Na tym planu-
ję się skoncentrować.

oprac. Martyna Werra

www.solidarnosc.gda.pl
WIESZ WIÊCEJ!
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ZWIĄZEK

W 44 rocznicę Grudnia ’70 i 33 rocznicę Grudnia ’81 za-
płonęły znicze pamięci, odprawione zostały msze święte, 
złożyliśmy kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi śmierć 
44 osób w Grudniu 1970 roku, kiedy to Polacy przekonali 
się, że system PRL, z nazwy robotniczo-chłopski, jest fikcją,
a władza jest w stanie strzelać z karabinów maszynowych 
do ludzi. I czekamy na sprawiedliwość i karę, choćby sym-
boliczną, dla odpowiedzialnych za przelaną krew i łzy.

duszpasterzem ludzi pracy oraz 
ojcem Edwardem Praczem, 
europejskim koordynatorem 
duszpasterstwa ludzi morza. 
W kościele ojców Redemptory-
stów zgromadzili się mieszkańcy 
Gdyni, w większości członkowie 
NSZZ „Solidarność”. We mszy 
uczestniczyli m.in. prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, 
przewodniczący gdańskiej  „S” 
Krzysztof Dośla i jego zastęp-
ca Roman Kuzimski, a także 
poczty sztandarowe „Solidarno-
ści”: Stoczni Nauta, Portu Gdy-
nia, Stoczni Marynarki Wojennej, 
gdyńskiej oświaty, Stoczni Gdy-
nia i Oddziału Gdynia oraz po-
czet sztandarowy II LO w Gdyni. 
Również oprawę muzyczną mszy 
oraz krótki program słowno-mu-
zyczny przygotowała młodzież 
z tego gdyńskiego liceum.

Po mszy jej uczestnicy prze-
szli pod pomnik Ofiar Terroru
Komunistycznego przy ul. Puła-
skiego, gdzie głos zabrali prezy-
dent Gdyni Szczurek i przewod-
niczący Regionu Gdańskiego 

darności” we wtorek, 16 grudnia 
o godzinie 10 pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców od 
złożenia kwiatów przez stocz-
niowców i delegacje szkół.

Wieczorem w bazylice św. 
Brygidy stawiły się poczty sztan-
darowe organizacji zakładowych 
Związku. W wypełnionej przez 
kilkaset osób świątyni nie zabrakło 
liderów gdańskiej „Solidarności”. 

– Rodziny poległych, matki, 
siostry, żony, przez lata przeżywa-
ją żałobę i żałość. Odebrano im 
synów i braci, a potem pospiesz-
nie ich pochowano pod osłoną 
nocy. Jak zwyciężać zło dobrem, 
gdy pół wieku prawie mija od 
tych bolesnych wydarzeń z 1970 
roku, a nie są one do końca wyja-
śnione ani osądzone?! Pierwszym 
krokiem do przebaczenia jest 
pojednanie. Bóg wzywa nas do 
przebaczenia, by nie poddać się 
niszczącej sile nienawiści wobec 
tych, którzy zawinili wobec na-
szych braci, naszych przodków, 
naszej ojczyzny. By pojednanie 
mogło nastąpić, musi być wola 
obu stron  – mówił prałat dr Sła-
womir Decowski, duszpasterz 
ludzi pracy Wybrzeża.

Podczas Apelu Poległych na 
placu Solidarności o znaczeniu 
pamięci mówił dr Łukasz Kamiń-
ski, prezes IPN, a Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 
apelował o sprawiedliwość, o wy-
jaśnienie tragedii Grudnia 1970 
i 1981 roku oraz osądzenie win-
nych. Zapewnił: – Przychodzić 
tu będziemy tak długo, jak długo 
wołać będą ofiary o sprawiedli-
wość, jak długo nie będziemy mo-
gli powiedzieć, że tamten rozdział 
w historii naszej ojczyzny został 
w sposób jednoznaczny osądzony.

Brzozowy krzyż

W miejscu, gdzie 17 grudnia 
1981 roku od strzału w głowę 
zginął 20-letni Antoni Browar-

czyk, we wtorek, 16 grudnia wie-
czorem spotkało się kilkadziesiąt 
osób, by oddać hołd ofiarom sta-
nu wojennego. W miejscu śmier-
ci jednej z najmłodszych ofiar
stanu wojennego stanął, wbity 
w ziemię skweru przy Targu Ra-
kowym, brzozowy krzyż.

– W ten sposób ludzie dobrej 
woli chcą oddać hołd tym, którzy 
oddali życie za wolność ojczyzny 
– powiedział ks. Jarosław Wą-
sowicz, duszpasterz kibiców.

Być może wkrótce stanie 
tam pomnik Ofiar Stanu Wojen-
nego, o który od lat upomina się 
NSZZ „Solidarność”, Stowa-
rzyszenie Federacji Młodzieży 
Walczącej i kibice Lechii ze 
Stowarzyszenia Lwy Północy.

– Oddaję hołd wszystkim 
ofiarom stanu wojennego. Mam
nadzieję, że pamięć o nich nie 
zaginie. W naszych sercach ona 
jest zawsze – powiedziała Gra-
żyna Browarczyk-Matusiak, 
siostra zabitego, w miejscu, 
gdzie od kul padł jej brat.

Gdynia pamięta

W Gdyni 17 grudnia 2014 
roku o godzinie 6 pod pomnik 
Ofiar Grudnia 1970 nieopo-
dal przystanku SKM Gdynia 
Stocznia licznie przybyli miesz-
kańcy, związkowcy i samo-
rządowcy. Kibice Arki Gdynia 
i Lecha Poznań odpalili race. 
W Gdyni 17 grudnia 1970 roku 
zginęło 18 osób. Najmłodsi, Zbi-
gniew Gliniecki (postrzał klatki 
piersiowej) i Jerzy Skonieczka 
(strzał w głowę), uczniowie, 
mieli po 15 lat. Wieczorem ci, 
którzy postanowili oddać hołd 
zabitym w Grudniu ’70, spotkali 
się w kościele pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, gdzie pro-
boszczem był ks. Hilary Jastak. 
Później ulicami, którymi w 1970 
roku szli demonstranci domaga-
jący się sprawiedliwości, prze-
szło w skupieniu kilkaset osób.

– Do zwykłych ludzi, stocz-
niowców i uczniów, strzelała 
milicja i wojsko. Ich jedyną winą 
było to, że spieszyli do swych 
codziennych zajęć. To część na-
szej tożsamości, naszej pamięci, 
naszej historii – mówił Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni, przy 
pomniku Ofiar Grudnia 1970 r.

Dla Janusza Śniadka, byłego 
lidera NSZZ „Solidarność”, waż-
ny jest też akt symboliczny:

– Czy nie na darmo Janek Wi-
śniewski padł? 25 lat to za mało, 
by osądzić głównego oskarżone-
go o sprawstwo tej zbrodni. Śpie-
wamy „Za chleb i wolność Janek 
Wiśniewski padł”. Proponuję, by 
nazwać to miejsce placem Wol-
nej Polski – mówił poseł Śniadek 
o skwerze przy pomniku.

Za Wolność 
i Solidarność

We wtorek, 16 grudnia w Sali 
BHP Krzyże Wolności i Solidar-
ności kilkudziesięciu dawnym 
działaczom związkowym, tym 
z drugiego szeregu i osobom 
wspierającym podziemną „S”, 
wręczył dr Łukasz Kamiński, 
prezes IPN. Wśród odznaczonych 
był m.in. Stanisław Adam Got-
ner, stoczniowiec, w Grudniu ’70 
trafiony sześcioma kulami.

– Drodzy przyjaciele. W 44 
rocznicę zbrodni władzy ko-
munistycznej na robotnikach 
Wybrzeża wasza obecność 
w Sali BHP, w której rodziła 
się „Solidarność”, jest dla nas 
zaszczytem. Ojczyzna dziękuje 
wam teraz za to, czego dokona-
liście wtedy, gdy Adam Gotner 
padł trafiony sześcioma kulami, 
czy w latach 70., kiedy angażo-
waliście się w Wolne Związki 
Zawodowe lub uczestnicząc 
w strajkach 1980 roku i roku 
1988, podnosząc sztandar „So-
lidarności” – mówił Krzysztof 
Dośla.

(ach, mk, asg)

Polskie Grudnie 1970 i 1981 – Pamiętamy! 

Kary nie będzie dla 
przeciętnych drani…?

„Kary nie będzie dla prze-
ciętnych drani i lud ofiary złoży
nadaremnie. Morderców będą 
grzebać z honorami, na bruku ulic 
nędza się wylęgnie” – te słowa 
z pieśni „Wróżba” Jacka Kacz-
marskiego, przypomniane przez 
przewodniczącego ZRG NSZZ 
„Solidarność” Krzysztofa Doślę 
tuż przed północą 12 grudnia, 
w 33 rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego, wciąż brzmią jak 
smutne memento wobec nierozli-
czenia zbrodni systemu komuni-
stycznego w Polsce. W rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
jak co roku pod pomnikiem Po-
ległych Stoczniowców na placu 
Solidarności w Gdańsku zebrali 
się członkowie Stowarzyszenia 
„Godność”, aby zaapelować 
o osądzenie sprawców masakry 
robotników w grudniu 1970 r. 
i stanu wojennego w latach 1981-
-1983. – W minionym roku zmarł 
generał Jaruzelski. Jako osoby 
represjonowane w stanie wojen-

nym nie możemy zrozumieć, że 
pochowano go z honorami woj-
skowymi i państwowymi. Tym-
czasem osoby poszkodowane 
przez niego w latach 80. wciąż 
muszą w upokorzeniu domagać 
się odszkodowań i ustawy umoż-
liwiającej im np. pobieranie god-
nej emerytury – mówił sekretarz 
Stowarzyszenia „Godność” Sta-
nisław Fudakowski.

Wolność to dar 
i zobowiązanie

Jak co roku 13 grudnia w ko-
ściele pw. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy i św. Piotra Rybaka 
odprawiona została msza święta 
w intencji ojczyzny, którą konce-
lebrował proboszcz parafii ojciec
Eugeniusz Leśniak wraz z księ-
dzem prałatem Sławomirem 
Decowskim, archidiecezjalnym 

NSZZ „Solidarność”. – Wpro-
wadzenie stanu wojennego mia-
ło zatrzymać marzenia Polaków 
o wolności, marzenia, które zro-
dził wielki ruch „Solidarności”. 
Miliony Polaków upomniało 
się o wolność, ale komunistycz-
ne władze nie mogły się z tym 
pogodzić i dlatego wprowadziły 
stan wojenny. W końcu jednak 
Polska odzyskała niepodległość 
– mówił prezydent Gdyni, któ-
rego zdaniem wolność to wielki 
dar, ale i zobowiązanie.

Znicze pamięci

Znicze pamięci niesione ulica-
mi Gdańska były symbolicznym 
znakiem, że nie zapomnieliśmy 
o tych, którzy poświęcili dar 
życia, upominając się o god-
ność ludzi pracy. Uroczystości 
rozpoczęły się w mieście „Soli-
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16 grudnia. Uroczystości pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.
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16 grudnia. Uroczystości w Gdyni.
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ROZMOWA

– W roku 2014 mniej było 
pikiet, manifestacji, więcej 
natomiast działań skierowa-
nych na dialog społeczny. Czy 
taka była polityka Związku?

– Staraliśmy się reagować 
na negatywne zjawiska w spo-
sób, w jaki było to akceptowa-
ne przez członków Związku 
w naszym Regionie. Ten rok 
poświęciliśmy na zachowanie 
zrębów dialogu społecznego. 
Wobec braku poszanowania 
przez urzędników państwo-
wych instytucjonalnych form 
dialogu społecznego, takich jak 
Komisja Trójstronna czy Woje-
wódzka Komisja Dialogu Spo-
łecznego, robiliśmy wszystko, 
aby przynajmniej dialog dwu-
stronny nadal był realizowany. 
Przecież dialog na poziomie za-
kładów pracy w organizacjach 
związkowych na linii Związek 
– pracodawca jest prowadzony 
cały czas. Na terenie wojewódz-
twa prowadziliśmy rozmowy 
z organizacjami pracodawców 
i pomorskimi pracodawcami. 
Nasze wspólne kontakty zaowo-
cowały podpisaniem jedynego 
w Polsce dokumentu, w którym 
specyfikujemy przyczyny po-
rażki dotychczasowej formuły 
dialogu, ale też jednocześnie 
deklarujemy chęć jego prowa-
dzenia. Specyfikujemy także
pewne obszary, które ten dialog 
powinien opisywać i w których 
powinien funkcjonować. Otwie-
ramy furtkę, postanowiliśmy, 
że będziemy dalej pracowali, 
już nad pewnymi założeniami, 
które będą mogły zostać później 
zawarte w zapisach konkretne-
go projektu ustawy.

– Dziś związkowcy mówią 
o utracie zaufania do rządu. 
To było przecież przyczyną 
zawieszenia naszych prac 
w instytucjonalnych formach 
dialogu społecznego.

– Według badań Eurostatu 
jesteśmy na ostatnim miejscu 
w Europie, jeśli chodzi o po-
ziom zaufania nas – obywateli 
– do siebie. W Polsce poziom 
zaufania wzajemnego nie prze-
kracza 13 procent, gdy tym-
czasem w będącej na drugim 
miejscu od końca Grecji ten 
wskaźnik wynosi co najmniej 
20 procent. Brak zaufania 
obywateli, ale też stron insty-
tucjonalnych, reprezentantów 
różnych organizacji, wynika 
z niewłaściwego zachowania 
tych, którzy powinni być od-
powiedzialni za funkcjonowa-
nie dialogu i budowanie odpo-
wiedniej atmosfery, klimatu 
do jego prowadzenia. Strona 
rządowa na przestrzeni ostat-
nich lat wielokrotnie dawała 

dowody nierzetelności, nieli-
czenia się z wypracowanym 
wspólnie przez organizacje 
pracodawców i związki za-
wodowe stanowiskiem w róż-
nych sprawach. Łatwo było 
zaprzepaścić kapitał zaufania, 
który mieliśmy, a odbudować 
go będzie bardzo trudno. Dla-
tego ten rok poświęciliśmy na 
utrzymanie tej kruchej nici 
porozumienia ze stroną praco-
dawców.  Na szczęście w wielu 
zakładach pracy ten dialog jest 
realizowany. Tam, gdzie się 
da, gdzie jest to potrzebne, Re-
gion Gdański dialog społeczny 
wspierał i nadal tak będzie.

– Więcej też było mowy 
o układach zbiorowych pracy. 

– Wraz z naszą kampanią na 
rzecz zmiany formuły dialogu 
społecznego informujemy, co 
powinno być jego rezultatem. 
Bo rezultatem dialogu społecz-
nego, na różnych szczeblach, 
powinny być układy zbiorowe 
pracy, także w wymiarze po-
nadzakładowym czy branżo-
wym. Idąc za przykładem nor-
weskim, być może w dalszej 
perspektywie czasu, także te-
rytorialnym. Chodzi nam o to, 
aby rezultatem dialogu były 
rozwiązania przynoszące real-
ne korzyści członkom Związ-
ku. Nic lepszego  nie wymyślo-
no niż zbiorowy układ pracy. 
Tam, gdzie one funkcjonują, 
na przykład w krajach skan-
dynawskich, Niemczech, Ho-
landii, Francji i wielu innych 
państwach, w oparciu o układy 
zbiorowe pracy jest zatrudnio-
nych ponad 70 proc. pracowni-
ków. Dziś wydaje się to jeszcze 
w Polsce nieosiągalne, ale wie-
rzę, że jeżeli będziemy konse-
kwentnie w tę stronę zmierza-
li, to będziemy się zbliżali do 
osiągnięcia tego celu. Dzisiaj, 
ze względu na stronę rządową, 
która wspiera i akceptuje dzia-
łania antyzwiązkowe i anty-
pracownicze, funkcjonowanie 
Związku jest trudne. A docie-
ranie z informacją o tym, jak 
ważne są umowy zbiorowe, 
jest utrudnione. Coraz większa 
jednak liczba pracodawców, na 
przykład podczas konferencji, 
dowiaduje się, że w innych 
państwach całe grupy zawo-
dowe funkcjonują w oparciu 
o układy zbiorowe.

– To był rok też trudny dla 
wielu z powodów ekonomicz-
nych.

– Wszystkie negatywne zja-
wiska dotyczące Polski dotyka-
ją także, a często w znacznie 
większym stopniu, mieszkań-
ców naszego województwa, 
na przykład wysokie bezro-

bocie czy ucieczka młodych 
w poszukiwaniu pracy. W na-
szym województwie olbrzymi 
odsetek ludzi żyje w skrajnej 
biedzie. Według danych GUS, 
około 10 procent mieszkańców 
Pomorskiego żyje na poziomie 
lub poniżej minimum egzysten-
cji. 10 procent to ponad 200 
tysięcy osób. Mówiąc o wo-
jewództwie, nie można roz-
patrywać jedynie aglomeracji 
miejskich. Województwo po-
morskie liczy ponad 2,2 milio-
na mieszkańców, a w aglome-
racjach miejskich żyje jedynie 
milion. W Gdyni, Gdańsku czy 
Sopocie bezrobocie jest na po-
ziomie 6 procent, ale już pięć 
kilometrów dalej sięga ono 
12, 15 procent, a na przykład 
w powiecie nowodworskim 
grubo powyżej 26 procent.

– Do tego dochodzi też 
kwestia pogorszenia jakości 
pracy.

– Związek prowadził kam-
panie sprzeciwiające się prakty-
kom zatrudniania na umowach 
śmieciowych. Dziś dla wielu 
jedyną możliwością podjęcia 
pracy jest zatrudnienie w for-
mie jednoosobowego podmio-
tu gospodarczego. Dochodzą 
do tego kwestie wynagrodzenia, 
gdzie często praca jest nieopła-
calna. W wielu przypadkach 
ludzie zmuszeni są do pracy, 
gdy liczba godzin przekracza 
jakiekolwiek dopuszczalne 
normy. Są ludzie pracujący po 
kilkaset godzin miesięcznie. 
W naszym województwie nie-
stety jest też ogromna liczba 
osób biednych, które mają pra-
cę. Ponad 14 procent osób pra-
cujących w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie jest w stanie ze 
swojego wynagrodzenia utrzy-
mać czteroosobowej rodziny. 
To skutkuje takimi zjawiskami 
jak niedożywienie dzieci. Ze 
statystyk wynika, że nawet co 
piąte dziecko przychodzące do 
szkoły nie jadło śniadania. My 
jako związkowcy musimy to 
widzieć.

– Badania opinii społecz-
nej pokazują dużą akcepta-
cję, na poziomie 50 procent, 
naszych związkowych dzia-
łań, ale jednocześnie coraz 
trudniej pozyskiwać nam 
nowych członków.

– Niestety, wysokie bez-
robocie i styl zatrudniania, to 
znaczy na umowach śmiecio-
wych czy w formie samoza-
trudnienia, które podyktowane 
są jedynie pogonią za zyskiem, 
niezwykle utrudniają zrzesza-
nie się. W naszym wojewódz-
twie na około 215 tysięcy 
zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych ponad 200 ty-
sięcy stanowią podmioty za-
trudniające do dziewięciu osób, 
a ponad 90 procent z nich to 
jednoosobowe firmy. Samoza-
trudnienie najczęściej spowodo-
wane jest nie tym, że tak chciał 
pracownik, ale dlatego, że była 
to jedyna możliwość wykony-
wania przez niego pracy. Mamy 
do czynienia też z wyzyskiem. 
To na terenie naszego woje-
wództwa pojawiły się ogłosze-
nia o pracę, gdzie oferowano 
2,50 złotego za godzinę. 

Warto dodać, że w kilku 
podmiotach, które funkcjonu-
ją w oparciu o przepisy pra-
wa, udało się założyć związek 
zawodowy. Jednym z takich 
pozytywnych przykładów jest 
organizacja związkowa w ter-
minalu kontenerowym DCT 
w Gdańsku, stworzona we 
współpracy z Międzynarodo-
wą Federacją Transportowców, 
Krajową Sekcją Portów Mor-
skich, Krajową Sekcją Morską 
Marynarzy i Rybaków, która 
cały czas zwiększa swoją li-
czebność.

– Rok 2014 to był rów-
nież rok wyborów w naszym 
Związku. Jakie były najwięk-
sze sukcesy i jakie kierunki 
działań wytycza dziś sobie 
„Solidarność” w Regionie?

– Zadania, które sobie sta-
wiamy, są wielotorowe. A więc 
te, które mają być realizowane 
na bieżąco oraz te, które mają 
przynieść rezultaty w per-
spektywie określonego czasu. 
Podstawowym działaniem 
była i jest pomoc organiza-
cjom związkowym dotycząca 
działalności bieżącej, ale też 
w organizowaniu pracowników 
oraz przeciwdziałaniu różnym 
patologiom, z którymi mamy 
do czynienia. Reagujemy na 
tę patologię choćby poprzez 
współpracę z Państwową In-
spekcją Pracy. Staramy się 
rozwijać dialog z organizacja-
mi pracodawców. Ale także 
będziemy wskazywali i pro-
mowali pozytywne zachowa-
nia pracodawców, na przykład 
poprzez uczestnictwo w takich 
programach jak „Pracodaw-
ca przyjazny pracownikom”. 

Wbrew obiegowej opinii, pra-
codawców działających w spo-
sób przyjazny dla pracowni-
ków jest całkiem sporo i takie 
pozytywne postawy będziemy 
promowali.

W dużych przedsięwzięciach 
nie da się uzyskiwać sukcesów 
od razu. Było kilka takich przy-
kładów w ubiegłym roku, jak na 
przykład podpisanie deklaracji na 
poziomie europejskim, w czym 
uczestniczyli koledzy z Sekcji 
Krajowej Przemysłu Okrętowe-
go oraz innej – z Krajowej Sek-
cji Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych. Oczywiście, po-
zytywne rezultaty będziemy mo-
gli odczuwać dopiero w jakimś 
przedziale czasowym. Mamy 
także przykłady z naszego te-
renu. Finalizujemy z Pomorską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
przygotowanie ważnego doku-
mentu – kodeksu etyki przed-
siębiorców. Jeżeli zostanie on 
podpisany, władze strefy będą 
ten dokument i jego treść promo-
wać na terenie swojego działania. 
Cieszy nas to, bo powstaje coraz 
szersza koalicja na rzecz tworze-
nia dobrych praktyk. To pozwoli 
funkcjonować Związkowi w bar-
dziej przyjaznym otoczeniu. Nie 
zwolni nas to jednak z realizacji 
innych zadań, czyli zmierzają-
cych do tego, aby ludzie praco-
wali w warunkach bezpiecznych 
i otrzymywali za to godne wyna-
grodzenie.

Będziemy nadal realizowali 
spotkania z przedstawicielami 
organizacji związkowych w ich 
siedzibach. Od kilku miesięcy 
spotykamy się z przedstawi-
cielami komisji. To dopiero 
początek. Chcemy, aby te 
spotkania przekształciły się 
w stały kontakt. Zamierzeniem 
jest poznanie szczegółowych 
oczekiwań organizacji zakła-
dowych, jakie mają w stosunku 
do Związku w skali Regionu 
i kraju. Ale także poznanie pro-
blemów tych organizacji i ich 
członków. Spotkania, które się 
odbyły, przyniosły już pierw-
sze pozytywne efekty. To także 
sposobność przybliżenia oferty, 
jaką daje członkom Związku 
Zarząd Regionu Gdańskiego.

Mam nadzieję, że nowy 
2015 rok przyniesie nam 
wszystkim wiele dobrych, 
oczekiwanych rozwiązań, na-
tchnie nas optymizmem, tak 
potrzebnym w naszym dzia-
łaniu. Życzę wszystkim Kole-
żankom i Kolegom, członkom 
NSZZ „Solidarność” i ich naj-
bliższym, spełnienia marzeń 
i realizacji planów oraz dużo 
solidarności w naszym wspól-
nym funkcjonowaniu.

Rozmawiała  
Olga Zielińska

ROK 2014 – budowa fundamentów
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Mają układ zbiorowy. Utrzymują bardzo dobre relacje z pra-
codawcą. Prowadzą rozbudowaną działalność rekreacyjną. 
O kim mowa? O Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy Miejskim Zakładzie Komunikacji w Chojnicach.

gionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. Jego zastępca, Jaro-
sław Kurek, łączy działalność 
związkową z pracą na rzecz 
społeczności lokalnej – jest 
radnym gminy Chojnice, pełni 
też funkcję sołtysa wchodzącej 
w jej skład wsi Chojniczki. Na 
tym polu może pochwalić się 
sukcesami – Chojniczki po raz 
trzeci wygrały konkurs „Piękna 
wieś pomorska”. Dzięki swojej 
działalności pozazwiązkowej 
ma wpływ na decyzje dotyczą-
ce MZK, m.in. udało się wyne-
gocjować porozumienie między 
miastem i gminą, które znaczą-
co ułatwiło funkcjonowanie 
firmy. Wiceprzewodniczący
Kurek działa też w Radzie Nad-
zorczej. – Brakuje nam kogoś 
w mieście, może się jeszcze 
doczekamy – uśmiecha się.

Współpraca 
z pracodawcą

Przedstawiciele komisji 
podkreślają, że mają bardzo 
dobry kontakt z pracodawcą. 
Nie było prób wypowiedzenia 
układu zbiorowego zawartego 
w 1996 roku. Związek ma duży 
wpływ na rozwój firmy, dwóch
członków zasiada w Radzie 
Nadzorczej. Przedstawiciele 
„Solidarności” są też w komisji 
dysponującej funduszem socjal-
nym, przez co mają swój udział 
w zarządzaniu pieniędzmi. 
Starają się cały czas poprawiać 
warunki płacowe załogi. – Przy 
okazji ostatnich podwyżek uda-
ło nam się wynegocjować przej-
ście z trzynastu stawek kierow-
ców na trzy konkretne. Emeryci 
i renciści dostają paczki z za-
kładu, pomagamy też pracow-
nikom, którzy w wyniku pogor-
szenia się stanu zdrowia stracili 

możliwość pracy na dotychcza-
sowym stanowisku – wymienia 
skarbnik Sylwester Mietelski, 
jednocześnie kierownik Działu 
Przewozów.

MZK dba o przygotowanie 
pracowników do czekających 
ich zadań. Każdy kierowca 
przechodzi dwustopniowe 
szkolenie – najpierw część teo-
retyczną w gabinecie kierowni-
ka, następnie praktyczną, na li-
nii. Dba się również o starszych 
pracowników, którzy nie mogą 
już pracować jako kierowcy. 
Firma stara się wykorzystać ich 
doświadczenie, oferując im inne 
stanowiska pracy, na przykład 
dyspozytora (dzięki działaniom 
komisji wymóg posiadania wy-
kształcenia zamieniono na tym 
stanowisku na konieczność po-
siadania przynajmniej dziesię-
cioletniego stażu pracy).

Komisja ceni też sobie orga-
nizowane przez Region Gdań-
ski szkolenia, które pomagają 
rozwijać kompetencje dotyczą-
ce kierowania organizacją.

Jechać w góry czy nad 
morze?

Związkowcy organizują wie-
le rekreacyjnych imprez. Raz 
w roku jest wycieczka w góry, 
są też wyjazdy nad morze. Przy-
najmniej dwa razy w roku orga-
nizowane są również zawody 
wędkarskie i spływy kajakowe 
– w przypadku tych ostatnich 
co sezon ustalane są nowe trasy. 
Związkowcy nie ograniczają się 
przy tym do pracowników wła-
snego zakładu – do uczestnictwa 
w wycieczkach zapraszani są też 
emeryci, w zawodach wędkar-
skich biorą udział członkowie 
„Solidarności” z innych zakła-
dów pracy, a na spływ kajakowy 
może się wybrać nawet członek 
innego związku zawodowego 
lub osoba niezrzeszona – musi 
jedynie zapłacić nieco więcej 
jako tzw. składkowe.

Członkowie komisji podkre-
ślają jednak, że tak dobrze dzie-
je się w MZK dopiero od kilku 
lat. – Przedtem były oszczędno-
ści, przetargi. Od piętnastu lat 
nie kupiliśmy żadnego nowego 
autobusu. Teraz funkcjonujemy 
dzięki umowie miasta z gminą. 
Zostaliśmy też objęci projektem 
unijnym, z którego możemy do-
stać nawet osiem autobusów. 
Czekamy jeszcze na odpowiedź 
z Urzędu Marszałkowskiego 
– mówią.

Martyna Werra

Zgrany, zaangażowany 
zespół kierowców

Chojnicki Miejski Zakład 
Komunikacji obsługuje 
miasto i gminę Chojni-

ce. Ma dziewięć linii i 29 au-
tobusów, z których 17 wyjeż-
dża codziennie rano na trasy. 
Oprócz kursów liniowych fir-
ma przewozi uczniów do szkół 
na terenie gminy, zapewnia też 
przewozy szkolne z gminy do 
miasta. Zakład utrzymuje się ze 
sprzedaży biletów, jak również 
z dopłat do biletów ulgowych. 
Świadczy też usługi transpor-
towe, sporadycznie obsługuje 
wycieczki. Czy ma konkuren-
cję? W promieniu dwunastu ki-
lometrów są dwa oddziały PKS 
i około pięciu firm prywatnych
o tym samym profilu usług. Te
jednak specjalizują się głów-
nie w ruchu turystycznym. Od 
dwóch lat na rynek wchodzą też 
busy, na razie nie stanowią one 
jednak zagrożenia konkurencyj-
nego dla MZK.

MZK zatrudnia 58 osób, 
z czego 34 należą do „Soli-
darności”. W 1989 roku orga-
nizacja wznowiła działalność. 
Prawie wszyscy członkowie 
pracują jako kierowcy. Orga-
nizacja tworzy zgrany, nie-
zwykle zaangażowany zespół. 
W firmie były trzy konkuren-
cyjne związki. Został jeden, 
ale zrzesza on około dziesięciu 
osób. Jak widać, „Solidarność” 
ma przewagę liczebną.

– Wiele lat nie należałem do 
żadnego związku zawodowego. 
Na wstąpienie do „Solidarno-
ści” namówił mnie kolega. 
Zaangażowałem się w tę dzia-
łalność – mówi przewodniczą-
cy Janusz Poniecki. To jego 
pierwsza kadencja, przedtem 
przez dwa lata był członkiem 
komisji. W nowej kadencji 
wszedł w skład Zarządu Re-

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ W MIEJSKIM 
ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI W CHOJNICACH

W wyjątkowo licznym gronie odbyło się związkowe spo-
tkanie wigilijne w Gdyni, zorganizowane przez Komisję 
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz Oddział „S” w Gdyni, we 
współpracy z Krzysztofem Jankowskim, dyrektorem Zespołu 
Szkół nr 14 im. Franciszki Cegielskiej, oraz tamtejszym kołem 
oświatowej „S”. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący orga-
nizacji związkowych „S” z wielu gdyńskich zakładów pracy, m.in.: 
OPEC Gdynia, Służby Celnej, Stoczni Gdynia, Stoczni Nauta, 
Stoczni Marynarki Wojennej, Urzędu Miasta, gdyńskiego koła eme-
rytów i rencistów. Obecny był ks. prałat dr Sławomir Decowski, 
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy. Uroczystość prowadziła prze-
wodnicząca oświatowej „Solidarności” w Gdyni Zdzisława Hacia. 
Nie zabrakło przedstawicieli władz Związku – przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztofa Dośli, wiceprzewodni-
czącej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdań-
skiego Barbary Kamińskiej oraz kierownika Oddziału w Gdyni 
Aleksandra Kozickiego. Szef gdańskiej „S” nawiązał w swoich 
życzeniach do wartości dialogu społecznego w kontekście niedaw-
nego protestu oświatowej „S” w Warszawie oraz do źródeł samo-
rządności w Polsce, jakimi w pierwszych wolnych wyborach muni-
cypalnych w 1990 r. były startujące pod szyldem Związku komitety 
obywatelskie. – Rządzący znów próbują majstrować przy oświacie 
– przestrzegł Krzysztof Dośla, życząc nauczycielom, by ich ucznio-
wie mieli możliwość rozwijania się w kraju i nie musieli szukać 
dla siebie szansy za granicą. Obecny był również poseł PiS Janusz 
Śniadek, który podkreślił konieczność upominania się o etos zawo-
du nauczyciela. Artystyczną oprawę solidarnościowego spotkania 
wigilijnego zapewniły tradycyjne jasełka z udziałem uczniów klasy 
IV Zespołu Szkół nr 14, w oprawie muzycznej przygotowanej przez 
ks. Tomasza Szalę z pobliskiej parafii św. Trójcy.

Spotkanie wigilijne 
w Gdyni

1750 złotych – tyle wynosi od 1 stycznia 2015 r. wynagro-
dzenie minimalne (wzrosło o 70 zł). Tak wynika z rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. 
(Dz. U. poz. 1220).

Według szacunkowych danych, pracodawcy będą musieli 
podnieść tym samym pensję minimalną ok. 1,3 mln pra-
cownikom. Natomiast najniższe wynagrodzenie osób, 

które w roku 2015 rozpoczną swoją pierwszą pracę, wzrośnie o 
56 zł (należy im się 80 proc. kwoty przysługującej osobom z dłuż-
szym stażem). Obecna wysokość najniższej płacy stanowi 44,1 
proc. prognozowanej przeciętnej pensji w 2015 r.

Szefowie trzech największych centrali związkowych (NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ, Forum ZZ) złożyli inną propozycję wyso-
kości najniższego wynagrodzenia – wzrost płacy minimalnej nie 
powinien być niższy niż o 7 proc., w tym wypadku minimalne 
wynagrodzenie wyniosłoby zatem 1797 zł – a więc o 47 zł więcej, 
niż zaoferował rząd. Związki argumentowały swoją propozycję 
wyższym niż przewidywany poziomem wzrostu gospodarczego 
oraz wskaźnikiem PKB, który wyniósł więcej niż 3 proc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą podnie-
sienie najniższego dopuszczalnego odszkodowania za nierówne 
traktowanie oraz zadośćuczynienia za mobbing i molestowanie 
pracowników. Te rekompensaty nie mogą być bowiem od niego 
niższe. Minimalne wynagrodzenie jest też podstawą do wyznacze-
nia maksymalnej odprawy wypłacanej w przypadku zwolnień gru-
powych, która w 2015 roku wzrośnie z 25 200 zł do 26 250 zł.

Podniesienie płacy minimalnej skutkuje też wzrostem kar za 
wykroczenia i przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego. Przy-
kładowo, maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe wyniesie 
w 2015 roku 35 tys. zł, a mandat 3,5 tys. zł. Najniższa dopuszczalna 
sankcja wyniesie zaś 175 zł. Kwota graniczna między wykrocze-
niem a przestępstwem skarbowym wyniesie 8750 zł. Wykroczenie 
skarbowe jest bowiem definiowane jako czyn zabroniony pod groź-
bą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli wysokość uszczuplonej 
lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo 
wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości 
minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

1750 zł – pensja minimalna 
wzrosła niewiele
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GOSPODARKA WODNA/ZWIĄZEK

„Zakończyliśmy prace nad projektem ustawy Prawo wod-
ne i oddajemy go pod osąd społeczny” – napisał na swojej 
stronie minister środowiska, otwierając 23 grudnia konsul-
tacje społeczne. Osądźmy więc. Mamy czas na uwagi do 
23 stycznia.

Rzeki do tej pory utrzymy-
wane przez RZGW z pienię-
dzy budżetu państwa zostaną 
w większości przekazane do 
samorządów (w skali kraju kil-
ka tysięcy kilometrów). Od tej 
pory samorządy zajmować się 
będą ich utrzymywaniem. Nie 
jest to równoznaczne z tym, 
że pracownicy RZGW przejdą 
wraz z rzekami i urządzeniami 
do samorządów. Podejrzewać 
można, że raczej dostaną pro-
pozycję samozatrudnienia na 
umowach śmieciowych. Gdzie 
tu zysk? Jaka korzyść dla pra-
cowników? Jaka korzyść dla 
Polski, kiedy wykwalifikowany
personel ląduje na bruku?

Do nowo powstających 
urzędów gospodarki wodnej 
włączone zostaną likwidowa-
ne urzędy żeglugi śródlądo-
wej. Uwaga, UŻŚ zatrudniają 
obecnie kilku pracowników na 
urząd, nie są to więc wielkie 
urzędy, a korzyść z ich likwi-
dacji jest pozorna.

Włączenie UŻŚ do UGW 
znakomicie za to kompli-
kuje schemat organizacyjny 
i zdolność zarządzania. UŻŚ 
podlegają bowiem pod mi-
nistra infrastruktury. RZGW 
zaś pod ministra środowiska. 
Nowe urzędy podlegać będą 
pod obu ministrów jednocze-
śnie! Żart? Nie, jest to zapisa-
ne jednoznacznie w projekcie 
ustawy! Dwuwładza to jeden 
z najbardziej niekorzystnych 
przypadków, wymienianych 
jako ewidentny błąd w teorii 
zarządzania. Świetna usta-
wa! Tym bardziej że w wielu 
przypadkach interesy żeglugi 
i zarządów gospodarki wodnej 
były sprzeczne ze sobą. Tar-
cia wewnętrzne i rywalizacja 
pomiędzy pionami przyszłego 
urzędu są nieuniknione.

Niezależnie od samorzą-
dów, które utrzymywać będą 
większość rzek w kraju, usta-
wa powołuje do tego samego 
celu dodatkowo dwa zupełnie 
nowe twory administracyjne, 
osoby prawne Skarbu Państwa 
o nazwie zarządy dorzecza. 
Mają to być: Zarząd Dorzecza 
Odry i Zarząd Dorzecza Wisły. 
Owe zupełnie nowe jednostki 
mają prowadzić działalność 
gospodarczą i z tej działalności 
wspierane różnymi dotacja-
mi i projektami finansowymi
utrzymywać będą największe 
rzeki wraz z ich infrastrukturą, 
a przede wszystkim z wałami 

przeciwpowodziowymi prze-
jętymi na mocy nowej ustawy 
od samorządów. Przy czym 
nie bardzo wiadomo, które to 
będą rzeki, bo listę tych rzek 
określi minister później, już po 
wejściu w życie nowej ustawy, 
w osobnym rozporządzeniu. 
Na razie mówi się, że będą to 
co najmniej Wisła i Odra oraz 
rzeki żeglowne. Zupełnie nowe 
jednostki to twory dosyć fanta-
styczne. Jakkolwiek wyobrazić 
sobie można powstanie takiego 
tworu we Wrocławiu, to zupeł-
nie zdumiewająca jest koncep-
cja powołania Zarządu Dorze-
cza Wisły w Bydgoszczy. Ma 
powstać nowa siedziba (budy-
nek z infrastrukturą) a niedaw-
no wizytująca Bydgoszcz pani 
premier Kopacz zapewniła 
lokalne władze, że wraz z po-
wołaniem Zarządu Dorzecza 
Bydgoszcz zyska dodatkowych 
250 nowych miejsc pracy. Kto 
tam będzie pracował do końca 
nie wiadomo, gdyż siedziby 
RZGW w Bydgoszczy nie ma 
i nie było (aktualne siedziby 
są w Warszawie, Krakowie 
i Gdańsku). Rozumieć należy, 
że Bydgoszcz w oczach rządu 
budzi wielkie nadzieje, że po-
trafi lepiej zarządzać obszarem
dorzecza niż to robiono do tej 
pory w dotychczasowych sie-
dzibach.

Sztandarowe hasło reformy 
„Jedna rzeka, jeden gospodarz” 
jest po prostu nieprawdziwe. 
Przenosząc własność z RZGW 
na marszałków wojewódz-
twa powstaje sytuacja, gdzie 
w miejsce jednego właściciela, 
jakim było RZGW, rzeka ma 
np. dwóch albo i trzech właści-
cieli. Jest to spowodowane tym, 
że RZGW zarządzają w grani-
cach hydrologicznych, zgod-
nych z naturalnym spływem 
wód, natomiast województwa 
mają granice administracyj-
ne, które z racji historycznych 
przebiegają inaczej. Często gra-
nica między województwami 
przebiega w nurcie rzeki. Lewa 
strona jest jednego właścicie-
la, a prawa drugiego. Gdzie tu 
uprządkowanie kompetencji? 
Nie dość tego, wprowadzenie 
tych zapisów w nowej ustawie 
jest wycofaniem się z imple-
mentacji prawa UE do prawa 
polskiego. Dyrektywy europej-
skie wymagają bowiem zarzą-
dzania zlewniowego.

Reasumując, nowa ustawa 
jest niezwykle niebezpieczna, 
nie dość, że nie zapewnia po-
prawy, to jeszcze wprowadza 
zamieszanie i powoduje zerwa-
nie stosunku pracy z doświad-
czoną kadrą pracowniczą.

Jan Kołatka

PRAWO WODNE – niezwykle 
groźny bubel legislacyjny

Wszystkich, którym 
leży na sercu stan 
naszej gospodarki, 

zachęcam gorąco do włączenia 
się do dyskusji. Jeżeli pozwoli-
my, to niekorzystne rozwiązania 
zostaną wprowadzone w życie. 
Rząd nie omieszka stwierdzić, 
że za zgodą społeczną. Mam 
nadzieję, że obiekcje przez nas 
przedstawione zostaną jednak 
wzięte pod uwagę i rząd odstąpi 
od tego ryzykownego projektu.

Nowa ustawa nie rozwiązuje 
bowiem aktualnych problemów 
gospodarki wodnej. Po jej wpro-
wadzeniu problemy te występo-
wać będą dalej, a nawet się po-
głębią. Nie zniknie zagrożenie 
powodziowe, nie zmniejszy się 
ryzyko powodzi, nie powstaną 
nowe zabezpieczenia, nie zosta-
nie zapewniony odpowiedni do 
potrzeb poziom finansowania.

Ustawa polega wyłącznie 
na reorganizacji struktur za-
rządzania. Zamiana stołków 
w administracji nie spowoduje 
żadnej realnej poprawy stanu 
gospodarki oprócz zamieszania 
organizacyjnego. Likwidacja 
jednych organów i powołanie 
w to miejsce innych nie oznacza 
uporządkowania kompetencji, 
tylko ich przeniesienie z jed-
nego miejsca na drugie. Tym 
bardziej że po wprowadzeniu 
zmian schemat organizacyjny 
zależności będzie jeszcze bar-
dziej skomplikowany.

Zmiana ma polegać na li-
kwidacji siedmiu regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej 
(RZGW) i ośmiu urzędów że-
glugi śródlądowej (UŻŚ) i po-
wołaniu w to miejsce sześciu 
urzędów gospodarki wodnej 
oraz dwóch zarządów dorzeczy.

Z pozoru mniej urzędów 
i mniej urzędników.

Nieprawda, RZGW obok 
urzędowania zajmują się rów-
nież utrzymywaniem wód 
i urządzeń wodnych. Do tego 
celu zatrudniają wykwalifiko-
wanych pracowników o dużym 
doświadczeniu, którzy wyko-
nują konkretne, zupełnie nie 
urzędowe prace. W tej chwili 
zarządy zatrudniają pracowni-
ków i urzędników. Po zamianie 
RZGW w UGW pracownicy 
nie będą już dalej potrzebni, 
a urzędnicy zostaną w tej samej 
lub nawet większej liczbie jak 
dotychczas. Skończy się zarzą-
dzanie, zacznie urzędowanie. 
Jaki tu zysk? Realnie mniej czy 
więcej urzędników?

Kilkudziesięciu związkowców z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, m.in. z Chojnic, Gdańska, Gdyni, Goręczy-
na, Kolbud, Kościerzyny, Pruszcza Gdańskiego, Rumi 

i Wejherowa, uczestniczyło w ogólnokrajowej pikiecie oświatowej 
„Solidarności” przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w War-
szawie 9 grudnia. Powodem protestu była pogarszająca się sytuacja 
materialna tej grupy zawodowej. Rząd negatywnie odpowiedział 
na postulat 9-procentowej podwyżki dla pracowników oświaty 
w 2015 roku. Oznacza to, że ich wynagrodzenia nie wzrosną trzeci 
rok z rzędu, w efekcie spadając do poziomu z 2007 roku!

Obecni byli nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy ob-
sługi i administracji szkół. – Sytuacja nauczycieli jest bardzo trud-
na. Ale zarobki pracowników obsługi i administracji, których nie 
obejmuje chociażby Karta nauczyciela, jest jeszcze gorsza. Tylko 
działając razem możemy skutecznie wywrzeć presję na rządzących. 
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników 
oświaty, nie tylko nauczycieli – argumentował obecny na manife-
stacji, reprezentujący właśnie pracowników obsługi Rafał Herman, 
przewodniczący Koła NSZZ „S” w Zespole Szkół w Straszynie.

O godną pracę 
nauczycieli 

Na pikiecie przed kancelarią premiera głos zabrał m.in. Woj-
ciech Książek. – Chodzi o godność nauczycieli, którzy przez ko-
lejne rządy PO-PSL są traktowani przedmiotowo, a nie podmioto-
wo. Pokazuje to właśnie stan wynagrodzeń. Pracownicy oświaty 
muszą być docenieni także materialnie, bo to się później przekłada 
na ich relacje z uczniami. Pamiętajmy, że z niewolnika nie ma 
pracownika. Nie zgadzamy się na zarządzanie państwem przez 
konflikt, a tak czyni obecny rząd, m.in. próbując skonfliktować
rodziców z nauczycielami. Tak odczytujemy ostatni list otwarty 
minister edukacji, która pośrednio zarzuciła nauczycielom uchy-
lanie się od obowiązku opieki nad dziećmi w okresie przerwy 
świątecznej. Wielki jezuita ks. Piotr Skarga mówił, że w sporze 
władzy z ludem rację ma zawsze lud. W sporze o oświatę rację 
mają nauczyciele – argumentował Wojciech Książek.

Z kolei Monika Kończyk z KM NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni przedstawiła porównanie wyna-
grodzeń nauczycieli w Polsce i innych państwach europejskich. 
Okazuje się, że w polskiej oświacie zarobki plasują się na 4 miej-
scu od końca w Unii Europejskiej, nie osiągając nawet 50 procent 
średniej unijnej.

Adam Chmielecki
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Na pikiecie przed kancelarią premiera głos zabrał m.in. 
Wojciech Książek.

Protestujący w Warszawie 9 grudnia 2014 r.
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SPOŁECZEŃSTWO

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to rodzime 
instytucje finansowe w zdominowanym przez banki, bę-
dące w większości ekspozyturami zagranicznych centrali, 
środowisku usług finansowych. Powstawały na początku
lat 90. na bazie kas zapomogowo-pożyczkowych, działa-
jących w przedsiębiorstwach i przy parafiach. Instytucje
państwowe, jak Komisja Nadzoru Finansowego, mają na 
SKOK-i szczególne baczenie. Wydaje się, że państwo, za-
miast wspierać polską instytucję spółdzielczą, stara się ją 
podporządkować bankom.

krajach w uniach jest blisko 200 
milionów osób. W portfelach 
unii kredytowych znajduje się 
ponad bilion USD.

Od października 2012 roku 
spółdzielcze kasy podlegają 
nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego. W 2013 roku 
system SKOK został objęty 
Bankowym Funduszem Gwa-
rancyjnym. W marcu 2013 
roku KNF opublikowała pismo, 
w którym wskazała na poten-
cjalne problemy wynikające 
z różnic w metodzie wyliczania 
aktywów, jakie mogą wpłynąć 
na wyniki finansowe. Według 
KNF, sytuacja kapitałowa w ka-
sach jest złożona, a fundusze 
własne, mimo czterokrotnego 
wzrostu w latach 2006-12, są 
nieadekwatne do prowadzonej 
działalności.

KNF zobowiązała 44 kasy 
(na 55 istniejących) do podjęcia 
działań naprawczych. W upa-
dłości jest SKOK Wspólnota 
i SKOK im. Świętego Jana 
z Kęt, objęte nadzorem komi-
sarycznym.

Senator PiS Grzegorz 
Bierecki, przez 20 lat lider 
Krajowej SKOK, obecny prze-
wodniczący Światowej Rady 
Związków Kredytowych (World 
Council of Credit Unions 
– WOCCU) i Rady Nadzor-
czej Krajowej SKOK, odbijał 
te twierdzenia, argumentując, 
że przez 20 lat nikt nie stracił 
w SKOK-ach złotówki.

Jednak do czarnego public 
relations wokół SKOK-ów 
przyczyniła się ostatnio SKOK 
Wołomin. Mimo że Krajowa 
SKOK alarmowała wcześniej 
o nieprawidłowościach w tej 
autonomicznej kasie, dopiero 12 
grudnia 2014 r. KNF wystąpiła 
do sądu z wnioskiem o upadłość 
SKOK Wołomin. Jej członkowie 
otrzymują zwrot depozytów 
z BFG za pośrednictwem PKO 
BP SA. Prezes i wiceprezes 
kasy z Wołomina zostali zatrzy-
mani pod zarzutem działania na 
szkodę SKOK przez wyłudzanie 
pożyczek.

Debata

Podczas listopadowej debaty 
w Senacie Andrzej Jakubiak, 
przewodniczący KNF, stwier-
dził, że w działalności SKOK-
-ów wykryto nieprawidłowości, 
czyli niską jakość zarządzania 

oraz brak zdolności kredytowej 
kredytobiorców.

– Debata ta miała bardziej 
charakter polityczny, a nie me-
rytoryczny. Mam nadzieję, że 
nie zdestabilizuje ona rynku ka-
pitałowego w Polsce. Banki ko-
mercyjne przejmą duże SKOK-i, 
a pozostawionych zostanie kilka 
bądź kilkanaście małych kas, 
ażeby kiedyś nie postawiono 
zarzutu, że zlikwidowano cały 
sektor SKOK-ów w Polsce. Bu-
dzi to zastrzeżenia natury kon-
stytucyjnej – stwierdził senator 
PiS Henryk Cioch.

Marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz (PO) oddalił wnio-
sek PiS, aby umożliwić preze-
som SKOK, m.in. Rafałowi 
Matusiakowi, prezesowi Kra-
jowej SKOK, odniesienie się do 
zarzutów.

– Czy nie uważa pan, że po-
winni również wystąpić przed-
stawiciele Kasy Krajowej? Czy 
Komisja Nadzoru Finansowe-
go z równą troską zajmuje się 
innymi podmiotami na rynku 
finansowym i czy pan mógł-
by podać taki przykład? Czy 
nie uważa pan, że zbyt często 
zmieniają się przepisy regu-
lujące obrazowanie sytuacji 
finansowej w SKOK? – pytała 
marszałka Senatu senator Alicja 
Zając (PiS).

Z kolei podczas posiedzenia 
sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych Rafał Matusiak, 
prezes Kasy Krajowej, miał tyl-
ko 10 minut, by podjąć polemi-
kę z trwającym półtorej godziny 
wystąpieniem Andrzeja Jakubia-
ka, przewodniczącego KNF.

– Chciałbym zaapelować 
o realny dialog z KNF. Bardzo 
nam zależy, aby te instytucje, 
które powinny zostać na polskim 
rynku, działały w interesie osób, 
które są jej członkami – powie-
dział prezes Matusiak.

Przewodnicząca sejmowej 
komisji posłanka PO Krystyna 
Skowrońska jest prezesem zarzą-
du Banku Spółdzielczego w Prze-
cławiu, który też podlega KNF 
i jest konkurencją dla SKOK.

Kontra medialna

W niektórych mediach poja-
wiła się ostatnio seria krytycz-
nych publikacji o spółdzielczych 
kasach. Teksty w identycznym 
tonie ukazały się w kilku tygo-
dnikach. Przez ostatnią dekadę 
w krytyce SKOK celowały 
„Gazeta Wyborcza” i „Polity-
ka”. Mimo to fala krytyki wobec 
SKOK przyniosła efekt inny niż 
założyli przeciwnicy spółdziel-
czości finansowej. Liczba człon-
ków SKOK-ów rośnie. Po części 
to efekt struktury spółdzielczych 
instytucji finansowych. W ban-
kach spółdzielczych i SKOK-
-ach grono członkowskie bu-

dowane jest od dołu, na bazie 
lokalnej społeczności.

Patron

Franciszek Stefczyk, patron 
największej SKOK – Kasy Stef-
czyka z siedzibą w Gdyni – był 
działaczem spółdzielczości, 
nauczycielem szkoły rolniczej 
w Czernichowie, zaangażowa-
nym w zwalczanie lichwy sto-
sowanej wobec społeczeństwa 
Galicji przez obcy kapitał.

– Arcydziełem ruchu stowa-
rzyszeniowego są kasy Stefczy-
ka. Był to największy i najlepszy 
użytek, jaki w dawnej Galicji 
zrobiono z samorządu – pisał 
Feliks Koneczny, historyk idei 
w rozprawie „Państwo i prawo 
w cywilizacji łacińskiej”.Takie 
dziedzictwo zobowiązuje.

Antylichwa

Ruch SKOK przed dziesię-
ciu laty mocno zaangażował się 
w tzw. ustawę antylichwiarską, 
doprowadzając do okiełznania 

sprawiły, że konsument zyskał 
większą ochronę przed wpadnię-
ciem w pętlę zadłużenia. Ochro-
na konsumentów była jednym 
z podstawowych założeń ustawy 
ograniczającej swobodę insty-
tucji finansowych. To zabolało 
sektor bankowy i parabanki.

„Solidarność”  
broni SKOK

Prezydium ZRG NSZZ „So-
lidarność” przyjęło w grudniu 
2014 r. uchwałę, w której sprze-
ciwia się działaniom Komisji 
Nadzoru Finansowego wymie-
rzonym w spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe.

„Już I zjazd Solidarno-
ści w 1981 roku upomniał się 
w specjalnej uchwale o niezależ-
ność i samorządność ruchu spół-
dzielczego. W latach 90. NSZZ 
Solidarność wspierał odrodzenie 
się spółdzielni oszczędnościo-
wo-kredytowych, a XXIII zjazd 
Związku przestrzegał przed ka-
tastrofalnymi skutkami wprowa-
dzenia w życie restrykcyjnych 

Spółdzielcze kasy, polski kapitał i tradycja 

SKOK-i nie są monolitycz-
ne, ale większość Polaków 
postrzega je jako jednolitą 

instytucję. Na rynku krajowym 
działa ponad pięćdziesiąt kas 
o różnej wielkości oraz o róż-
nych zarządach. Ich działalność 
łączy oparcie się na prawie spół-
dzielczym, a do niedawna – też 
kuratela Krajowej SKOK.

Tradycja

Tradycja unii kredytowych 
i organizacji samopomocy fi-
nansowej sięga gildii kupiec-
kich, maszoperii i tzw. banków 
pobożnych. Pionierem spół-
dzielni finansowych był Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen, 
zakładający w XIX wieku or-
ganizacje kierujące się ideą de-
mokracji ekonomicznej.

Na ich wzór tworzone były 
przez ks. Piotra Wawrzyniaka 
banki ludowe w Wielkopolsce, 
kasy włościańskie zakładane 
przez błogosławioną Marceli-
nę Darowską na Podolu oraz 
galicyjskie kasy Franciszka 
Stefczyka. W okresie między-
wojennym do kas Stefczyka na-
leżało około 1,5 miliona człon-
ków. Odegrały one ogromną 
rolę w budowie rodzimego 
sektora usług i drobnej przed-
siębiorczości.

Idea polskiej spółdzielczości 
finansowej odrodziła się w 1990 
roku. Zajęła się tym Fundacja 
na rzecz Polskich Związków 
Kredytowych, w której dzia-
łał m.in. śp. Lech Kaczyński. 
Pierwsze SKOK-i powstały 
w 1992 roku głównie na bazie 
zakładowych kas zapomogowo-
-pożyczkowych i przy pomocy 
struktur parafialnych. Z czasem 
przekształciły się w prężne or-
ganizacje, zdolne do konkuro-
wania z bankami.

System

Polski system SKOK jest 
częścią światowego ruchu 
związków kredytowych (ang. 
credit union).

SKOK-i, zwane również 
uniami lub spółdzielniami kredy-
towymi, działają niezarobkowo. 
Podstawą prawną ich funkcjo-
nowania jest ustawa o spółdziel-
czych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych. Zrzeszają 
około 2,6 miliona członków. 
Na całym świecie w ponad stu 

Czym są SKOK-i 
 Stanowią alternatywę dla banków, są elementem konku-

rencji, która zapewnia korzystniejsze produkty finansowe
 To jedne z ostatnich instytucji opartych na polskim kapitale  
 Wywodzą się z polskiej tradycji, wspierają inicjatywy pa-

triotyczne 
 Nowe przepisy o SKOK nie są dostosowane do charakteru 

spółdzielczych kas 
 Przez 20 lat rozwijały się bez państwowej pomocy i nie 

korzystały z dotacji publicznych 
 Decyzją KNF wiele SKOK-ów, w odróżnieniu od banków, 

nie może reklamować swoich lokat
 Banki mają dużo szerszy zakres działania w udzielaniu kredy-

tów hipotecznych i kredytów dla podmiotów gospodarczych   
 Do czasu objęcia SKOK-ów nadzorem KNF żadna spółdziel-

cza kasa nie upadła.

apetytów bankierów. Teraz po-
życzając 1000 złotych oddajemy 
bankowi lub innej instytucji fi-
nansowej maksymalnie 120-130 
złotych, a nie na przykład 500 
złotych, jak miało to miejsce. Je-
śli pożyczkodawca zażąda wię-
cej, umowa będzie nieważna.

20 lutego 2006 roku weszła 
bowiem w życie nowelizacja 
kodeksu cywilnego i zmiana 
w ustawie o kredycie konsu-
menckim, potocznie nazywana 
ustawą antylichwiarską, okre-
ślając, iż maksymalne oprocen-
towanie kredytów i pożyczek 
wynikające z czynności prawnej 
rocznie nie może przekroczyć 
czterokrotności stopy kredytu 
lombardowego NBP. Tę zaś 
ustala Rada Polityki Pieniężnej. 
Obecnie wynosi ona 3 procent, 
czyli oprocentowanie nie może 
przekroczyć 12 procent. Inną 
inicjatywą ruchu kas była usta-
wa o upadłości konsumenckiej 
i arbitrażu konsumenckim.

Nowe przepisy, mające 
chronić obywateli przed lichwą, 

przepisów prawnych, które 
mogą skutkować wyeliminowa-
niem tej instytucji z polskiego 
rynku finansowego” – napisa-
li związkowcy, z niepokojem 
obserwując czarny scenariusz 
eliminowania jednej z ostatnich 
polskich instytucji finansowych.
Związkowcy przypominają, iż 
„w czasie kryzysu, wobec utraty 
zaufania do banków, to właśnie 
kasy spółdzielcze, wspierane 
przez państwo, stały się instytu-
cjami publicznego zaufania”.

Przypomnijmy, że w ro-
ku 2014 Piotr Duda, lider 
NSZZ „Solidarność”, został 
laureatem Nagrody Feniksa, 
najwyższego odznaczenia 
ruchu SKOK, w kategorii 
„Promotor idei SKOK”. Na 
rynku finansowym jest miej-
sce dla banków, dla SKOK-
-ów i banków spółdzielczych. 
Zaburzenie równowagi między 
tymi sektorami byłoby szkodli-
we przede wszystkim dla nas, 
ich klientów.

Artur S. Górski
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HISTORIA

W czerwcu 1989 r. odbyły się pierwsze po wojnie częściowo demokratyczne wybory do 
Sejmu i Senatu. W styczniu 1990 r. rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. 
W tych „wolnościowych” okolicznościach rząd Tadeusza Mazowieckiego wysłał wciąż istnie-
jącą Milicję Obywatelską do pałowania młodych antykomunistów, którzy ujawnili proceder 
niszczenia akt PZPR.

WOJNA O AKTA 

Na samym progu istnie-
nia III Rzeczypospo-
litej okazało się zatem, 

że nowe rządy, wywodzące się 
w dużym stopniu z pnia solidar-
nościowego, lepiej od samych 
funkcjonariuszy obalonego re-
żimu komunistycznego dbają 
o ich interesy.

Pogłoski o tym, że działacze 
PZPR i oficerowie Służby Bez-
pieczeństwa niszczą dokumen-
tację swojej działalności, zaczę-
ły pojawiać się publicznie już 
pod koniec 1989 r. W 1990 r. 
jeden z takich przypadków 
osobiście potwierdziła Janina 
Wehrstein z Biura Interwencji 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. PZPR 
w ten sposób nie tylko łamała 
prawo, nie przekazując swo-
ich archiwów do Archiwum 
Państwowego, ale również 
wzmacniała pozycję politycz-
ną postkomunistów, którzy 
niszcząc kompromitujące ich 
materiały otwierali sobie dro-
gę do legitymizacji w nowych 
warunkach. Nowa elita władzy 
udawała jednak, że nie widzi 
tego problemu. Głośno protesto-
wały tylko nieliczne środowiska 
niepodległościowe, a zwłaszcza 
antykomunistyczna młodzież 
z powstałej w 1984 r. Federacji 
Młodzieży Walczącej.

Od jesieni 1989 r. do wiosny 
1990 r. działacze FMW stanowili 
trzon antyokrągłostołowych de-
monstracji (na przykład słynne 
obalanie pomnika Lenina w No-
wej Hucie) i akcji okupowania 
oraz przejmowania siedzib 
PZPR różnego szczebla. W całej 
Polsce doszło do kilkudziesięciu 
takich wydarzeń, a najbardziej 
spektakularny i symboliczny 
przebieg miała okupacja siedzi-
by Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Gdańsku.

Z Warszawy 
do Gdańska

Niedziela 28 stycznia 1990 r. 
w grodzie nad Motławą biegła 
utartymi torami, które oznacza-
ły mszę świętą w kościele św. 
Brygidy o godzinie 11, a później 
tradycyjny wiec na przykościel-
nym placu. Wzięli w nim udział 
działacze FMW Region Pomorze 
Wschodnie (głównie z Gdyni), 
którzy dzień wcześniej uczest-
niczyli w wielkiej demonstracji 
niepodległościowej młodzieży 
pod Pałacem Kultury i Nauki 
w Warszawie. Przypomnijmy, 

że 27 stycznia w Sali Kongreso-
wej rozpoczął się ostatni zjazd 
PZPR. Patriotyczną młodzież, 
która chciała pokojowo cieszyć 
się z agonii znienawidzonej par-
tii, w stolicy zaatakowało kilka 
tysięcy milicjantów. Byli pobici 
i aresztowani.

Relacje z warszawskich wy-
darzeń zdane przez członków 
FMW na gorąco, niemal prosto 
po wyjściu z pociągu ze stolicy, 
stały się impulsem do rozpoczę-
cia pochodu pod siedzibę KW 
PZPR. Podobnie jak w całej 
Polsce, niepokorna młodzież 
w siedzibie PZPR chciała zna-
leźć dowody potwierdzające 
informacje o niszczeniu partyj-
nych i esbeckich dokumentów 
oraz „społecznie” zabezpieczyć 
budynek i majątek partii, które 
ich zdaniem powinny zostać 
przekazane innym podmiotom 
i instytucjom.

Na gorącym uczynku

Po krótkiej manifestacji 
przed siedzibą gdańskiego 
komitetu PZPR manifestan-
ci, głównie działacze FMW 
z Gdańska i Gdyni (np. Robert 
Kwiatek i Mariusz Roman), 
wdarli się do budynku, wyła-
mując drzwi kratami wyrwa-
nymi z okien. W siedzibie KW 
PZPR manifestanci znaleźli do-
wody na systemowe niszczenie 
akt. W kotłowni odkryto hałdy 
dopalających się dokumentów, 
które – jak się później okazało 
– wrzucali do szybu prowadzą-
cego do pieca działacze PZPR 
zabarykadowani w jednym 
z pokojów.

Okupujący siedzibę KW 
PZPR zachowywali się spo-
kojnie. Nie doszło do żadnych 
zniszczeń, a jedynymi „wy-
brykami” okazało się zerwa-
nie z dachu budynku zniena-
widzonej „czerwonej szmaty” 
(jak działacze FMW określali 
flagę PZPR) oraz „wystawienie
na widok publiczny” na balko-
nie ubranego w szalik i czapkę 
popiersia Lenina. Członko-
wie FMW podjęli negocjacje 
z prezydentem Gdańska Jerzy 
Pasińskim w sprawie zajętej 
siedziby KW PZPR, w któ-
rych pośredniczyli posłowie 
Obywatelskiego Klubu Parla-
mentarnego Czesław Nowak 
i Edmund Krasowski oraz dy-
rektor gdańskiego biura OKP 
Jacek Starościak. Ustalono, 
że kontrolę nad budynkiem 

przejmie straż prezydencka, 
a następnego dnia rozpocznie 
pracę społeczna komisja, któ-
ra zabezpieczy dokumentację 
PZPR.

Milicja znowu bije!

Szybko okazało się, że przy-
łapanie komunistów na gorącym 
– nomen omen – uczynku nie 
jest wygodne dla rządu Mazo-
wieckiego. Jednak do spacyfi-
kowania niepokornej młodzieży 
nie dążyli wcale, jak mogłoby 
się wydawać, byli funkcjonariu-
sze reżimu posiadający kontrolę 
nad tzw. resortami siłowymi. 
Rozumieli, że komunizm upa-
da i siłowe rozwiązania nie 
ułatwią im adaptacji w nowym 
porządku. To Aleksander Hall, 
minister bez teki w rządzie Ma-
zowieckiego, nazywał podobne 
akcje „próbami anarchizacji ży-
cia w Polsce” oraz „narażaniem 
na szwank autorytetu rządu”.

Premier nie uznał porozu-
mienia okupujących siedzibę 
gdańskiej PZPR z prezydentem 
miasta i nakazał im opuszczenie 
budynku. Przed komitetem mili-
cja wzywała do tego przez me-
gafony, powołując się na decyzję 
ministra Halla. Przed budynkiem 
zbierało się coraz więcej mili-
cjantów. Na ulicy Wały Jagiel-
lońskie stało kilkanaście niebie-
skich nysek. Późnym wieczorem 
nastąpił szturm, przy wykorzy-
staniu nadspodziewanie silnych 
środków jak na 30-osobową 
grupę młodych osób okupują-
cych budynek (wielu wcześniej 
udało się na noc do domów). 
Do jednoczesnej interwencji 
przez główne drzwi wejściowe 
oraz dach użyto śmigłowca, od-
działów antyterrorystycznych 
milicji i Oddziałów Prewencji 
Milicji Obywatelskiej (dawne-
go ZOMO). Okupujący stawiali 
jedynie bierny opór, śpiewając 
pieśni patriotyczne. Część z nich 
wypuszczono, część przewiezio-
no na komisariaty i tam po kil-
kugodzinnych przesłuchaniach 
również zwolniono.

Powrót FMW

Członkowie FMW nie dali 
jednak za wygraną. Ci, którzy 
od razu zostali wypuszczeni, 
jeszcze tej samej nocy zorga-
nizowali krótką manifestację 
przed Dworcem Głównym PKP. 
Rano w poniedziałek 29 stycznia 
przed siedzibą KW PZPR znowu 

zebrał się kilkusetosobowy tłum. 
Na budynku wciąż wisiały flagi
powieszone poprzedniego dnia. 
Doszło do kolejnego szturmu, 
tym razem młodych niepodle-
głościowców. Mimo zabaryka-
dowania się przez funkcjona-
riuszy MO i komunistycznych 
aparatczyków, manifestanci 
wdarli się do środka i po raz 
drugi opanowali budynek. Do-
szło do kolejnych negocjacji, 
z udziałem szefa Wojewódzkie-
go Urzędu Spraw Wewnętrznych 
Jerzego Andrzejewskiego, po-
sła OKP Krzysztofa Dowgiałły, 
wojewody gdańskiego Jerzego 
Jędykiewicza oraz (telefonicz-
nie) przedstawicieli Urzędu 
Rady Ministrów.

Negocjacje zakończyły się 
realnym i symbolicznym zwy-
cięstwem FMW. Odwrotnie 
niż w latach 80., to milicjanci 
i partyjniacy opuścili budynek 
w szpalerze młodych działa-
czy. – Gdy było już ciemno, 
milicja wśród gwizdów i krzy-
ków opuściła gmach – wspo-
minał uczestnik tych wydarzeń 
Robert Kwiatek.

Tym razem ustalenia doty-
czące zabezpieczenia i przeka-
zania akt PZPR do archiwów 
państwowych zostały dotrzy-
mane. Przynajmniej formalnie, 
bo w kolejnych tygodniach 
znaleziono jeszcze wiele dowo-
dów na niszczenie i brakowanie 
akt. Śp. Stanisław Flis, wów-
czas archiwista w Archiwum 
Państwowym w Gdańsku, od 
lutego 1990 r. przejmujący do-
kumenty PZPR, później m.in. 
kierownik Archiwum Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

relacjonował: „Pracownicy Ar-
chiwum Państwowego odkryli 
pożar śmietników na dziedzińcu 
Komitetu Wojewódzkiego. Przy 
śmietnikach znaleziono dopala-
jącą się dokumentację, pociętą 
w sposób mechaniczny, a także 
porwaną ręcznie. W korytarzu 
piwnicznym znaleźli także dużą 
gilotynę do cięcia akt, a obok 
niej siedem worków pociętej 
dokumentacji”.

Zachowali się jak trzeba

Czy spontaniczne, a zara-
zem spektakularne działania 
FMW, nie tylko w Gdańsku, 
ale w całej Polsce na przełomie 
lat 1989 i 1990, miały sens? 
Żądanie patriotycznej młodzie-
ży, aby PZPR odebrać majątek 
i przekazać go społeczeństwu, 
nie zostało zrealizowane. Nie 
udało się również całkowicie 
powstrzymać procederu nisz-
czenia akt partii, przede wszyst-
kim dlatego, że ten na początku 
1990 r. był już daleko zaawan-
sowany. Rząd nie wykazywał 
determinacji w tych kwestiach. 
Uchwała w sprawie zabez-
pieczenia i przejęcia akt byłej 
PZPR została przyjęta dopiero 
19 marca 1990 r. Jednak być 
może gdyby nie determinacja 
działaczy FMW, nie doszłoby 
do tego wcale. Nie po raz pierw-
szy w najnowszej historii Polski 
(podobnie na przykład w czasie 
strajków w 1988 r.) okazało się, 
że to młodzi ludzie „zachowali 
się jak trzeba”.

Adam Chmielecki
Zdjęcia ze zbiorów 
Mariusza Romana

Jeden z liderów okupacji gmachu KW PZPR w Gdańsku  
Mariusz A. Roman z gdyńskiej FMW.

Młodzi działacze niepodległościowi jeszcze przed,  
a nie w budynku partii.
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14 STYCZNIA – Związkowcy z gdań-
skiej „Solidarności” uczestniczyli 
w pikiecie zorganizowanej przed 
zachodniopomorskim Urzędem Woje-
wódzkim. Protest zorganizowany był 
w ramach akcji „Dość lekceważenie 
społeczeństwa”.
23 STYCZNIA – Odbyło się pierwsze 
posiedzenie nowo powstałego Parla-
mentarnego Zespołu ds. Obrony Ide-
ałów „Solidarności”, na czele którego 
stanął poseł PiS Janusz Śniadek.
21 STYCZNIA – NSZZ „Solidarność” 
skierował do Komisji Europejskiej 
skargę na nowelizację kodeksu pracy 
dotyczącą m.in. łamania dyrektywy 
o czasie pracy.

1 LUTEGO – Początek akcji „W lutym 
nie kupuję w Lidlu”, podczas której 
„Solidarność” protestowała przeciwko 
złym warunkom pracy i łamaniu praw 
związkowych.

5 LUTEGO – Podczas corocznego 
spotkania przedstawicieli organizacji 
związkowych Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Filharmonii 
Bałtyckiej wręczono nagrody III edycji 
konkursu „Razem bezpieczniej”. Na-
grodę dla organizacji zrzeszającej pro-
centowo najwięcej członków Związku 
w stosunku do liczby zatrudnionych 
otrzymała Organizacja Zakładowa 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kościerzynie.
14 LUTEGO – Zarejestrowano Organi-
zację Zakładową NSZZ „Solidarność” 
w Zespole Szkół Budowlanych i Odzie-
żowych w Tczewie.
15 LUTEGO – Strażak Zbigniew 
Bródka, członek KP NSZZ „S” w Łowi-
czu, pokonał 1500 metrów w minutę 
i 45 sekund, zdobywając złoty medal 
w łyżwiarstwie szybkim podczas 
igrzysk olimpijskich w Soczi.
24 LUTEGO – Sejmik Województwa 
Pomorskiego głosami radnych klubu 
PO-PSL przyjął uchwałę o połączeniu 
szpitala Copernicus i Szpitala Specjali-
stycznego im. Świętego Wojciecha na 
Zaspie, przeciwko tej decyzji protesto-
wała „Solidarność”.
KONIEC LUTEGO – Wyruszyły pierwsze 
związkowe transporty humanitarne na 
Ukrainę. Na siedzibie NSZZ „Soli-

darność” w Gdańsku zawisła flaga
Związku w żółto-niebieskich barwach 
na znak solidarności z narodem ukra-
ińskim.

8 MARCA – Odbyła się ogólnopolska 
pikieta przed ambasadą Federacji Ro-
syjskiej w Warszawie, tydzień później 
gdańska „Solidarność” zorganizowała 
pikietę pod konsulatem rosyjskim.
21 MARCA – Sejm odrzucił w pierw-
szym czytaniu dwa projekty ustaw 
dotyczące zakazu handlu w niedziele 
– obywatelski i poselski.

29 MARCA – Relikwie bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki zostały wprowa-
dzone do kościoła pw. Bożego Ciała 
na gdańskiej Morenie, w którym działa 
wspólnota duszpasterska członków 
i sympatyków oświatowej „Solidarno-
ści” w Gdańsku.
MARZEC – Trybunał Sprawiedliwo-
ści orzekł, że nie można stosować 
dwutygodniowego okresu wypowie-
dzenia wobec osób pracujących na 
czas określony, które wykonują pracę 
podobną do tej świadczonej przez 
zatrudnionych na stałe.
MARZEC – Powstała Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność” 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Kartuzach.

4 KWIETNIA – Delegacja NSZZ „So-
lidarność” wzięła udział w Brukseli 
w zorganizowanej przez EKZZ między-
narodowej manifestacji pod hasłem 
„Tak dla Europy socjalnej”.
15 KWIETNIA – W Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie odbyła się gala 
wręczenia nagród laureatom VI edycji 
konkursu „Pracodawca przyjazny pra-
cownikom”. Jedynym reprezentantem 
Pomorza w gronie 14 laureatów były 
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 
S.A. w Starogardzie Gd.

27 KWIETNIA – Papież Jan Paweł II 
oficjalnie został uznany za świętego.
Kanonizacja miała miejsce w Rzymie. 
Podczas tej samej uroczystości za 
świętego uznano także papieża Jana 
XXIII.
29 KWIETNIA – Powstała organizacja 
NSZZ „Solidarność” w Nadleśnictwie 
Strzebielino.
KWIECIEŃ – Kwiecień stał pod znakiem 
wyborów w regionalnych sekcjach 
branżowych. Władze na nową kaden-
cję wyłonili kolejarze, oświata, emeryci, 
muzealnicy, leśnicy oraz Regionalny Se-
kretariat Kultury i Środków Przekazu.

KWIECIEŃ – „Magazyn Solidarność” 
ma już 20 lat.

16 MAJA – Mirosław Piórek został 
ponownie wybrany na przewodni-
czącego Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidarność”.
22 MAJA – Mariusz Połom został wybra-
ny na przewodniczącego Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „Solidarność”.

26 MAJA – Przewodniczącym Krajowej 
Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów Spo-
żywczych NSZZ „Solidarność” został 
Zbigniew Sikorski.
28 – 29 MAJA – Podczas XIII WZD 
sekcji Andrzej Kościk został ponow-
nie wybrany na przewodniczącego 
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

30 MAJA – Na przewodniczącego 
Rady Sekcji Krajowej Pracowników 
Cywilnych MON NSZZ „Solidarność” 
ponownie wybrano Mirosława Ka-
mieńskiego.

4 CZERWCA – W historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej otwarto wystawę 
„Foto Majdan – droga do Wolności”.

17 – 18 CZERWCA – Odbyło się spra-
wozdawczo-wyborcze Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, na którym wybrano 
regionalne władze Związku na nową 
kadencję. Na czele gdańskiej „Soli-
darności” już po raz czwarty stanął 
Krzysztof Dośla.
19 CZERWCA – Związkowcy z NSZZ 
„S” oraz organizacji zakładowej w DCT 
przeprowadzili akcję ulotkową skie-
rowaną do pracowników terminalu, 
którzy pracowali w Boże Ciało oraz 
w święta wielkanocne, ale nie otrzy-
mali za to żadnego dodatku.
23 CZERWCA – Przed siedzibą Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwoju 
odbyła się pikieta kolejowej „Solidar-
ności”.
CZERWIEC – Zarejestrowano organi-
zacje NSZZ „Solidarność” w DELPHI 
Poland S.A. Oddział Gdańsk oraz 
w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tczewie.

1 LIPCA – W Wyspie Skarbów Gdań-
skiego Archipelagu Kultury w Gdańsku 
Sobieszewie została otwarta wystawa 
zdjęć Janusza Bałandy-Rydzewskiego 
i Wojciecha Milewskiego pod nazwą 
Co nam dała „Solidarność”.
9 LIPCA – Gościem gdańskiej „Solidar-
ności” była Sharon James, sekretarz 
Sekcji Dokerów w ITF.

30 LIPCA – Odbyła się uroczystość 
nadania obwodnicy Pruszcza Gdań-
skiego imienia NSZZ „Solidarność”.

Maj
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15 SIERPNIA – W Polpharma Ma-
ratonie Solidarności wzięła udział 
rekordowa liczba zawodników – 933 
z dwudziestu krajów.

17 SIERPNIA – Ludzie „Solidarności” 
z różnych stron świata zjechali do 
Strzebielinka na uroczystość upamięt-
niającą internowania w czasie stanu 
wojennego.

25 SIERPNIA – Błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko oficjalnie został
ogłoszony patronem NSZZ „Solidar-
ność”.

30 SIERPNIA – W Gdyni odsłonięto 
pomnik ks. prałata Hilarego Jastaka.

31 SIERPNIA – Podczas uroczystej 
mszy świętej z okazji 34 rocznicy 
Sierpnia ’80 do bazyliki św. Brygidy 
wprowadzone zostały relikwie świę-
tego Jana Pawła II i błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki. W Sali BHP 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
48 uczniów z Pomorza otrzymało 
stypendia im. NSZZ „Solidarność”.

28 SIERPNIA – Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” zaapelowała do ministra 
administracji i cyfryzacji o interwencję 
w sprawie wypowiedzenia Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy w Po-
czcie Polskiej. Zdaniem „S”, decyzja 
zarządu w tej sprawie doprowadzi do 
obniżenia wynagrodzeń i pogorsze-
nia warunków pracy ponad 80 tys. 
pracowników spółki. 
31 SIERPNIA – NSZZ „Solidarność” 
został uhonorowany Medalem „Zło 
dobrem zwyciężaj”, przyznawanym 
przez Ogólnopolski Komitet Pamięci 
ks. Jerzego Popiełuszki. Pamiątkowe 
medale otrzymali również Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Regioniu 
Gdańskiego, oraz Krzysztof Żmuda, 
koordynator regionalny służby przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

9 WRZEŚNIA – Związkowcy protesto-
wali przed centrum dystrybucyjnym i lo-
gistycznym sieci Lidl w Jankowicach k. 
Tarnowa Podgórnego przeciwko niegod-
nym warunkom pracy oraz zwolnieniu 
dwójki działaczy „Solidarności”.

20 – 21 WRZEŚNIA – Odbyła się XXXII 
Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy.
24 WRZEŚNIA – Przed siedzibą Mini-
sterstwa Sprawiedliwości odbyła się 
pikieta pracowników sądów i pro-
kuratur przeciwko niskim pensjom 
w sądownictwie.
27 WRZEŚNIA – Miała miejsce XIX 
Pielgrzymka Pracowników Przemysłu 
Obronnego w Skarżysku-Kamiennej. 
Uroczystości pielgrzymkowe, które 
odbyły się w sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej, towarzyszyły obcho-
dom 75 rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego.
WRZESIEŃ – Powstała organizacja 
NSZZ „Solidarność” w hipermarkecie 
Real w Gdyni.

3 PAŹDZIERNIKA – Sąd orzekł, że pra-
cownicy sieci Biedronka byli dyskrymi-
nowani ze względu na przynależność 
związkową.
3 PAŹDZIERNIKA – Związkowcy 
przeprowadzili akcję ulotkową wśród 
pracowników DCT Gdańsk.
8 – 9 PAŹDZIERNIKA – Podczas Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda został ponownie 
wybrany na przewodniczącego Komisji 

Wrzesieñ

Krajowej. W nowej KK zasiadło pięciu 
przedstawicieli Regionu Gdańskie-
go: Krzysztof Dośla, Bożena Brauer, 
Roman Gałęzewski, Bogdan Olszew-
ski i Mirosław Piórek. W składzie 
Krajowej Komisji Rewizyjnej znalazł się 
reprezentant naszego Regionu Edward 
Fortuna.

13 PAŹDZIERNIKA – Sekcja Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” zorganizowała konferencję 
przed siedzibą Związku w Gdańsku.
14 PAŹDZIERNIKA – Prawa i obowiąz-
ki straży miejskich i gminnych były 
tematem konferencji, która odbyła się 
w Sejmie. Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele organizacji związkowych 
działających przy strażach miejskich 
w całej Polsce, głównie z NSZZ „Soli-
darność”, policji, MSW, urzędów wo-
jewódzkich. Pomorze reprezentowali 
Andrzej Baj i Robert Rokosz, człon-
kowie „Solidarności” przy gdańskiej 
Straży Miejskiej.
17 PAŹDZIERNIKA – Posłowie PiS 
złożyli projekt ustawy przywracający 
poprzednie regulacje dotyczące wieku 
emerytalnego.

18 PAŹDZIERNIKA – Kilka tysięcy osób 
manifestowało w Warszawie w obro-
nie rodzimego rynku pocztowego. 
Pracownicy Poczty Polskiej domagali 
sie przywrócenia wypowiedzianego 
przez zarząd Poczty Polskiej Układu 
Zbiorowego Pracy.
18 PAŹDZIERNIKA – Obraz bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki autorstwa Walde-
mara Cieślaka, ufundowany przez KM 
NSZZ „S” Remontowej Shipbuilding, 
odsłonięto w bazylice św. Brygidy pod-
czas mszy św. w przeddzień 30 rocznicy 
męczeńskiej śmierci patrona Związku. 
Wcześniej otwarto wystawę poświęconą 
błogosławionemu. 
23 PAŹDZIERNIKA – Sejm zdecydo-
wał o oskładkowaniu części umów 
śmieciowych.
PAŹDZIERNIK – Powstały organizacje 
NSZZ „Solidarność” w hipermarketach 
Real w Gdańsku przy ulicy Kołobrze-
skiej i Spacerowej oraz w Bibliotece 
PAN w Gdańsku.

16 LISTOPADA – Wybory samorządo-
we. Z list PiS do Rady Miasta Gdań-
ska dostali się: Dorota Dudek, Piotr 
Gierszewski i Anna Wirska (wszyscy 
reprezentujący oświatową „S”) oraz 
Anna Kołakowska. W radzie znalazł 
się także Piotr Walentynowicz, wnuk 
legendarnej suwnicowej. W Gdyni 
rajcami zostali Ewa Krym i Joanna 
Zielińska z oświatowej „S”, startujące 
z listy „Samorządności” Wojciecha 
Szczurka. W Malborku mandat radne-
go zdobyli Paweł Dziwosz (KWW Nasz 
Malbork) i Wioletta Klepacka (PiS), 
a do Rady Powiatu Tczewskiego z listy 
PiS weszła Barbara Kamińska. W Rumi 
natomiast do Rady Miasta weszła 
Karolina Rydzewska (PO). 
17 LISTOPADA – Przewodniczący 
Krzysztof Dośla podpisał w imieniu 
NSZZ „S” wspólną deklarację związ-
ków zawodowych i organizacji pra-
codawców z Pomorza, wzywającą do 
pilnego opracowania i wprowadzenia 
nowych aktów prawnych regulujących 
dialog społeczny
18 LISTOPADA – Komisja Krajowa 
NSZZ „S” wybrała Radę Krajowego 
Funduszu Strajkowego i przyjęła nowy 
wzór deklaracji związkowej. Jednym 
z członków funduszu został Mirosław 
Piórek

9 GRUDNIA – Przed Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów w Warszawie odbyła się 
manifestacja oświatowej „Solidarności”.

11 GRUDNIA – Otwarcie w Sali BHP 
wystawy malarstwa Andrzeja Piwar-
skiego „Moja Solidarność”

16,17 GRUDNIA – Obchody kolejnej 
rocznicy Grudnia ’70 w Gdańsku 
i Gdyni.
29 GRUDNIA – Początek referendum 
strajkowego w PKP Cargo.
GRUDZIEŃ – Powstały organizacje 
NSZZ „Solidarność” w Inter Balt sp. 
z o.o. oraz w EuroCash

oprac. Martyna Werra, 
Małgorzata Kuźma

Grudzieñ
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Uchwała Programowa XXVII Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” (cz. II)

Prezentujemy drugą część Uchwały Programowej przyjętej na  XXVII KZD. 
Pierwszą część drukowaliśmy w poprzednim numerze „Magazynu”.

Część II
O ROZWÓJ PRZEMYSŁU 
W POLSCE

Dla rodziny
Kraj, którego liczba mieszkańców spada, 

jest skazany na ograniczony rozwój, utratę 
znaczenia, wewnętrzne problemy gospodar-
cze i społeczne, wynikające ze zmiany propor-
cji obywateli w wieku produkcyjnym i emery-
tów, a także określonego spadku przychodów 
do systemów ubezpieczenia społecznego. 
Wymaga to stworzenia Narodowej Strategii 
Demograficznej, której jednym z głównych
elementów powinna być skuteczna polityka 
prorodzinna.

NSZZ „Solidarność” konsekwentnie doma-
ga się zarówno od samorządów lokalnych, jak 
i władz krajowych opracowania i wdrożenia 
kompleksowego programu wsparcia rodzin, 
szczególnie rodzin wielodzietnych, którego 
elementami powinny być m.in.:
 Działania w kierunku podniesienia kwot 

świadczeń rodzinnych i świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej oraz corocznej 
ich indeksacji.

 Wsparcie rodzin poprzez działania mające 
na celu podniesienie kryteriów dochodo-
wych, uprawniających do korzystania ze 
świadczeń rodzinnych i ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej oraz wpro-
wadzenie mechanizmów ich corocznej 
waloryzacji.

 Skuteczna ochrona dzieci z rodzin najuboż-
szych, które od lat stanowią „oblicze pol-
skiej biedy”.

 Monitorowanie sytuacji na rynku pracy 
pod kątem przeciwdziałania dyskryminacji 
kobiet i realizacji odpowiednich zapisów 
Kodeksu pracy, w szczególności prawa ko-
biet, korzystających z urlopów macierzyń-
skich i wychowawczych oraz ich powrotu 
do pełnej aktywności zawodowej i jej kon-
tynuacji na dotychczasowych warunkach 
(z uwzględnieniem aktualnych warunków 
pracy i płacy).

 Działania na rzecz zapewnienia właściwej 
równowagi między życiem zawodowym 
i rodzinnym, w szczególności obejmują-
cych inicjatywy wspierające rozwiązania 
umożliwiające opiekę nad małymi dziećmi 
i osobami zależnymi.
Realizacja tych działań nie może odbyć 

się bez ratyfikacji Konwencji MOP 156 (dot.
równości szans i równego traktowania pra-
cowników obu płci) i 189 (dot. pracowników 
domowych).
 Stworzenie programu budownictwa spo-

łecznych mieszkań czynszowych oraz 
wsparcia budownictwa komunalnego.

 Wsparcie kobiet przebywających na urlo-
pach macierzyńskich i wychowawczych do 
podnoszenia kwalifikacji i tworzenia moż-
liwości płynnego powrotu do stabilnego 
zatrudnienia.

Działania sprzyjające polityce prorodzin-
nej, to także działania na rzecz pewnego 
i bezpiecznego zatrudnienia, dostępności 
usług publicznych, w tym dostępności żłob-
ków czy przedszkoli, a także stopniowy wzrost 
płac, gwarantujący bezpieczeństwo ekono-
miczne rodzin.

Na rzecz globalizacji 
solidarności

Konieczność globalizacji solidarności 
jest szczególnie widoczna w czasie trwania 
kryzysu na świecie. Odpowiedzią związków 
zawodowych na ofensywę globalnego kapi-
tału musi być ścisła koordynacja działań na 
poziomie międzynarodowym, prowadząca 
do powstania zarządzania gospodarczego na 
szczeblu światowym w dialogu z partnerami 
społecznymi. Zwyczajne instrumenty inter-
wencjonizmu państwowego typu keynesow-
skiego w dobie globalizacji kapitału utraciły 
swoją skuteczność ze względu na naturalne 
ograniczenie ich zasięgu do terytorium jedne-
go kraju. Kryzys doprowadził do pogłębienia 
się nierówności zarówno miedzy pracownika-
mi w poszczególnych krajach, jak i między kra-
jami, których władze prześcigają się w stwa-
rzaniu dogodnych warunków dla inwestorów 
kosztem pracowników, co sprawę globalizacji 
solidarności związkowej czyni zarówno szcze-
gólnie trudną, jak i szczególnie ważną i pilną. 
Konkurencja państw w przyciąganiu kapitału 
tworzy swoisty wyścig w pogarszaniu warunków 
zatrudnienia, erozji przepisów bhp, obniżaniu 
płac, wszystko to w imię cięć kosztów pracy, cze-
mu często towarzyszą prześladowania niezależ-
nych związków zawodowych, bądź wręcz zakaz 
ich działania. W efekcie następuje koncentracja 
produkcji w strefach wolnych od związków zawo-
dowych. Przeciwstawienie się aspiracjom biznesu 
do likwidacji związków zawodowych jako ostat-
niej przeszkody na drodze ostatecznego triumfu 
neoliberalnego dogmatu, stanowi dziś największe 
wyzwanie, sprostanie któremu nie jest możliwe 
bez globalizacji solidarności.

Aby osiągnąć ten cel należy m.in. uru-
chomić mechanizmy w ramach istniejących 
instytucji i organizacji na poziomie między-
narodowym. Dołączenie do przepisów Mię-
dzynarodowej Organizacji Handlu (WTO) 
klauzuli socjalnej, w postaci zobowiązania 
do przestrzegania podstawowych konwen-
cji Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
byłoby krokiem na rzecz ograniczenia dum-
pingu socjalnego, nieuczciwej konkurencji 
i wyprowadzania miejsc pracy do krajów, 
gdzie konwencje te nie obowiązują bądź są 
systematycznie łamane.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na 
przebieg negocjacji Transatlantyckiego Part-
nerstwa Handlu i Inwestycji (TTIP) mające-
go doprowadzić do strefy wolnego handlu 
usług i inwestycji Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, aby jego reguły nie dawały 
biznesowi sposobności narzucania suweren-
nym krajom wygodnych dla siebie przepisów, 
szczególnie w dziedzinie prawa pracy czy po-
lityki społecznej.

W kontekście pogarszających się warun-
ków na rynkach pracy trzeba uczynić wszyst-
ko, aby w koordynacji z MKZZ doprowadzić 
do pełnej mobilizacji związków zawodowych 
w celu przeciwstawienia się nasilającej się 
w MOP kampanii pracodawców kwestionują-
cej prawo do strajku i podważającej prawo do 
działań zbiorowych.

Ochrona zdrowia
NSZZ „Solidarność” działając w obronie 

ludzi chorych i słabych domagać się będzie 
poprawy dostępności powszechnej służby 
zdrowia.

Rząd RP, wydłużając czas osiągnięcia wie-
ku emerytalnego jest zobowiązany zapewnić 
właściwą opiekę medyczną, dostęp do lecznic-
twa uzdrowiskowego, a wobec dokonujących 
się zmian demograficznych również do kom-
pleksowej opieki społecznej.

Państwo, dbając o zdrowie społeczeństwa, 
powinno zwiększyć nadzór nad organizacją 
i funkcjonowaniem polskiego lecznictwa, 
a także poprawić jego finansowanie.

W celu zachowania bezpieczeństwa zdro-
wotnego obywateli i wobec globalnych za-
grożeń epidemiologicznych należy utrzymać 
państwowy charakter Inspekcji Sanitarnej oraz 
Ratownictwa Medycznego. Działanie tych 
służb powinno być zarządzane i koordynowa-
ne przez Ministra Zdrowia.

Ochrona i promocja edukacji, 
kultury i nauki

W przekonaniu, że właściwy poziom 
edukacji w Polsce jest zadaniem dla ca-
łego społeczeństwa, NSZZ „Solidarność” 
będzie konsekwentnie dążył do rzeczowej 
i merytorycznej debaty o oświacie, której 
efektem będzie:
 Podniesienie nakładów na polską edukację 

minimum do poziomu średniej UE.
 Ujednolicenie statusu zawodowego 

wszystkich nauczycieli w Polsce w oparciu 
o Kartę Nauczyciela.

 Wprowadzenie rozwiązań pozwalających 
uniknąć likwidacji szkół w związku z ni-
żem demograficznym. Likwidacja i cięcia
etatów w szkołach nie mogą być jedynym 
rozwiązaniem.

 Dbałość o wychowanie młodych pokoleń 
w oparciu o uniwersalny charakter war-
tości chrześcijańskich oraz polską tradycję 
i historię narodu.

 Efektywne doradztwo zawodowe i pomoc 
psychologiczna pedagogów dla uczniów 
i ich rodziców.

 Promocja szkolnictwa zawodowego 
i motywowanie pracodawców do współ-
uczestnictwa w procesie kształcenia za-
wodowego, który pozwoli absolwentom 
szkół i uczelni na odnalezienie się na rynku 
pracy.

 Wprowadzenie edukacji ekonomicznej na 
wszystkich poziomach nauczania.
NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się ogra-

niczeniom w nauczaniu ojczystej historii 
i literatury.

Związek wspiera budowanie społeczeń-
stwa opartego o wiedzę, dlatego będzie się 
domagał skutecznego dopasowywania naucza-
nia do potrzeb rynku pracy. Środki kierowane 
na rozwój nauki w relacji do PKB są kilkakrot-
nie niższe, niż przewidywane w dokumentach 
Unii Europejskiej, a płace pracowników nauki 
i szkolnictwa wyższego, w związku z inflacją,
tracą swą siłę nabywczą. Będziemy przeciw-
stawiać się takiej polityce. Będziemy zabiegać 
o wzrost nakładów na edukację, szkolnictwo 
wyższe i kulturę. Rozwój tych dziedzin gwa-
rantuje rozwój cywilizacyjny kraju.

W zakresie szkolnictwa wyższego wnio-
skujemy o:
 Zwiększenie finansowania nauki i szkolnic-

twa wyższego.
 Przywrócenie przejrzystych zasad płaco-

wych i stabilności zatrudnienia pracowni-
ków naukowych.

 Kulturę zakorzenioną w tradycji narodo-
wej oraz dziedzictwo narodowe chronio-
ne ze środków publicznych, zarówno na 
szczeblu krajowym jak i samorządowym. 
Pozwoli to na zachowanie tożsamości na-

rodowej i skuteczną walkę o odzyskanie 
niepodległości. Związek nie zgadza się na 
wycofywanie się państwa z funkcji mece-
nasa kultury.

 Zmiany w systemie stypendiów, tak socjal-
nych, jak i rektora (dawnych naukowych).
Obecny system nie jest sprawiedliwy. 

Istnieją duże dysproporcje w wysokości sty-
pendiów pomiędzy uczelniami, różne też są 
kryteria przyznawania stypendium rektora na 
poszczególnych wydziałach.

Apelujemy o troskę w zagwarantowaniu 
społeczeństwu dostępu do dzieł polskiej kul-
tury na najwyższym poziomie.

Ochrona środowiska
NSZZ „Solidarność” opowiada się za syste-

mową ochroną środowiska naturalnego.
Domagamy się zmian w systemie finanso-

wania ochrony przyrody oraz wynagradzania 
pracowników zajmujących się jej ochroną.

Wzywamy rząd do przygotowania i kon-
sekwentnego realizowania skonsultowanych 
projektów w zakresie kompleksowego roz-
wiązania problemów gospodarki wodnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
przeciwpowodziowych i retencji wód.

W obecnym kształcie pakiet klimatyczny, 
w przypadku polskiej gospodarki, prowadzi 
do likwidacji tysięcy miejsc pracy i wpływa ne-
gatywnie na rozwój oraz konkurencyjność pol-
skiej gospodarki, dlatego NSZZ „Solidarność” 
będzie domagał się rewizji niekorzystnych za-
pisów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.

Należy prowadzić szeroką kampanię w róż-
norodnych środowiskach zwracającą uwagę 
na fakt, iż ograniczenie emisji na terenie Unii 
Europejskiej nie tylko zmniejszy jej konkuren-
cyjność i doprowadzi do przenoszenia miejsc 
pracy do krajów, które nie stosują żadnych 
restrykcji w sposobie i skali użytkowania 
energii, lecz w wyniku tego także spowoduje 
efekt odwrotny do oczekiwanego – zwiększy 
poziom globalnej emisji.

Ochrona interesów 
ludzi pracy na forum 
międzynarodowym 
i europejskim

Aby zrealizować ten cel, musimy prze-
ciwstawić się próbom demontażu państwa 
opiekuńczego. Państwo pod pretekstem walki 
z kryzysem, usiłuje przerzucić jego koszty na 
pracowników. Nie akceptujemy też argumen-
tacji, mającej na celu wykazanie, że przezwy-
ciężenie kryzysu wymaga ograniczenia płac, 
zachwiania stabilności i pewności zatrudnie-
nia oraz destabilizacji ochrony socjalnej przy 
ciągle rosnących dochodach biznesu. Nie zga-
dzamy się na zwiększanie konkurencyjności 
kosztem pracownika. Oczekujemy na działania 
Państwa w kierunku innowacyjności, lepszej 
organizacji pracy, podwyższania kwalifikacji
pracowników i tworzenia produktywnego za-
trudnienia. Nasze członkostwo w UE daje nam 
narzędzia walki o pełne wdrożenie w naszym 
kraju europejskiego modelu społecznego, lecz 
aby instrumenty te uczynić bardziej komplet-
nymi i skutecznymi, musimy doprowadzić do 
pełnego obowiązywania Europejskiej Karty 
Praw Podstawowych w naszym kraju.

Nie akceptujemy ataku na krajowe syste-
my stosunków pracy i układów zbiorowych 
w wyniku wprowadzenia paktu fiskalnego
i semestru europejskiego. Będziemy prze-
ciwstawiać się wszelkim próbom narzucenia 
przez instytucje europejskie, pod pretekstem 
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skompromitowanej polityki oszczędności, 
ograniczenia poziomu płac czy innych zaleceń 
sprzecznych z ustaleniami autonomicznego 
dialogu społecznego na poziomie krajowym.

Trwa zamieszanie prawne wokół stosowa-
nia dyrektywy o pracownikach delegowanych, 
której celem wskazanym wprost w tekście 
preambuły jest zapewnienie im takich samych 
standardów pracy i płacy jak pracownikom 
miejscowym, a pracodawcom warunków 
równej konkurencji. Tymczasem decyzjami 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
firmy mogą w pewnych sytuacjach narzucać
pracownikom standardy i płace niższe niż 
obowiązujące w miejscu wykonywania pracy. 
Daje to możliwość wykorzystywania pracow-
ników i dumpingu społecznego. Dlatego też 
będziemy wspierać wysiłki EKZZ dołączenia do 
Traktatów Europejskich protokołu społecznego 
o mocy prawnie obowiązującej tak, aby unie-
ważnić wyroki ETS i uniemożliwić tego rodzaju 
skandaliczne praktyki.

W środowisku EKZZ trwa nieustająca de-
bata na temat ustanowienia płacy minimalnej 
i to zarówno na poziomie europejskim, jak 
i krajowym, są bowiem kraje, gdzie jest to 
sprzeczne z istniejącą tradycją, praktyką i spo-
sobem negocjacji układów zbiorowych. Zwią-
zek jest zdania, że na szczeblu europejskim 
powinien zostać wprowadzony system gwa-
rantujący określony poziom płacy minimalnej 
np. w stosunku do przeciętnego wynagrodze-
nia w odniesieniu do poszczególnych krajów, 
i ten pogląd będziemy prezentować. Opowia-
damy się też za wprowadzeniem europejskich 
ram prawnych dla negocjacji ponadgranicz-
nych układów zbiorowych w korporacjach 
międzynarodowych.

Część III 
ROZWÓJ ZWIĄZKU 
– ZORGANIZOWANI MAJĄ 
LEPIEJ

Na rozwój Związku wpływa między inny-
mi sprawna organizacja, pomoc ekspercka, 
pełen przepływ informacji między wszystki-
mi strukturami, szkolenia, stałe konsultacje 
z członkami oraz wizerunek Związku na ze-
wnątrz. Dopiero wszystkie te elementy spra-
wiają, że Związek staje się atrakcyjny dla 
pracowników i jest w stanie wykorzystać swój 

potencjał, działając na rzecz i w imieniu swo-
ich członków.
Pozyskiwanie członków

Tylko zorganizowani w związek zawo-
dowy pracownicy mogą wywalczyć wyższe 
płace i obronić swoje prawa, dlatego w ka-
dencji 2014-2018 rozwój NSZZ „Solidarność” 
pozostanie priorytetem Związku. Działania 
nastawione na odbudowanie siły związko-
wej rozumianej jako znaczący wzrost liczby 
członków muszą zostać zintensyfikowane, 
a w zadania te powinny włączyć się bez wy-
jątku wszystkie struktury Związku.

Realizacja tego celu odbywać się będzie 
według wdrożonej w minionej kadencji no-
wej strategii współpracy struktur, opartej na 
Porozumieniach o współpracy pomiędzy 
Działem Rozwoju Związku Komisji Krajowej 
a Zarządami Regionów. Do działań powinny 
włączać się także Sekretariaty i sekcje branżo-
we oraz liderzy zakładowych organizacji.

Poszczególne kampanie organizowania 
pracowników powinny być wspierane przez 
działania promocyjne i informacyjne Związku 
oraz wykorzystywanie szeroko rozumianego 
wsparcia międzynarodowego. Każda struktura 
związkowa powinna w corocznych budżetach 
zaplanować odpowiednie środki finansowe na
realizację priorytetu Związku.

Działania NSZZ „Solidarność” powinny 
umożliwić prowadzenie masowych kampanii 
organizowania pracowników, będących od-
powiedzią na wielomilionowy, niezorganizo-
wany jeszcze rynek pracy, którego znaczącym 
podmiotem są ludzie młodzi.

Szkolenia i programy unijne
NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował 

działania zmierzające do coraz większego 
udziału w programach unijnych, służących 
realizacji naszego programu szkoleniowego, 
a także promocji dialogu i partnerstwa oraz 
komunikacji. Komisja Krajowa powinna re-
jestrować i koordynować zaangażowanie 
w programy unijne poszczególnych struktur 
Związku. Aktywność Związku w aplikowa-
niu o środki unijne wymaga strategicznego 
podejścia w Nowej Perspektywie, gdyż gros 
środków będzie absorbowane przez Progra-
my Operacyjne Regionalne (wojewódzkie). 
Strategiczne podejście wymaga następujących 
działań:

b. Opracowanie i upowszechnienie wzoru no-
wej legitymacji związkowej umożliwiającej 
elektroniczny zapis danych.

c. Stworzenie bazy adresowej wszystkich 
członków i struktur Związku.

d. Wzmocnienie Biura KK w Warszawie.

Etos „Solidarności” – pamięć 
dla przyszłości

„Solidarność” jest wielkim dziedzictwem 
Polski, Europy i świata. Kultywowanie pa-
mięci o tym dziedzictwie, jego historii, war-
tościach, w oparciu, o które powstawał nasz 
Związek – jest naszym obowiązkiem. Także 
po to, aby stanowić inspirację dla walczących 
o wolność, godność i solidarność.

W imię pamięci o ofiarach komunizmu,
o tych, którzy zbudowali fundament wolności 
i niepodległości Polski, Związek będzie konse-
kwentnie dążył do przekazywania historycznej 
prawdy o przeszłości i wspierał wszelkie dzia-
łania legislacyjne zmierzające do zadośćuczy-
nienia ofiarom i sprawiedliwego osądzenia
winnych zbrodni.

Pamięć o rocznicach – Związek będzie 
organizował obchody i uroczystości roczni-
cowe, upamiętniające ważne wydarzenia 
i postaci związane z walką „Solidarności” 
o wolność i godność pracownika, ze szczegól-
nym uwzględnieniem działań edukacyjnych, 
skierowanych do młodych.

Wsparcie dla ofiar i ich rodzin – Związek bę-
dzie m.in. poprzez Fundację Promocji Solidarno-
ści wspierał ofiary represji komunistycznych i ich
rodziny, szczególnie z okresu stanu wojennego.

Historia – Związek, we współpracy z In-
stytutem Pamięci Narodowej, będzie kontynu-
ował badania nad historią „Solidarności”.

Budowanie Archiwum – NSZZ „Solidarność” 
będzie gromadził dokumenty, materiały, nagrania, 
zdjęcia i publikacje dotyczące historii Związku i an-
tykomunistycznej wolnościowej opozycji, a także 
działań po roku 1989, porządkując je w Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Aby scalać 
rozproszony zasób Archiwum szczególny nacisk 
położony zostanie na gromadzenie archiwaliów 
i informacji o nich, znajdujących się w strukturach 
Związku – zarządach regionów, oddziałach, or-
ganizacjach zakładowych i międzyzakładowych. 
W celu lepszego zabezpieczenia archiwaliów 
Związek będzie starał się o pozyskanie środków 
finansowych na digitalizację zasobu.

 Przeanalizowanie wyznaczonych przez 
Strategię Krajową i Strategie Wojewódz-
kie na lata 2014 – 2015 priorytetów do 
realizacji.

 Ustalenie, które z tych priorytetów 
z punktu widzenia Związku są kluczowe 
i wymagają naszej aktywności.

 Określenie i wspieranie niezbędnego po-
tencjału instytucjonalnego umożliwiające-
go tę aktywność.

 Wyznaczenie wspólnego celu i sposobu 
jego realizacji.

 Monitorowanie podejmowanych działań.

Dla realizacji tego celu konieczne jest 
powołanie Zespołu Problemowego ds. wy-
korzystania środków w Nowej Perspektywie 
Finansowej.

Program szkoleń – z wykorzystaniem pro-
gramów unijnych – powinien być dostosowa-
ny do aktualnych potrzeb struktur Związku 
(nowe ustawy, zmiana przepisów, przekształ-
cenia własnościowe, techniki negocjacyjne, 
szkolenia językowe).

Nadal będą prowadzone szkolenia doty-
czące organizacji i rozwoju Związku.

INFORMACJA I PROMOCJA
a. Doskonalenie i rozbudowanie strony interne-

towej, wzbogaconej o strony tematyczne.
b. Zobowiązanie działaczy związkowych 

wszystkich szczebli do przekazania adre-
sów poczty elektronicznej do jednolitej 
bazy adresowej do informacji i konsultacji, 
w tym wydawania internetowego Serwisu 
Informacyjnego.

c. Działania na rzecz zwiększenia sprzedaży-
,,Tygodnika Solidarność”.

d. Opracowanie projektu połączenia siecio-
wego wszystkich struktur Związku.

e. Promocja działań Związku poprzez kam-
panie wizerunkowe związane z realizacją 
głównych celów programowych.

Organizacja
a. Powołanie Instytutu Solidarności – pla-

cówki naukowo-badawczej, której celem 
będzie przygotowywanie ekspertyz doty-
czących sytuacji społecznej i rynku pracy 
oraz poszerzanie świadomości społecznej, 
ekonomicznej i etycznej w zakresie pracy.

W 2014 roku służbę 
przy grobie związ-
kowcy z Regionu 

Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”  pełnili 15 razy, z czego 
trzy razy zaszczytną wartę zacią-
gnęli przedstawiciele  Komisji 
Międzyzakładowej  NSZZ ,,S” 
Stoczni Remontowej Shipbuil-
ding SA, dwukrotnie związkow-
cy z KM NSZZ „S” Port Gdań-
ski,  KM NSZZ ,,S” Stoczni 

Gdańskiej SA oraz  członkowie 
Bractwa Oblatów św. Brygidy 
w Gdańsku. Po jednym razie 
przedstawiciele:  Regionalnej 
Sekcji Oświaty Gdańsk,  Od-
działu Chojnice,  KZ NSZZ ,,S” 
Polpharmy Starogard Gdański, 
KZ NSZZ ,,S” Polmlek-Maćko-
wy,  KZ NSZZ ,,S” Szpitala Co-
pernicus, Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej, Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów. Łącznie 

Miesiąc Dzień Nazwa firmy/organizacji

styczeń 24 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
i Miejskiego

luty 21 Emeryci Region

marzec 27 Stocznia Remontowa Shipbuilding

kwiecień 18 Polpharma Starogard Gdański 

maj 8, 9 Port Gdański, Oświata Gdańsk

czerwiec 13 Regionalna Komisja  Rewizyjna 

lipiec 11 Polmlek-Maćkowy

sierpień 8 Stocznia  Marynarki Wojennej

wrzesień 5 Stocznia Gdańska

październik 3, 9, 10 Służba Zdrowia, Port Gdański, Bractwo 
Oblatów

listopad 21 Stocznia Gdańska

grudzień 5 Oddział Chojnice

Gdańska „Solidarność” przy grobie księdza Jerzego 

w trakcie 15 służb w ubiegłym 
roku uczestniczyło 111 osób, w 
tym trzykrotnie: Leszek Troć, 
Marek Panasiuk oraz Kazi-
mierz Wojciechowicz. 

Na 2015 rok zaplanowano 
15 służb, obok przedstawiamy 
harmonogram.

Krzysztof Żmuda, 
Regionalny Koordynator 
Służb przy grobie Bł. Ks. 

Jerzego Popiełuszki

Mamy już zgłoszenia i plan służb przy grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki związkowców z nasze-
go Regionu na obecny rok, jednak gdyby jakaś 
organizacja związkowa chciała wziąć udział w tej 
zaszczytnej służbie, to są jeszcze wolne terminy. 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

BEZ ZAKUPÓW

Cytat miesiąca

„

4004,80 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brut-
to w sektorze przedsiębiorstw (w segmencie 
powyżej 9 pracowników) w listopadzie 2014 
r. Oznacza to wzrost o 0,6 proc. w stosunku 
do października 2014 r. i 2,7 proc. wobec 
listopada 2013 r

BELGIJSKI WZÓR

CZEKA NASCZEKA NASZEKA NASpracowity rok

LAWINA SAMOBÓJSTW

Z
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

W sektorze przedsiębiorstw 
w listopadzie 2014 r. przeciętne 
zatrudnienie wyniosło 5 mln 
550,8 tys. i było o 0,1 proc. 
wyższe niż miesiąc wcześniej 
oraz o 0,9 proc. wyższe niż 
w listopadzie 2013 r. 

Deflacja pod koniec 2014 r. Ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 
ub.r., w stosunku do października, obni-
żyły się o 0,2 proc. Dynamika zmian była 
jednak zróżnicowana. W największym 
stopniu spadły ceny transportu i łączno-
ści. Koszty żywności pozostały bez zmian.

Nieznacznie wzrosła za to dynamika 
produkcji przemysłowej, czyli „rdze-
nia gospodarki”. W listopadzie ub.r. 
wyniosła o 0,3 proc. więcej niż w 
październiku tego samego roku oraz 
o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. 

O dwa dni więcej niż 
w 2014 roku będą praco-
wać Polacy w roku 2015 
– czekają 252 dniówki 
zamiast 250. Analogicz-
nie czeka nas tylko 113, 
a nie 115 dni wolnych od 
pracy. Więcej dni pracy bę-
dzie dopiero w 2020 roku. 
(253), ale tylko dlatego, że 
będzie to rok przestępny.

W 2015 roku czeka nas 13 
świąt wolnych od pracy, z któ-
rych 7 przypada w dni robo-
cze, a 6 w sobotę lub niedzie-
lę. Najbardziej pracowitym 

owity rok

nie czeka nas tylko 113, 
a nie 115 dni wolnych od 
pracy. Więcej dni pracy bę-
dzie dopiero w 2020 roku. 
(253), ale tylko dlatego, że 

miesiącem będzie… waka-
cyjny lipiec (23 dni), najmniej 
– styczeń, luty, maj, sierpień 
i listopad (20 dni). Dni wolne 
od pracy: patrz na str. 21.    

Od 15 marca 2015 roku 
wejdzie w życie nowe prawo 
zakazujące handlu w nie-
dzielę w dużych sieciach 
handlowych i supermarke-
tach. Będzie ono dotyczyć 
obiektów o powierzchni po-
wyżej 200 metrów kwadra-
towych. Dodatkowo nawet 
w mniejszych sklepach w nie-
dzielę będą mogli pracować 
tylko właściciel, najemca bądź 
członkowie ich rodzin. Ponad-
to od 2015 roku w Wigilię Bo-
żego Narodzenia i sylwestra 
wszystkie sklepy będą mogły 
być otwarte jedynie do go-
dziny 12. Szacuje się, że na 
zmianach stracą zagraniczne 
koncerny handlowe, a zyskają 
małe sklepy rodzinne.

Szykują się już Państwo do 
zmiany swoich niedzielnych 
przyzwyczajeń? Proszę się nie 

W NIEDZIELĘ

spieszyć. Przepisy, o których 
mowa, wejdą w życie, ale na 
Węgrzech, które pokazują 
naszym władzom, że jak się 
chce, to można. W Polsce pra-
cownicy nadal – czy świątek, 

czy piątek – będą harować 24 
godziny na dobę. Rząd pew-
nie zakłada, że odpoczną na 
emeryturze – oczywiście od 67 
roku życia.



Rekord, ale tragiczny. Tak 
można określić lawinowo ro-
snącą liczbę samobójstw w Pol-
sce. Tylko do września 2014 r. 
było ich 4744, czyli o 113 wię-
cej niż w całym roku 2013. Prób 
samobójczych było jeszcze wię-

Setki tysięcy pracowników sektora publicznego wzięło udział 
w strajku generalnym w Belgii 15 grudnia ub.r., protestując 
przeciwko rządowym planom podwyższenia wieku emerytalne-
go do 67 roku życia. Liczba brzmi znajomo, prawda? Belgowie 
nie zgadzają się także na likwidację od 2015 r. corocznej in-
deksacji płac i świadczeń społecznych, obniżenie dodatków na 
dziecko, droższą edukację i opiekę nad dziećmi. W czasie strajku 
na ulice i tory nie wyjechała większość autobusów i pociągów, 
odwołano też większość lotów. Nie działały także… stołówki 
w instytucjach europejskich. Protest zorganizowały wszystkie 
centrale związkowe, w tym chrześcijańska CSC. – Pracownicy 
czują, że nie są słuchani – uzasadniali strajk związkowcy. Dali 
nam przykład Belgowie, jak protestować mamy?                    

W przypadku aż 36 proc. zabawek dostępnych na polskim 
rynku, skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w grudniu 
2014 r., wykryto nieprawidłowości. W 7 proc. dotyczyły one kwe-
stii najważniejszych, np. zbyt małych części, grożących zadławie-
niem przez dzieci. Sprawa jest poważna, chociażby z uwagi na 
skalę nieprawidłowości, ale nie mogliśmy nie skorzystać z okazji 
do komentarza – czy Inspekcja Handlowa zbadała też zabawki, 
którymi bawią się politycy?                                                       
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cej – ponad 7,7 tys. Rok 2014 
był drugim z rzędu, w którym 
liczba samobójstw w naszym 
kraju gwałtownie wzrosła. 
Z policyjnych statystyk wynika, 
że jedną z najczęstszych przy-
czyn targnięcia się na swoje ży-

cie są problemy finansowe, czę-
sto wynikające z braku pracy. 
Utrata zatrudnienia jest często 
kamykiem, który porusza lawi-
nę – zaleganie z czynszem, pę-
tla zadłużenia, brak nadziei na 
wyjście z problemów…          

Niedawno numerolożka postawiła mi horoskop z daty 
urodzenia. Powiedziała, że wszystko w moim życiu dzieje 
się w sposób bardzo naturalny dzięki mojej dobrej pracy. 
Ta pani nic o mnie nie wiedziała, a wszystko się zgadzało, 
nawet daty...

Elżbieta Bieńkowska, 
była wicepremier, obecnie komisarz UE

NIEWOLNICY XXI w.
Prawie 36 mln współczesnych 

niewolników jest wykorzystywa-
nych, z tego większość w Indiach, 
Chinach, Pakistanie, Uzbekistanie 
i Rosji. W Polsce to ok. 72 tys. 
osób, głównie z Europy Wschod-
niej, co daje nam 130 miejsce na 
167 badanych krajów.           

pod redakcją Adama Chmieleckiego



17Nr 1/styczeń 2015

SPOŁECZEŃSTWO

„Nadszedł czas, by promować strategie, które tworzą miej-
sca pracy, ale przede wszystkim konieczne jest przywró-
cenie godności pracy poprzez zapewnienie odpowiednich 
jej warunków. Oznacza to znalezienie nowych sposobów 
łączenia elastyczności rynku z potrzebą stabilności i bez-
pieczeństwa dla pracowników. To niezbędne dla rozwoju 
człowieka” – apelował papież Franciszek w Parlamencie 
Europejskim.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 25

KOŚCIÓŁ I PRACA

Podczas wizyty w Stras-
burgu w l is topadzie 
2014 r. Ojciec Świę-

ty dodał, że godność pracy 
oznacza również „sprzyjanie 
odpowiedniemu kontekstowi 
społecznemu, który nie wy-
korzystuje osób, ale zapewnia 
im, właśnie poprzez pracę, 
zdolność do założenia rodziny 
i edukowania dzieci”.

Słowa papieża Franciszka 
zainspirowały nas do przeana-
lizowania miejsca pracy w na-
uce społecznej Kościoła. To 
zagadnienie było już prezento-
wane w naszym cyklu, jednak 
głównie przez pryzmat dwóch 
– kluczowych, przyznajmy – 
encyklik społecznych: „Rerum 
novarum” Leona XII i „Labo-
rem exercens” Jana Pawła II. 
Tym razem zajmiemy się pracą 
w ujęciu innych papieży.

Praca nie byle jaka

Podobno w Piśmie Świę-
tym można znaleźć odwoła-
nia do wszystkich ludzkich 
spraw. W tym katalogu nie 

mogło zatem zabraknąć pracy, 
w kontekście której interpretu-
je się słowa z pierwszej biblij-
nej księgi – Księgi Rodzaju: 
„I napełniajcie ziemię, a czyń-
cie ją sobie poddaną” (Rdz 1, 
28). Praca okazuje się zatem 
dla chrześcijan czymś wyjąt-
kowym – nakazem samego 
Stwórcy. Jaki cel miał Bóg, 
wiążąc człowieka z pracą tak 
nadzwyczajną sankcją? W na-
uce Kościoła przyjmuje się, że 
celem pracy jest nie tylko za-
pewnienie człowiekowi bytu 
materialnego. Efektem pracy 
ma być również dobro bliźnich 
– rodziny, narodu, społeczeń-
stwa, państwa.

Z powyższej funkcji pracy 
wynika jej charakter. Prawo do 
pracy dla każdego nie oznacza 
zatem pracy byle jakiej. Papież 
Pius XII w encyklice „Sertum 
Laetitiae” („Korona radości”) 
w 1939 r. wymienia trzy pod-
stawowe elementy prawa do 
pracy, które zwolenników libe-
ralnych teorii ekonomicznych 
mogą zdziwić swoim zakresem 
i szczegółowością. Są to prawo 

do odpowiedniej pracy, prawo 
do słusznego wynagrodzenia 
oraz prawo do tworzenia zrze-
szeń mających za cel ochronę 
interesów pracowników – czyli 
po prostu związków zawodo-
wych.

Inaczej mówiąc, każdy 
człowiek ma prawo do pracy 
w swoim zawodzie, zgodnej 
z naturalnie posiadanymi in-
dywidualnymi zdolnościami 
i nabytym wykształceniem. 
Pracownicy mają także prawo 
do korzystania z owoców swo-
jej pracy (często powtarzający 
się motyw biblijnych przypo-
wieści o pracy przy krzewach 
winorośli), czyli sprawiedliwej 
i godnej płacy.

„Zadaniem ludzi dzierżą-
cych władzę jest skuteczne 
staranie się o to, aby robotnicy 
zdolni do pracy mieli możność 
znalezienia odpowiedniego dla 
nich zatrudnienia” – czytamy 
w encyklice papieża Jana XXIII 
z 1963 r. „Pacem in terris”.

Odpowiedzialność  
za pracę

Kto powinien być odpo-
wiedzialny za zapewnienie 
tego podstawowego prawa 
człowieka? Tym razem z od-
powiedzi nie będą zadowoleni 
zwolennicy skrajnie etatystycz-
nego podejścia do gospodarki 
i społeczeństwa. Ten obowią-

zek spoczywa bowiem nie 
tylko na państwie. Owszem, 
instytucjonalne struktury pań-
stwowe są odpowiedzialne za 
zapewnienie pracy, ale tylko na 
poziomie „ogólnego ustroju” – 
sprzyjać inwestycjom, chronić 
pracobiorców poprzez kształ-
towanie odpowiedniego pra-
wa pracy, tworzyć odpowiedni 
system podatkowy, wpływać 
na kształt gospodarki naro-
dowej, a nawet organizować 
roboty publiczne. Ale państwo 
nie musi dać każdemu do ręki 
ryby, a nawet wędki. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, pań-
stwo koordynuje, umożliwiając 
innym strukturom działanie.

Te inne struktury to praco-
dawcy, którzy powinni zapo-
biegać bezrobociu nie tylko 
poprzez zatrudnianie pracow-
ników i ich godne wynagradza-
nie, ale także zapewnienie im 
rozwoju zawodowego (szko-
lenia, zakładowe biura pracy), 
tak by w przypadku zwolnienia 
– w sytuacji wyższej koniecz-
ności – łatwiej odnaleźli się na 
rynku pracy.

Wreszcie odpowiedzialność 
za pracę spoczywa na samych 
pracownikach. W wymiarze 
indywidualnym to chociażby 
rzetelne i efektywne wyko-
nywanie obowiązków służ-
bowych, tak aby nie stracić 
miejsca pracy z własnej winy. 
W wymiarze ogólnym to np. 

„dzielenie się” pracą w trakcie 
kryzysów gospodarczych – 
ograniczenie swoich zarobków 
lub skrócenie czasu pracy, aby 
uchronić innych pracowników 
przed zwolnieniami.

Problem z pracą

Na koniec, w formie smut-
nej puenty, trzeba przywołać 
słowa św. Jana Pawła II, wy-
powiedziane w czerwcu 1982 r. 
w historycznym przemówieniu 
na forum Międzynarodowej 
Organizacji Pracy: „Trudno mi 
uwierzyć, by ludzkość współ-
czesna, zdolna do tak świetnych 
osiągnięć naukowych i tech-
nicznych, nie była w stanie 
– na drodze twórczego wysiłku 
inspirowanego przez samą soli-
darność, która łączy wszystkich 
ludzi – znaleźć słusznych i sku-
tecznych rozwiązań dla tak istot-
nego ludzkiego problemu, jakim 
jest problem zatrudnienia”.

Od tego czasu minęło po-
nad 30 lat, a sytuacja opisana 
przez papieża Polaka niewie-
le się zmieniła, a może nawet 
zmieniła się na gorsze. Bez 
wątpienia ludzkość ma pro-
blem z pracą.

Adam Chmielecki
Wykorzystano książkę  
„Kościół i demokracja”  
(ks. Piotr Mazurkiewicz, 
Warszawa 2001).

Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został 
pierwszym laureatem nagrody Świadek Historii, przyznawa-
nej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
Odznaczenie odebrał 15 grudnia 2014 r. w Dworze Artusa z rąk 
prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego i dyrektora gdańskiego 
oddziału dr. hab. Mirosława Golona.

Arcybiskup Głódź – Świadek Historii

Nagroda – regionalna edy-
cja ogólnopolskiego wy-
różnienia Kustosz Pamię-

ci Narodowej – została przyznana 
po raz pierwszy osobom, które 
nie tylko uczestniczyły w hi-
storycznych wydarzeniach, ale 
również po 1989 roku dbały o pa-
mięć narodową, jak podkreślono 
– „najważniejszą tkankę życia 
publicznego i społecznego”.

Białe Orły

Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź w 1963 roku jako siedem-
nastolatek był współzałożycielem 
tajnej młodzieżowej organizacji 
Białe Orły w Liceum Ogólno-
kształcącym w Sokółce na Pod-
lasiu. Uczestniczył m.in. w akcji 
dywersyjnej przed pochodem 
pierwszomajowym oraz przy-
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gotował plakat wielkości drzwi 
przedstawiający białego orła 
ciemiężonego przez sierp i młot. 
Właśnie za to kilka tygodni przed 
maturą został aresztowany. – Za-
miast egzaminu dojrzałości cze-
kało mnie przesłuchanie, a na-
stępnie dokładnie 90 dni aresztu 
(od maja do sierpnia 1963 r.) 
w Centralnym Więzieniu Kar-
no-Śledczym w Białymstoku, 
pamiętającym jeszcze czasy 
carskie – wspominał podczas 
uroczystości abp Głódź, który 
w 1963 roku został też wyrzu-
cony ze szkoły z tzw. wilczym 
biletem. Maturę zdał później 
w liceum dla osób pracujących.

– Najwspanialszym okresem 
w moim życiu był rok 1981, 
gdy dzięki delegowaniu przez 
bpa Edwarda Kisiela pełniłem 
funkcję kapelana Regionu Bia-

łostockiego NSZZ „Solidar-
ność” – nie tylko robotniczej 
„Solidarności”, ale również 
rolniczej. Tę piękną przygodę 
przerwało posłanie mnie na pla-
cówkę do Rzymu – podkreślił 
metropolita.

Po 1989 roku na kapłańskiej 
drodze arcybiskupa pojawiły 
się nowe wyzwania. Jak pod-
kreślono w laudacji na cześć 
laureata, abp Głódź z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczy 
w uroczystościach patriotycz-
nych i obchodach historycz-
nych rocznic, a jego kazania 
to często „żywe lekcje histo-
rii”. I właśnie ta, tak dobrze 
znana członkom i sympatykom 
„Solidarności”, postawa abp. 
Głódzia dopełnia jego obrazu 
Świadka Historii. – Zaszczy-
tem jest dla mnie otrzymanie 
nagrody przyznanej przez IPN, 
który sam ma największe za-
sługi dla pamięci narodowej 
po 1989 roku, oraz odebranie 
jej w Gdańsku, mieście wolno-
ści i solidarności – powiedział  
metropolita gdański.

Historia i solidarność
Wyróżnienie dla arcybisku-

pa nie było jedynym solidar-
nościowym akcentem podczas 
uroczystości. Nagrody Świadek 
Historii w pierwszej gdańskiej 
edycji otrzymali również inni 
działacze NSZZ „Solidarność”: 
kpt. Władysław Dobrowol-
ski (żołnierz Armii Krajowej, 
w latach 80. rozpracowywany 
przez SB za działalność związ-
kową), prof. Jerzy Grzywacz 

(harcerz, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, działacz „S” na 
Uniwersytecie Gdańskim), An-
drzej Kołodziej (przywódca 
strajku w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni w sierpniu 
1980 r.), Emilia Maćkowiak 
(założycielka Stowarzyszenia 
Rodzina Katyńska w Gdańsku) 
oraz Celina Riedl, sybiraczka, 
współzałożycielka Związku Sy-
biraków w Gdańsku.

Adam Chmielecki

Nagroda dla abp. Sławoja Leszka Głódzia.
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Poszanowanie zasad dialogu społecznego, zrównoważe-
nie rozwoju gospodarki i społeczeństwa – to nieodłącz-
ne elementy sukcesu firm i zadowolenia pracowników.
Fundamentem jest natomiast odpowiedzialność – a więc 
dobra wola wszystkich stron dialogu, ale także wzajemne 
zaufanie – taka była konkluzja debaty, która odbyła się  
5 grudnia 2014 r. w Sali BHP w Gdańsku w ramach konfe-
rencji wieńczącej polsko-norweski projekt „Być albo nie być 
społecznie odpowiedzialnym w biznesie”.

tym, aby dialog z pracodawcami 
służył nie tylko komunikowaniu 
się, ale także przynosił twarde, 
wymierne rezultaty, choćby 
w postaci spisanych dokumen-
tów. – Cieszę się, że w listopadzie 
mieliśmy możliwość w siedzibie 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
wspólnie z przedstawicielami 
pracodawców podpisania dekla-
racji dotyczącej przyszłości dialo-
gu w naszym województwie. To 
pokazuje, że pomimo różnego 
rodzaju trudności instytucjonal-
nych, możemy się porozumiewać 
z przedsiębiorcami – podkreślił 
Krzysztof Dośla.

Przewodniczący wskazał 
na deklarację organizacji pra-
codawców i pracowników wo-
jewództwa pomorskiego ws. 
przepisów prawa regulujących 
dialog społeczny oraz formuły 
funkcjonowania dialogu spo-
łecznego w Polsce. Organiza-
cje uznały, iż podstawą dialogu 
społecznego jest dialog pomię-
dzy pracodawcami a związkami 
zawodowymi, a dialog ten i jego 
instytucje organizacyjnie nieza-
leżne są od organów rządowych. 
Deklarację podpisali: Pomorska 
Izba Rzemieślnicza MŚP, Po-
morski Związek Pracodawców 
Lewiatan, Pracodawcy Pomorza, 
Region Gdański NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ województwa 
pomorskiego i Forum Związ-
ków Zawodowych. Uczestnicy 
konferencji zapowiedzieli kon-
tynuację prac nad uszczegóło-
wieniem tego porozumienia.

Paulina Krakowiak, ekspert 
Działu Programów Europejskich 
ZRG NSZZ „S”, przypomniała, 
że w ramach realizowanego 
projektu odbywały się semina-
ria, które przeprowadzono w 16 
miejscowościach. Wzięło w nich 
udział ponad 300 uczestników.

– Pierwsza konkluzja była 
smutna: Wielu pracodawców nie 
posiadało wiedzy na temat, czym 
jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu – mówiła Paulina Krako-
wiak. – Większość uczestników 
projektu była jednak zgodna, że 
najważniejszym interesariuszem 
są pracownicy. Dlatego powinno 
się uporządkować dobre praktyki 
na tym obszarze, a dopiero potem 
inwestować w dalsze obszary.

Jacek Rybicki, prowadzą-
cy debatę dodał, że przedsię-
biorcy z mniejszych firm, na
przykład rzemieślnicy, podczas 
seminariów twierdzili, że w ich 
przypadku nie ma możliwości 
przeniesienia biznesu za grani-
cę, a więc, aby funkcjonować 
na rynku, muszą respektować 
zasady społecznej odpowie-
dzialności w biznesie.

– Dialog to system, nie tylko 
rozwiązania prawne, potrzebna 
jest wola stron.  Potrzebne jest 
też zaufanie. W Norwegii, Danii, 
Finlandii poziom zaufania do 
drugiego człowieka przekracza 
60 procent, w Polsce, najmniej 
w Europie, tylko 13 procent 
– mówił Jacek Rybicki.

Uczestnicy konferencji mieli 
okazję poznać norweski model 
dialogu społecznego, opartego 
na wypracowanej przez lata 
tradycji rokowań zbiorowych 
i wzajemnej współpracy pomię-
dzy organizacjami pracodawców 
i związkami zawodowymi. Nie-
wątpliwie wpływ na to ma też 
wysoki poziom zorganizowania 
po obu stronach. Ewenementem 
na tle innych krajów europejskich 
jest udział pracowników w orga-
nizacjach związkowych, wyno-
szący 52 procent. 

– Zadawaliśmy przedstawi-
cielom pracodawców z Norwegii 
pytanie: Jeżeli w Norwegii dialog 
nie jest prowadzony, jeżeli firma
nie jest społecznie odpowiedzial-
na, to co się wtedy dzieje? Odpo-
wiedź była jednoznaczna: Media 
taką firmę by zniszczyły. Nie
miałaby ona prawa funkcjonować 
na  rynku – mówił Rybicki.

Walka czy dialog?

– Żeby wierzyć w dialog, 
trzeba wierzyć w możliwość 
jego prowadzenia – taką tezę 

postawiła Jolanta Szydłowska, 
prezes zarządu Pomorskiego 
Związku Pracodawców Lewia-
tan. – My jesteśmy na pewnym 
wstępnym etapie drogi dialogu 
społecznego, zupełnie inaczej 
niż inne kraje Europy – kon-
kludowała Jolanta Szydłow-
ska. – Pracodawcy, zarówno 
ci duzi, średni, jak i mali, są 
obłożeni wieloma prawnymi 
przeszkodami. Oczywiście 
dla mniejszych te przeszkody 
są trudniejsze do pokonania. 
Związek zawodowy może się 
więc jawić jako kolejna prze-
szkoda, a społeczeństwo oby-
watelskie w Polsce dopiero 
raczkuje.

Wiesław Szajda, prezes 
zarządu Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, twierdził, że 
z doświadczenia zawodowego 
wie, iż dialog jest potrzebny. 
Wskazał, że ważne są również 
formy jego prowadzenia. – Czę-
sto strony porozumienia mówią: 
Wywalczyliśmy coś. A przecież 
to nie powinna być walka tylko 
dialog. I jeszcze konkluzja, teza, 
którą stosuję w firmie: Bez pra-
cownika nie ma firmy, ale też
bez pracodawcy jej nie ma.

O tym, że prawo w Polsce jest 
w znacznym stopniu nieprzestrze-
gane przez wielu pracodawców, 
mówił Jakub Stelina, dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego.

– Pojawia się wiele głosów 
ze strony przedsiębiorców, aby 
w związku z tym zliberalizować 
niektóre przepisy. Jest obawa, że 
skoro nie jest przestrzegane do-
tychczasowe prawo, nie będzie 
także nowe. Jeśli chcemy do-
prowadzić do zawieszenia broni 
stron dialogu, zmienić jakieś za-
pisy ustaw, należy jednocześnie 
zastanowić się nad egzekucją 
prawa.

Jaka kultura, 
taki dialog?

Jakość prowadzenia dialogu 
społecznego, zdaniem Zbignie-
wa Kowalczyka, członka Pre-
zydium ZRG NSZZ „S”, zależy 
także od kultury osobistej na-
rodu i wzajemnych stosunków 
między pracownikami. – Mó-

wię to z perspektywy przewod-
niczący związku w Skanska, 
w korporacji działającej na 
rynku światowym. Tak złe sto-
sunki między pracownikami 
różnego szczebla jak w Polsce 
nie występują nigdzie indziej. 
W innych krajach traktuje 
się pracowników wszystkich 
szczebli z szacunkiem. U nas 
widać rozwarstwienie. Jest 
jakiś klan i ludzie od gorszej 
roboty. To przekłada się na dia-
log społeczny. Bo strony często 
rozmawiają nieszczerze.

O tym, że pracodawcy często 
nie chcą prowadzić dialogu ze 
związkami zawodowymi z za-
sady, nie mając jako przeszkody 
znacznych żądań, mówiła Boże-
na Brauer przewodnicząca gdań-
skiej solidarnościowej oświaty.

– W oświacie na pozio-
mie placówki nie ma żądań 
finansowych. Chodzi przede
wszystkim o to, by związki 
zawodowe mogły ustalać wy-
korzystanie zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych, 
regulamin pracy, trochę patrzeć 
dyrektorowi na ręce przy usta-
laniu nadgodzin czy dodatków 
motywacyjnych, a mimo to 
dyrektorzy nie są zadowoleni, 
kiedy w szkole zawiązuje się 
koło związku zawodowego. 
Bo trzeba negocjować, rozma-
wiać, a łatwiej sprawę załatwić 
z radą pedagogiczną, którą 
nietrudno skłonić do przyjęcia 
zdania dyrektora.

W debacie wzięli także 
udział: eksperci Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” 
Sławomir Adamczyk i Jakub 
Szmit, Wojciech Korytowski, 
członek ZRG NSZZ „S”, Zbi-
gniew Canowiecki, prezes za-
rządu Pracodawców Pomorza, 
Dariusz Gobis, dyrektor Po-
morskiej Izby Rzemieślniczej 
MSP oraz Jagna Łobodzińska, 
kierownik Działu Programów 
Europejskich ZRG NSZZ „S”.

W dialogu dwie strony są 
równoważne. A jego efektem 
jest kompromis. Kompromis, 
który odbierany będzie nie 
jako porażka, ale jako zwy-
cięstwo – do takiej konkluzji 
doszli członkowie debaty.

Olga Zielińska

BYĆ ALBO NIE BYĆ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYM W BIZNESIE

Dialog na rozdrożu?

Cieszę się, że prowadzimy 
debatę w historycznej Sali 
BHP, gdzie wiszą postula-

ty z Sierpnia 1980 roku, z czasów, 
kiedy wydawało się, że dialogu 
prowadzić się nie da. Dziś na tej 
sali spotykają się przedstawiciele 
związków zawodowych, praco-
dawców i świata nauki – przywi-
tał uczestników debaty Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „Solidarność”.

Celem projektu finansowa-
nego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego była 
promocja dialogu społecznego 
oraz zasad społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw 
(CSR) pośród pomorskich 
pracodawców, pracowników 
i mieszkańców naszego woje-
wództwa dla wspierania spra-
wiedliwego i zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego 
i społecznego. W konferencji, 
obok przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”, wzięli udział li-
derzy regionalnych organizacji 
pracodawców: Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Pomor-
skiego Związku Pracodawców 
Lewiatan, Pracodawców Pomo-
rza oraz zaproszeni eksperci.

Czy polscy pracodawcy 
i pracownicy chcą 
rozmawiać?

Uczestnikom debaty posta-
wiono pytanie: Dialog na roz-
drożu – czy polscy pracodawcy 
i pracownicy chcą rozmawiać?

Krzysztof Dośla podkreślił, 
że w województwie pomorskim 
pracodawcy i pracownicy chcą 
prowadzić dialog społeczny. „So-
lidarności” oraz przedstawicie-
lom innych związków zawodo-
wych naszego regionu zależy na 

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

Konferencja na temat dialogu społecznego w Sali BHP.

PROJEKTY EUROPEJSKIE
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Przed nami, w 2015 roku, już XIII 
edycja Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 

Kiedy wróciłem do „Solidarności” i na 
Wybrzeże w 2002 roku, po czterech la-
tach sprawowania funkcji wiceministra 
edukacji narodowej, chciałem zrobić coś 
konkretnego, pomóc młodym ludziom. 
A widziałem obszary biedy, nierówności 
w dostępie do edukacji. Stąd działania, 
aby zadanie to przejęła Sekcja Oświaty 
W deklaracji wstępnej napisaliśmy, że 
celem funduszu jest zapewnienie pomo-
cy materialnej grupie uczniów chcących się uczyć w szkołach średnich 
kończących się maturą, którzy z uwagi na sytuację materialną rodziców 
mają problemy z realizacją tego zadania. Ustaliliśmy wtedy, że o stypen-
dia będą mogli ubiegać się w pierwszej kolejności uczniowie, których 
rodzice lub opiekunowie – członkowie NSZZ „Solidarność” – znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej, na przykład z powodu utraty pracy. 
Finał drugiej edycji funduszu odbył się już przy okazji uroczystości sierp-
niowych – 30 sierpnia 2004 roku i tak jest do chwili obecnej.

Inicjatywę tę mocno wsparł – i wspiera do dzisiaj – Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, następnie zaś, od 2010 roku, 
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, która przejęła administrowanie 
funduszem. Rozumiemy w naszym Regionie, że „Solidarność” to także 
– w nawiązaniu do Biblii – pomoc jeden drugiemu, nie obojętność lub 
stawanie przeciw. To kolejny znak, że idea solidarności znajduje tak 
żywy odzew na Pomorzu, kolebce tego niezwykłego ruchu.

Co ciekawe, na podstawie składanych wniosków stypendialnych 
można zauważyć przemiany, które dokonują się w Polsce. Na po-
czątku widać było dużą biedę materialną wielu rodzin. W kolejnych 
latach było lepiej. Wyraźnie sytuacja poprawiła się w latach 2005-
-2008. Wówczas mogliśmy podchodzić już mniej socjalnie, bardziej 
promować za wyniki, osiągnięcia. Niestety, w ostatnich dwóch, 
trzech latach znowu obserwujemy trudną sytuację materialną wie-
lu rodzin, kryzys gospodarczy, mniejsze zarobki rodziców. Ten stan 
gospodarki, lęk rodzin, trudna sytuacja młodych ludzi, potwierdzają 
słuszność ustanowienia funduszu, niosącego otuchę, którą można 
wyrazić słowami: Młody człowieku, nie jesteś sam.

Warto podkreślić, że wszystkie prace Kapituły Funduszu Stypendial-
nego wykonujemy społecznie. Mam dużo szacunku dla byłych i obec-
nych współpracowników w Kapitule: Krystyny Bojahr, Ryszarda 
Dubieli, Stefana Gawrońskiego, Anny Kocik, Barbary Markiewicz, 
Renaty Tkaczyk. Dla przewodniczącego Zarządu Regionu Krzysztofa 
Dośli, redakcji „Magazynu”, która upowszechnia idee funduszu.

Te działania pomagają w pozyskiwaniu środków, które po-
chodzą głównie z darowizn organizacji „Solidarności” w Regio-
nie Gdańskim. Wpłaty dokonują także osoby prywatne, czasami 
firmy, choćby Chipolbrok. Zdarzają się także inne inicjatywy, na 
przykład „Solidarność” Stoczni Gdańskiej przekazała środki po-
zyskane z biletów na koncert muzyczny.

W ten sposób udało się przyznać 500 stypendiów. Wydaliśmy na nie 
prawie 350 tysięcy złotych. Stypendia wynoszą od 600 do 1200 złotych 
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) brutto (w tym około 20 procent 
wynika ze zwrotu podatku). Główne kryteria to wykazane uzdolnienia 
(np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia ocen minimum 4,50-4,75 
i minimum dobra ocena z zachowania, trudna sytuacja finansowarodziny.
Potrzebna jest też rekomendacja wychowawcy klasy. Co warte podkre-
ślenia, corocznie po dwa stypendia przeznaczamy dla uczniów ze szkół, 
którym Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” patronuje 
– z uwagi na nazwę – w sposób szczególny. Są to Szkoła Podstawowa 
im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach k. Kościerzyny i Szkoła Pod-
stawowa im. Ofiar Grudnia 1970 w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego.

Wręczenie stypendiów odbywa się podczas obchodów kolej-
nych rocznic Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”. 
Młodzi ludzi uczestniczą w tym dniu w spotkaniach z uczestni-
kami tamtych wydarzeń, poznają najnowszą historię Polski. Zależy 
nam na tym, aby w ten sposób wpływać na wychowanie młodych 
polskich patriotów, ludzi prawych i solidarnych.

Stąd prośba o wpłaty na fundusz w 2015 roku – tym bardziej 
że można też przeznaczyć na ten cel 1 procent od rozliczanego 
podatku. Więcej szczegółów znajdą Państwo na www.solidarnosc.
gda.pl oraz www.pomorskafundacja.org.pl

Wojciech Książek
Przewodniczący Kapituły Funduszu 

500 
Stypendiów „S”

Filarem naszego sukcesu 
są pracownicy. Wszystko 
można kupić, oprócz od-

danej załogi – mówił Andrzej 
Wojtkiewicz, prezes Stocz-
ni Remontowa Shipbuilding, 
podczas uroczystego spotkania 
opłatkowego zorganizowanego 
dla związkowych seniorów przez 
stoczniową „Solidarność”.

Ponad sto osób, w tym 
członkowie Koła Emerytów 
i Rencistów oraz przedsta-
wiciele obecnych pracowni-
ków stoczni – związkowcy 
– członkowie Komisji Mię-
dzyzakładowej, jak i Komisji 
Rewizyjnej, wzięło udział 18 
grudnia w spotkaniu wigilij-
nym w stoczni Remontowa 
Shipbuilding. Oprócz związ-
kowców przybyli przedsta-
wiciele zarządu firmy, obok
wspomnianego już prezesa 
Wojtkiewicza Waldemar 
Nowak, dyrektor finansowy,
a także Tadeusz Piotrowski, 
dyrektor ds. przygotowania 
i realizacji projektów, Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący 
gdańskiej „Solidarności”, Mi-
rosław Piórek, przewodniczą-
cy MK NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. Józefa Piłsudskiego 
SA oraz Benedykt Kerlin, 
przewodniczący „Solidarności” 
w Fabryce Mebli Okrętowych 
FAMOS sp. z o.o. Wszystkich 
przybyłych przywitał gospo-

Dziękuję wam za rok 
trudnej pracy. Za to, że 
na co dzień realizujecie 

podstawowe zadanie naszego 
Związku, jakim jest niesienie 
pomocy drugiemu człowieko-
wi. W ostatnim czasie udało 
się, mimo różnych  trudności, 
rozwiązać kilka problemów do-
tyczących pracowników portu 
gdańskiego – mówił Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, gość wigilijne-
go spotkania Międzyzakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Portu 
Gdańskiego. 

18 grudnia w sali konfe-
rencyjnej Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk zgromadzili się 
członkowie MKK, Komisji 
Rewizyjnej i przedstawiciele 
związkowych seniorów, jak 
również zaproszeni goście, 
wśród których oprócz szefa 
gdańskiej „Solidarności” obec-
ni byli m.in. Andrzej Kościk, 
przewodniczący Krajowej Sek-

darz spotkania, przewodniczą-
cy stoczniowej „Solidarności” 
Krzysztof Żmuda.

Obecna kondycja dawnej 
Stoczni Północnej jest bardzo 
dobra, jednak nie zawsze tak 
było. – Jeszcze kilka lat temu na 
podobnych spotkaniach zastana-
wialiśmy się, czy stocznia prze-
trzyma kolejny rok. Dlatego bar-
dzo się cieszę z sukcesów firmy,
które są owocem mądrości zarzą-
dzających stocznią, ale również 
owocem porozumienia między 
pracodawcą a przedstawicielami 
pracowników – podkreślił w swo-

Wszystko można kupić, 
oprócz oddanej załogi

im wystąpieniu przewodniczący 
Krzysztof Dośla.

Tradycyjne dzielenie się 
opłatkiem i składanie życzeń 
poprzedziła modlitwa poprowa-
dzona przez księdza kanonika 
Tadeusza Balickiego, nowego 
proboszcza parafii pod wezwa-
niem NMP Matki Kościoła 
w Gdańsku, na której terenie 
znajduje się Remontowa Ship-
building. Na spotkaniu obecny 
był również poprzedni duchowy 
opiekun stoczniowców, ksiądz 
kanonik Piotr Szamocki.

(mk)

Opłatek u portowców

cji Morskiej Marynarzy i Ry-
baków NSZZ „S”, który przez 
17 lat pełnił funkcję inspektora 
ITF (The International Trans-
port Workers’ Federation), 
oraz Grzegorz Daleki nowy 
inspektor ITF. Pierwszą część 
spotkania zakończyła wspólna 
modlitwa pod przewodnic-

twem ojców franciszkanów: o. 
Gabriela i o. Jonasza oraz tra-
dycyjne dzielenie się opłatkiem 
i składanie życzeń. Gospoda-
rzem spotkania był Edward 
Fortuna, przewodniczący 
MKK NSZZ „Solidarność” w 
Porcie Gdańskim.

(mk)

Spotkanie wigilijne w Stoczni Remontowa Shipbuilding. 

Spotkanie wigilijne w porcie gdańskim.
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Stan faktyczny: Pracodawca zamierza zapewnić swoim pra-
cownikom pakiet medyczny, w skład którego będą wchodzić 
świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia z zakresu 
profilaktyki medycznej ustalonej zgodnie z warunkami pracy. 

Pytanie: Czy koszty abonamentu będą stanowić podstawę do 
naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych?

1. Koszty, które obciążają pracodawcę

Zgodnie z art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (Dz. U. t.j. z 2014 r., nr 1502 ze zm.), wstępne, okresowe 
i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt praco-
dawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej 
opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki 
pracy. Przykładowo profilaktyka zdrowotna związana z wykony-
waną pracą obejmuje w szczególności: 
 konsultacje okulisty oraz badania towarzyszące dla osoby, 

której środowiskiem jest monitor ekranowy i ciągłe skupianie 
wzroku na ekranie, konsultacje ortopedy oraz ewentualna re-
habilitacja wynikająca z siedzącego trybu pracy czy pochylania 
się nad komputerem (dotyczy pracowników umysłowych)

 konsultacje internisty i/lub laryngologa dla osoby pracującej 
w biurze, gdzie działa klimatyzacja i pracownik odczuwa do-
legliwości mogące wynikać z pracy w pomieszczeniu klima-
tyzowanym

 wizytę w miejscu zachorowania lekarza internisty w sytuacji, 
gdy pracownik źle się poczuje w pracy.
Reasumując, w sytuacji, gdy pracodawca ponosi koszty abo-

namentu za świadczenia medyczne z medycyny pracy i profilak-
tyki niezbędnej ze względu na warunki pracy i profil działalności, 
ponoszone koszty przez pracodawcę nie stanowią podstawy do 
naliczania podatku dochodowego pracowników.

2. Świadczenia medyczne, które podlegają 
opodatkowaniu

Objęcie pracownika i jego rodzinę (tzw. pakiety indywidual-
ne, pakiety rodzinne) nieobowiązkową opieką medyczną stanowi 
przychód ze stosunku pracy i stosownie do art. 11 ust. 1 oraz art. 
12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2012 r., nr 361 ze zm.) podlega 
opodatkowaniu.
Stan prawny na 8.12.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Opodatkowanie 
świadczeń medycznych
dla pracowników 

Jedna z zasad nauczania gło-
si:,,Nigdy dość powtórzeń”, czy-
li nie ma nauki bez powtarzania, 
które jest kluczem do skuteczno-
ści.

Czy zasadę tę należycie wy-
korzystujemy w szkoleniach 
BHP-owskich i czy dostatecznie 
często powtarzamy przepisy i za-
sady bezpiecznej pracy oraz ich 
stosowanie w praktyce?

Poznawanie zasad bezpiecz-
nego zachowania i wykonywania 
czynności powinno rozpocząć 
się już na etapie przedszkolnym, 
w ramach nauczania zintegrowa-
nego. Później nauczanie w szko-
łach różnych typów oraz szkole-
nia w zakładzie, aby ostatecznie 
osiągnąć odpowiedni poziom 
wiedzy potrzebny do bezpieczne-
go wykonywania pracy. Zgodnie 
z kodeksem pracy, minister edu-
kacji narodowej w uzgodnieniu 
z ministrem pracy i polityki spo-
łecznej jest obowiązany zapew-
nić uwzględnienie problematyki 
BHP oraz ergonomii w progra-
mach nauczania w szkołach. 
Ten lakoniczny zapis rodzi 
wątpliwości, czy wiedza nabyta 
w szkołach może być uznana za 
poznanie podstaw bezpiecznego 
wykonywania pracy, zwłaszcza 
że nabywający ją uczniowie i stu-
denci o pracy zawodowej wiedzą 
jeszcze niewiele.

Na etapie zawierania umowy 
o pracę, ale jeszcze przed do-
puszczeniem do niej, pracownik 
ma obowiązek poddać się szko-
leniu BHP wstępnemu, organi-
zowanemu przez pracodawcę. 
Pracodawcy nie wolno dopuścić 
pracownika do pracy, jeżeli nie 
posiada on dostatecznej znajo-
mości przepisów i zasad BHP 
do jej wykonywania. Szkolenia 
wstępne, zgodnie z przepisami, 
są organizowane w formie szko-
lenia wstępnego ogólnego, zwa-

nego,,instruktażem ogólnym” 
i szkolenia wstępnego stanowi-
skowego, zwanego,,instrukta-
żem stanowiskowym”. Instruktaż 
ogólny prowadzi pracownik służ-
by BHP, a stanowiskowy prze-
prowadza osoba kierująca pra-
cownikiem. Odbycie instruktażu
(ogólnego i stanowiskowego) 
potwierdza pracownik na piśmie 
w karcie szkolenia wstępnego. 
Oprócz szkoleń wstępnych pra-
codawca ma obowiązek pro-
wadzenia szkoleń okresowych, 
zgodnie z wytycznymi podanymi 
w załączniku do wymienionego 
rozporządzenia. Wytyczne okre-
ślają szczegółowe zasady szko-
leń różnych grup zawodowych: 
ich zakres, ramowe programy 
oraz sposób ich dokumentowa-
nia. Ponieważ programy szkoleń 
okresowych dla różnych grup 
zawodowych różnią się pomię-
dzy sobą, ważne jest przypo-
rządkowanie pracowników do 
odpowiedniej grupy szkolenio-
wej. Na przykład pracowników 
zajmujących jednoosobowe 
stanowiska kierownicze należy 
zaliczyć do grupy pracowników, 
której charakter pracy i zadania są 
zbieżne. Decyduje więc charakter 
wykonywanej pracy, a nie nazwa 
stanowiska. Tak więc pracow-
nik zatrudniony na stanowisku 
kierowniczym, ale niekierujący 
żadnym innym pracownikiem, 
powinien być zakwalifikowany 
do grupy szkoleniowej pracowni-
ków administracyjno-biurowych, 
a nie dla kadry kierowniczej.

Szkolenie okresowe ma na 
celu aktualizację i ugruntowanie 
wiedzy i umiejętności oraz za-
znajomienie uczestników szko-
lenia z nowymi rozwiązaniami 
techniczno-organizacyjnymi 
w zakresie BHP.

Pracodawca ustala, po kon-
sultacji z pracownikami lub 

ich przedstawicielami, często-
tliwość i czas trwania szkole-
nia okresowego pracowników 
zatrudnionych na określonych 
stanowiskach, biorąc pod uwagę 
rodzaj i warunki wykonywania 
prac. Częstotliwość i czasokresy 
tych szkoleń muszą co najmniej 
spełniać warunki podane w roz-
porządzeniu. Szkolenia okresowe 
kończą się egzaminem sprawdza-
jącym przyswojenie przez uczest-
nika wiedzy objętej programem 
oraz umiejętności bezpiecznego 
wykonywania pracy. Egzamin 
jest przeprowadzany przed ko-
misją powołaną przez organi-
zatora szkolenia. On też wydaje 
zaświadczenie przechowywane 
w aktach osobowych pracowni-
ka.

Pierwsze szkolenie okresowe 
osób zatrudnionych na stanowi-
skach kierowniczych przepro-
wadza się w okresie sześciu 
miesięcy od rozpoczęcia pracy 
na tych stanowiskach, a na sta-
nowiskach robotniczych, inży-
nieryjno-technicznych, służby 
BHP oraz administracyjno-biu-
rowych w okresie do 12 miesię-
cy od rozpoczęcia pracy na tych 
stanowiskach.

Niegdyś szkolenie podstawo-
we z zakresu BHP, które obec-
nie nie funkcjonuje, odbywali 
pracownicy w zakładzie pracy, 
mając już pewne doświadczenie 
zawodowe. Stwarzało to lepszą 
możliwość zastosowania naby-
tej na szkoleniu wiedzy teore-
tycznej w praktyce.

Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 
27.07.2004 r. w sprawie szko-
lenia w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz. U. 
180 poz. 1860 z 2004 r. z późn. 
zmianami)

Iwona Pawlaczyk

Szkolenia 
BHP

Jedna z zasad nauczania gło-

bhpbhp

Śmierć ujawnia naszą bezsilność, 
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.

Wielkim smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci 
naszej drogiej Koleżanki

Ewy Kaszuby-Geniusz
wieloletniej pracownicy Zespołu Szkół Sportowych 

i Ogólnokształcących  w  Gdańsku, osoby ciepłej, życzliwej, 
o wspaniałym wyczuciu estetyki.

Rodzinie przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.
Koleżanki i Koledzy z Koła NSZZ  „Solidarność”

Naszemu Koledze Ryszardowi Jaroszewskiemu wyrazy 
współczucia oraz głębokiego żalu z powodu śmierci Żony 

Alicji Jaroszewskiej 
składają Koleżanki i Koledzy z Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników  Biura ZRG

Temperatura 
w pomieszczeniach 
biurowych

W pomieszczeniach pracy 
należy zapewnić temperatu-
rę odpowiednią do rodzaju 
wykonywanej pracy. Przy 
l ekk ie j  p racy  f i zyczne j , 
np. w biurach, temperatura 
nie powinna być niższa niż 
18 stopni C. Pozostali pra-
cownicy,  zatrudnieni  np. 
w halach produkcyjnych, 
powinni mieć zapewnioną 
temperaturę nie niższą niż 
14 stopni C.

Wolna przestrzeń

Praca wykonywana na wol-
nej przestrzeni skutkuje koniecz-
nością:
 zapewnienia odzieży ochron-

nej, posiłków regeneracyj-
nych i ciepłych napojów, 
przy temperaturze powietrza 
zimą (od 1 listopada do 31 
marca) niższej niż 10 stopni 
C.

 zapewnienia pomieszczenia, 
w którym pracownicy wy-
konujący pracę    na wolnej 
przestrzeni się ogrzeją lub 
zmienią odzież – tempera-

tura w nich nie powinna być 
niższa niż 16 stopni C.

Trudne warunki 
atmosferyczne 
uniemożliwiają 
punktualne rozpoczęcie 
pracy

Do przyczyn usprawiedliwiają-
cych nieobecność w pracy należą 
również inne przypadki niemoż-
ności wykonywania pracy wska-
zane przez pracownika i uznane 
przez pracodawcę za usprawie-
dliwiające nieobecność w pracy. 

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

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

Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie cza-
su pracy wykonują pracę 8 godzin na dobę i przeciętnie 
40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 
4 miesięcy.

Miesiąc Święto wolne 
od pracy Opis długiego weekendu

Liczba dni urlopu 
wypoczynkowego 
do wykorzystania

Wymiar dni 
wolnych od 
pracy

Styczeń Trzech Króli Święto Trzech Króli przypada we 
wtorek.

2
(2 stycznia 
i 5 stycznia)

6 (1-6 stycznia)

Kwiecień święta 
wielkanocne

Pierwszy i drugi dzień świąt 
wielkanocnych jak co roku przypada 
w niedzielę i poniedziałek.

0 3
(4-6) kwietnia

Maj Święto Pracy

Święto Pracy przypada w piątek. 
Natomiast Święto Konstytucji 3 maja 
przypada w niedzielę – za święto 
przypadające w niedzielę nie 
otrzymujemy dodatkowego dnia 
wolnego.

0 3
(od 1 do 3 maja)

Czerwiec Boże Ciało

Święto Bożego Ciała przypada jak co 
roku w czwartek, po wzięciu 
jednego dnia urlopu dnia 5 czerwca 
zyskujemy 4 dni wolne.

1
(5 czerwca)

4
(4-7 czerwca)

Listopad
Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Święto Niepodległości przypada w 
środę. Wzięcie dwóch dni urlopu 
wydłuży wypoczynek do 5 dni.

2
(12-13 listopada)

5
(11-15 listopada)

Grudzień Boże 
Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia przypada 
w piątek i sobotę. Przy założeniu, że 
Wigilia będzie dniem wolnym za 
drugi dzień BN przypadający 
w sobotę przy wykorzystaniu 4 dni 
urlopu można liczyć na 10 dni 
wypoczynku.

4
(28-31 grudnia)

10
(24-31 grudnia)

dzień, jeśli święto przypadnie 
w dzień wolny z tytułu pię-
ciodniowego tygodnia pracy 
– najczęściej chodzi o sobotę, 
która dla większości pracowni-
ków jest dniem wolnym.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p 
każde święto występujące 
w okresie rozliczeniowym 
i przypadające w innym dniu 
niż niedziela obniża wymiar 
czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2015 dwa święta 
wypadną w sobotę, będzie to 
15 sierpnia – Święto Wojska 
Polskiego, Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny oraz 
26 grudnia – drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia.

Pracodawca nie jest zobo-
wiązany do udzielenia dnia 
wolnego za święto wypadające 
w niedzielę, która dla danego 
pracownika jest dniem wolnym 
od pracy. Pracodawca nie ma 
również obowiązku udzielenia 
dnia wolnego za święto, które 
wypada w dzień wolny inny niż 
niedziela pracownikom przeby-
wającym na zwolnieniu lekar-
skim z powodu choroby oraz 
pracownikom przebywającym 
na urlopie macierzyńskim. Co 
do zasady bowiem zasiłek cho-
robowy oraz zasiłek macierzyń-
ski przysługuje za cały okres 
niezdolności do pracy, nie wy-
łączając dni wolnych od pracy.

Czas pracy osób 
niepełnosprawnych

Zgodnie z ostatnimi zmia-
nami w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, od dnia 16 lipca 
2014 r. – Czas pracy osoby 

Czas pracy w 2015 roku

W każdym systemie 
czasu pracy, jeżeli 
jest to uzasadnione 

przyczynami obiektywnymi 
lub technicznymi lub dotyczą-
cymi organizacji pracy, okres 
rozliczeniowy może być prze-
dłużony, nie więcej jednak niż 
do 12 miesięcy, przy zachowa-
niu ogólnych zasad dotyczą-
cych ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników.

W 2015 roku pracownicy 
zatrudnieni w pięciodnio-
wym tygodniu pracy będą 
pracowali dłużej o 16 godzin 
niż w roku minionym, a mia-
nowicie 252 dni.

Mogą jednak liczyć aż na 
113 dni wolnych od pracy. 
Dni wolne to dni świąteczne, 
ustawowo wolne od pracy oraz 
soboty i niedziele, które co do 
zasady są dniami wolnym od 
pracy dla większości pracowni-
ków. Ponadto należy pamiętać, 
że pracownik ma prawo do 20 
lub 26 dni urlopu wypoczyn-
kowego. Przy odpowiednim 
połączeniu dni świątecznych, 
weekendów oraz dni urlopu 
wypoczynkowego pracownik 
może liczyć na znacznie dłuż-
szy wypoczynek.

Długie weekendy 
w 2015 roku

W 2015 roku dwukrotnie 
będzie można skorzystać 
z dnia wolnego za święto 
przypadające w sobotę

Od 8 października 2012 r. 
(od daty publikacji wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego 
w Dzienniku Ustaw, w sprawie 
K 27/11), pracodawcy muszą 
oddawać pracownikom wolny 

niepełnosprawnej zaliczonej 
do znacznego lub umiarkowa-
nego stopnia niepełnospraw-
ności nie może przekraczać 
7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo.

Powołane zmiany stanowi-
ły realizację wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 13 
czerwca 2013 r., sygn. K 17/
11, ogłoszonego w Dzienniku 
Ustaw w dniu 9 lipca 2013 r.

Stosowanie norm czasu 
pracy, o których mowa w art. 
15 ustawy (czyli 7 godzin na 
dobę), nie powoduje obniżenia 
wynagrodzenia wypłacanego 
w stałej miesięcznej wysokości. 
Osobie zaliczonej do znaczne-
go lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności przysługuje 
dodatkowy urlop wypoczynkowy 

w wymiarze 10 dni roboczych 
w roku kalendarzowym. Prawo 
do pierwszego urlopu dodatko-
wego osoba ta nabywa po prze-
pracowaniu jednego roku po dniu 
zaliczenia jej do jednego z tych 
stopni niepełnosprawności.

Ponadto osoba o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności ma prawo do 
zwolnienia od pracy z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia:
 w wymiarze do 21 dni robo-

czych w celu uczestniczenia 

w turnusie rehabilitacyjnym, 
nie częściej niż raz w roku

 w celu wykonania badań 
specjalistycznych, zabiegów 
leczniczych lub usprawnia-
jących, jeżeli czynności te 
nie mogą być wykonane 
poza godzinami pracy.
Łączny wymiar dodatkowe-

go urlopu i zwolnienia od pracy, 
o którym mowa powyżej, nie 
może przekroczyć 21 dni robo-
czych w roku kalendarzowym.

Maria Szwajkiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 grudnia 2014 
roku odszedł od nas nagle nasz wspaniały Kolega 

i Przyjaciel, oddany NSZZ „Solidarność” od 1980 roku 

ś.p. 

Michał Paluszuk
 Zmarł w trakcie wykonywania obowiązków wobec swoich 

Koleżanek i Kolegów. Kolega Michał był człowiekiem 
„Solidarności” zawsze gotowym do tego, by nieść pomoc 

innym, tak pracując w Gdańskiej Stoczni Remontowej
im. Józefa Piłsudskiego, jak i w Kole Emerytów i Rencistów 
gdańskiej „Remontówki”. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Rada Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Do takich przyczyn niewątpliwie 
można zaliczyć obiektywne prze-
szkody związane z warunkami 
atmosferycznymi, np. intensywne 
opady śniegu, jeśli uniemożliwia-
ją one bądź powodują opóźnienie 
w dotarciu do pracy.

Wówczas rozwiązaniem dla 
pracownika może być:
 poinformowanie pracodaw-

cy o skorzystaniu z urlopu 
na żądanie (pracownikowi 
przysługują 4 takie dni w cią-
gu roku)
 usprawiedliwienie spóźnie-

nia przez pracodawcę bez 
konieczności odpracowania 

tego czasu, jeśli nie jest to 
znaczne spóźnienie
 potraktowanie spóźnienia 

jako zwolnienie prywatne 
udzielone na wniosek pra-
cownika z koniecznością 
jego odpracowania. Czas 
tego odpracowania nie jest 
przy tym traktowany jak 
praca w godzinach nadlicz-
bowych (art. 151 § 21 k.p.).

Obowiązki związane 
z odśnieżaniem dachu

Pracownik może zostać skie-
rowany do usunięcia zalegające-

go na dachu budynku śniegu pod 
warunkiem:
 posiadania aktualnego orze-

czenia lekarskiego potwier-
dzającego brak przeciwwska-
zań do pracy na wysokości 
oraz przejścia instruktażu 
stanowiskowego i bycia po-
informowanym o ryzyku 
zawodowym, związanym 
z wykonaniem tej pracy

 zapewnienia właściwych 
środków ochrony przed upad-
kiem z wysokości (np. szelki 
wraz z linką bezpieczeństwa 
i amortyzatorem lub urządze-
niem samohamownym, kask 
oraz obuwie zabezpieczające 
przed poślizgnięciem).

Stan prawny na 22.12.2014 r.
Maria Szwajkiewicz

Obowiązki pracodawcy w okresie zimy
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

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

Grudniowe obchody 33 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego i 44 rocznicy masakry robotników Wybrzeża 
w Regionie Słupskim.

Uroczystości związane z tymi tragicznymi wypadkami 
w naszej najnowszej historii zapoczątkowała w Regionie 
Słupskim uroczysta msza święta, która odprawiona zosta-

ła 13 grudnia w Ustce, w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Gwiazdy Morza. Na zaproszenie Oddziału Zarządu Regionu Słup-
skiego NSZZ „Solidarność w Ustce i jej szefa Jacka Paprockiego 
przybyli licznie związkowcy i goście. Obecne były poczty sztanda-
rowe usteckich zakładów pracy, a także przewodniczący słupskiej 
„Solidarności” Stanisław Szukała.

W Słupsku rocznicowe obchody tradycyjnie zaczęły się 14 grudnia 
przed tablicą upamiętniającą ofiary Grudnia ’70, znajdującą się przy
siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Uroczystość miała 
wzruszającą i bogatą oprawę. Na wstępie w asyście bardzo licznie zgro-
madzonych pocztów sztandarowych (był nawet sztandar nieistniejącej 
już Stoczni „Ustka”, o którym w swoim wystąpieniu przypomniał Sta-
nisław Szukała) zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Regionalna Sekcja 
Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Słup-
sku poparła zorganizowanie 
9 grudnia 2014 roku przed 
Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”.

Solidaryzując się z działa-
niami Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania stanowczo 
protestujemy przeciwko:
 dalszemu zamrażaniu 

płac w oświacie
 pogarszaniu warunków 

pracy pracowników 
oświaty

 pracy powyżej 40 godzin 
tygodniowo

 zbyt licznym oddziałom 
klasowym

 brakowi podziału klas na grupy
 biurokratyzacji pracy nauczyciela
 obniżaniu nakładów na oświatę
 likwidacji i prywatyzacji szkół.

Uważamy, że potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska oświatowego wobec 
szkodliwych działań Rządu RP psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu 
nauczyciela.

Stanowisko podpisała przewodnicząca RSOiW NSZZ „Solidarność” w Słupsku
mgr Dorota Bojarowska

11 grudnia 2014 r. w histo-
rycznej Sali BHP gdańskiej 
stoczni odbyła się wyjątkowa 
uroczystość. W obecności kil-
kuset osób wręczano tytuły 
Zasłużony dla NSZZ „Solidar-
ność” – najwyższe i najważ-
niejsze odznaczenie Związku 
przyznane przez XXVII Kra-
jowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność”. Obok m.in. 
Andrzeja Gwiazdy i An-
drzeja Kołodzieja z Pomorza 
laureatką została Anna Boguc-
ka-Skowrońska, nasza wielo-
letnia koleżanka i przyjaciółka, 
współorganizatorka „Solidarno-
ści” w Regionie Słupskim, sę-
dzia Trybunału Stanu, adwokat 
broniąca w latach 80. ubiegłego 
wieku w procesach politycz-
nych działaczy związkowych. 
Spotkanie miało szczególną 
oprawę, ponieważ odbyło się 
podczas Wigilii zorganizowa-
nej dla pracowników Komisji 
Krajowej i Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”. Tytuły 
wręczał przewodniczący Związ-
ku Piotr Duda, który serdecz-
nie gratulował nagrodzonym 
i podkreślał wybitną rolę, jaką 
odegrali w dziejach „Solidar-
ności”. Do życzeń dołączył się 
także szef słupskiej „Solidarno-
ści” Stanisław Szukała.

Zasłużona  
DLA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Anna Bogucka-Skowrońska 
stwierdziła, że rola „Solidarno-
ści” się nie skończyła i Związek 
dzisiaj jest tak samo potrzebny 
ludziom pracy, jak w chwili, gdy 
powstawał. – To nie tylko zwią-
zek zawodowy, ale także ważna 
instytucja społeczna, która musi 
być strażnikiem narodowych war-
tości w każdych okolicznościach 
naszej historii – powiedziała.

W spotkaniu uczestniczył 
i modlitwę poprowadził metropo-
lita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, który życzył obecnym 

aktywności i wytrwałości w ich 
ciężkiej pracy związkowej.

Droga Aniu, dziękujemy Ci 
za Twój zapał, którym promie-
niujesz do dzisiaj i zarażasz nim 
kolejne pokolenia związkowców 
w naszym Regionie. Dziękujemy 
za trud, który włożyłaś w budo-
wę naszej słupskiej „Solidar-
ności”, za wszystkie lata, które 
spędziłaś z nami. Za to, że nawet 
w tych najtrudniejszych czasach 
byłaś wierna ideom „Solidar-
ności” i zawsze można było na 
Ciebie liczyć. Dziękujemy!

Anna Bogucka-Skowrońska, senator, Sędzia Trybunału 
Stanu, Stanisław Szukała, przewodniczący Regionu 
Słupskiego NSZZ „S” i Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ 
„S” (wręcza odznaczenie), w trakcie ceremonii honorowania 
Medalem Zasłużeni dla NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” w Słupsku z dnia 2.12.2014 r. w sprawie 
zaostrzenia ogólnopolskiej akcji informacyjno-protestacyjnej

Słupskie 
obchody

Jako pierwszy zabrał głos przewodniczący Zarządu Regionu Słup-
skiego NSZZ „Solidarność” Stanisław Szukała, który przywitał wszyst-
kich zebranych i podziękował im za przybycie. Wśród biorących udział 
w uroczystościach byli działacze związkowi m.in. ze Słupska, Ustki 
i Bytowa. Przybyli także: poseł na Sejm ziemi słupskiej, były prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek, 
senator, sędzia Trybunału Stanu mec. Anna Bogucka-Skowrońska, 
radny Sejmiku Pomorskiego Jerzy Barzowski i Marek Biernacki. 
Nowo wybrane władze miasta Słupska reprezentowali: wiceprezydent 
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przewodnicząca Rady Miasta Be-
ata Chrzanowska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Bo-
browski oraz radni miejscy Jadwiga Stec i Robert Kujawski.

Następnie głos zabrał Janusz Śniadek, który przypomniał, co 
zdarzyło się w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu i grudniu roku 
1981. Nawiązał także w swoim wystąpieniu do aktualnej sytu-
acji społeczno-politycznej w kontekście wyborów samorządo-
wych i marszu w obronie demokracji i mediów zorganizowane-
go w Warszawie przez Prawo i Sprawiedliwość. Po wystąpieniu 
Zenon Lasoń odczytał wiersz swojego autorstwa nawiązujący do 
mrocznej daty 13 grudnia 1981 roku.

Uroczystość zakończyło składanie wieńców i wiązanek kwia-
tów przy akompaniamencie płynących z głośników patriotycznych 
pieśni. Były kwiaty od słupskiej „Solidarności”, władz miasta, 
radnych klubu PiS i od mieszkańców. Po złożeniu kwiatów Sta-
nisław Szukała zaprosił wszystkich na uroczystą eucharystię do 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęconą rocznicy 
Grudnia ’70 i wprowadzenia stanu wojennego.

Baner informujący o akcji protestacyjnej słupskiej 
solidarnościowej oświaty.

Delegacja słupskiej „Solidarności” oddaje hołd ofiarom
Grudnia 1970 i ofiarom stanu wojennego 1981 roku.
Członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
Andrzej Mazuruk, radna miejska, członkini słupskiej 
„Solidarności” Jadwiga Stec i przewodniczący ZR NSZZ „S” 
w Słupsku Stanisław Szukała.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Krzyżówka ze Zbigniewem

K

W N U C Z E K

I

L A U R K A A

T

K

I

POZIOMO
(w kolejności alfabetycznej)
• film Rogera Vadima z Jane 

Fonda z 1968 r.
• przełajowe lub… zmieniane 

w samochodzie
• krótki wypad pod namiot
• filiżanka z dwoma uszkami
• Zbigniew, aktor, grał m.in. 

w filmie „Giuseppe 
w Warszawie”

• duże pomarańczowe 
warzywo

• przewozi chorego
• zażądała go Klara od 

Papkina
• rządził światem przed 

Zeusem
• harakiri
• początek biegu
• ma 7 dni

• cugle furmana
• tak chodzi rak

PIONOWO
(w kolejności alfabetycznej)
• biała szata księdza
• ekspertyza, ocena sytuacji 

finansowej
• władca piekieł i złych 

duchów
• Stanisław, w 1939 r. 

dowódca Lądowej Obrony 
Wybrzeża w Gdyni

• np. wódka z sokiem
• z cyrklem i linijką na lekcji 

geometrii
• znany producent drukarek
• kamizelka dla wodniaka
• prelekcja
• zasiali górale
• na plaży go nie zabraknie

• lampa lecznicza emitująca 
promienie podczerwone

• kwesta w kościele
• kontrakt, układ
• krwiopijca z horrorów
• ustronne miejsce

Litery w szarych polach 
czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie.

(kas)

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z dezerterem” z nr. 11/2014. 
Otrzymuje ją pan Ma-
rian Koprowski z Gdyni. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. Hasło brzmia-
ło: „Jesień bezdeszczowa to 
zima wiatrowa”.

Liczebniki główne: tysiąc, milion, miliard, bilion powodu-
ją zawrót głowy nie tylko z powodu skojarzeń z ogrom-
ną kwotą pieniędzy, ale również dlatego, że ich odmiana 
i użycie w zdaniach wywołują wiele wątpliwości.

Typowa składnia liczebnikowa
Przyjrzyjmy się zdaniom z liczebnikiem tysiąc.

1. Tysiąc kibiców podąża na stadion.
2. Tysiąc kibiców podążało na stadion.
3. Anna nie ma tysiąca złotych.
4. Pracodawca obiecał tysiącowi pracowników zaległe wy-

nagrodzenie.
5. Brak mi paru tysięcy złotych.
6. Wybudowano salę dla pięciu tysięcy widzów.

Użycie liczebników w tych zdaniach nie sprawia kłopotu, 
ponieważ liczebniki typu: tysiąc, milion, miliard mają:
 odmianę rzeczownikową, czyli odmieniają się w liczbie 

pojedynczej i mnogiej przez przypadki,
w liczbie pojedynczej:

M.: (co?) tysiąc, milion, miliard
D.: (czego?) tysiąca, miliona, miliarda
C.: (czemu?) tysiącowi, milionowi, miliardowi
B.: (co?) tysiąc, milion, miliard
N.: (z czym?) tysiącem, milionem, miliardem
Msc.: (o czym?) tysiącu, milionie, miliardzie

w liczbie mnogiej:
M.: tysiące, miliony, miliardy
D.: tysięcy, milionów, miliardów
C.: tysiącom, milionom, miliardom
B.: tysiące, miliony, miliardy
N.: tysiącami, milionami, miliardami
Msc.: tysiącach, milionach, miliardach

 rząd dopełniaczowy, czyli występuje tu związek rządu 
i liczebniki łączą się z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. 
tysiąc (kogo?) kibiców, tysiąca (czego?) złotych, tysiącowi 
(kogo?) pracowników.
Poza tym w pierwszym zdaniu (1.) występuje typowa składnia 

liczebnikowa, tzn. orzeczenie jest w liczbie pojedynczej (orzecze-
nie „podąża” jest w liczbie pojedynczej jak liczebnik „tysiąc”, 
chociaż rzeczownik ‘kibic” jest w liczbie mnogiej – „kibiców”),

zaś w drugim zdaniu (2.) orzeczenie jest w rodzaju nijakim 
– „podążało” (ponieważ, zgodnie z zasadą – w czasie przeszłym 
i trybie warunkowym powinno występować w rodzaju nijakim).
Nielubiane wyjątki

Problemy zaczynają się, gdy pojawiają się odstępstwa od 
zasady i zachodzi związek zgody między liczebnikiem a orze-
czeniem. Takie odstępstwa od zasady dopuszczalne są, gdy:
 orzeczenie poprzedza liczebnik – np. Podążał tam tysiąc 

osób. (chociaż: Tysiąc osób podążało tam.);
 liczebnik oznacza liczbę jednostek miary (liczbę: gra-

mów, kilogramów, ton) – np. tysiąc ton jęczmienia został prze-
znaczony na zapasy, a drugi tysiąc został wyrzucony;
 liczebnik jest użyty w liczbie mnogiej, np. Dwa tysiące 

kibiców podążały na stadion. (ale, oczywiście, prawidłowe jest 
także zdanie: Dwa tysiące turystów przybyło do Gdańska.).
Uwaga!
1. W zdaniach:

Tysiące osób kibicowało sportowcom.
Miliony turystów zwiedziło wystawę.
Miliardy owadów atakują zwierzęta domowe.
liczebniki: tysiąc, milion, miliard, występujące w liczbie 

mnogiej bez poprzedzających liczebników głównych (dwa, 
trzy, cztery), przestają być wykładnikami ilości i przejmują 
funkcję liczebników nieokreślonych o znaczeniu ‘dużo, mnó-
stwo, wiele, moc, multum, bez liku’.
2. Poprawne są sformułowania:

Te miliony ludzi zostały perfidnie oszukane;
Te miliardy złotych zostały dobrze zainwestowane.

Barbara Ellwart
Post scriptum
Z okazji Nowego Roku życzę Szanownym Czytelnikom dużo, 
dużo zdrowia, wielu przyjaciół, bez liku potrzebnych tysięcy… 
i mnóstwo szczęśliwych chwil.

Tysiąc, milion i jeszcze więcej…

– Mogliście powiedzieć 
– już nie musimy. Macie dzie-
ci, wnuki, macie się czym zająć. 
A jednak nadal angażujecie się 
w sprawy naszego Związku – 
dziękował związkowym emery-
tom i rencistom przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof 
Dośla podczas spotkania wigi-
lijnego Sekcji Emerytów i Ren-
cistów Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, które odbyło się 18 
grudnia w Sali Akwen. Gośćmi 
spotkania, które prowadził szef 
sekcji Jan Klassa, byli także: 
ks. infułat Stanisław Bogda-
nowicz, proboszcz bazyliki św. 
Brygidy ks. kanonik Ludwik 
Kowalski, ks. Stanisław Pła-
tek oraz z-ca przewodniczące-
go Komisji Krajowej NSZZ „S” 
Tadeusz Majchrowicz. 

– Po raz pierwszy z pełną 
odpowiedzialnością mogę zwró-
cić się do Was: koleżanki i ko-
ledzy – żartował ks. Stanisław 

Spotkanie wigilijne u seniorów

Bogdanowicz, który w 2014 r. 
po 35 latach probostwa w ba-
zylice Mariackiej przeszedł na 
zasłużoną emeryturę. Ksiądz 
infułat przekazał życzenia 
od nieobecnego z powodu re-

konwalescencji abp. Sławoja 
Leszka Głódzia oraz poprowa-
dził modlitwę związkowców za 
szybki powrót do pełni zdrowia 
metropolity gdańskiego.

(ach)

Emeryci w naszym Regionie chętnie angażują się w sprawy 
Związku.
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

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

REKLAMA

Właściwie powinnam 
nazwać ten tekst 
Moja Solidarność. 

Taki jest tytuł wystawy, ale 
zdecydowanie bardziej ade-
kwatne jest nawiązanie do 
opowieści podczas wernisażu 
Andrzeja Jana Piwarskiego, 
autora eksponowanych dzieł 
w Sali BHP. Malarzowi, nota-
bene przeciwstawiającemu się 
już od lat sześćdziesiątych XX 
wieku powszechnie panujące-
mu ówcześnie socrealizmowi, 
rejestrującemu wolnościowe 
wydarzenia w Gdańsku, ale nie 
tylko, zamarzyło się przedsta-
wienie swoich prac stoczniow-
com, ale nie w stoczni im. Wło-
dzimierza Lenina. Jak można 
bowiem pokazywać Grzegorza 
Przemyka z symbolicznym ge-
stem wolności, minutę ciszy po-
święconą ofiarom Grudnia 1970
roku, robotniczą demonstrację 
pod hasłem „Aby Polska była 
Polską” czy wyskakującego na 
koniu z dziury w murze Józefa 
Piłsudskiego (a może Tadeusza 
Kościuszkę czy Jana III Sobie-
skiego) w stoczni, która nie jest 
stocznią polską? Dzisiaj marze-
nie się spełniło.

Nie będę pisać o bogatej 
twórczości Piwarskiego i to 
w różnych dziedzinach sztuki, 
bo przecież uprawia nie tylko 
malarstwo, ale o tym można 
przeczytać na niejednej stro-
nie internetowej. Warto jednak 
wspomnieć, że jego prapradziad-
kiem był jeden z pierwszych 
polskich litografów Jan Feliks 
Piwarski, który w swojej twór-
czości prezentował wyłącznie 
rodzime motywy. Synem Jana 
był również plastyk, rysownik, 
miniaturzysta Adolf Piwarski, 
notabene założyciel drukarni 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Nic więc dziwnego, że ktoś, kto 
wywodzi się z rodziny o trady-
cjach artystycznych, ale i patrio-
tycznych, a na dodatek sam, jako 
dziecko, uczestniczył w Powsta-
niu Warszawskim, jest niezwykle 
wrażliwy, kocha piękno, dobro, 
a przede wszystkim prawdę.

Obrazy Andrzeja Piwarskie-
go są niezwykle ekspresyjne. 
Widać na nich ostre kanty, pod-
kreślenie konturów, dramatyzm 
akcji, nawet jeśli są to tylko 
kostki bruku z niedopałkiem 
papierosa, strzępem gazety czy 
plamą krwi. Malarz uprawia 

współczesny realizm, który nie 
ma nic wspólnego z idylliczny-
mi scenami rodzajowymi XVII 
czy XVIII wieku. Są to konkrety 
z bogatą symboliką, jak chociaż-
by postać jeźdźca przeskakują-
cego ceglany mur – ni to Wo-
łodyjowski, ni Wałęsa, a może 
po prostu Polska wyskakująca 
zza żelaznej kurtyny – nadzieja 
na wolność. Pełno tam biało-
-czerwonych flag, są też napisy:
typowe dla mężczyzn „Kocham 
B.” (zapewne nawiązanie do 
imienia Barbara – żony artysty, 
też plastyczki, ale rzeźbiarki), 
wolność, „Solidarność”. Obok 
symbol Polski Walczącej, a dalej 

Zdarza się, że odkrywamy interesujące wydarzenia, ludzi, przedmioty, a przede wszystkim 
miejsca, tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Sala BHP Stoczni Gdańskiej co prawda wpisała 
się w historię Polski, ale przez wielu Polaków jest postrzegana jako element przeszłości, i to na 
dodatek dzisiaj już martwy. A to nieprawda. Bowiem obok stałej ekspozycji ukazującej zarów-
no historię „Solidarności”, jak i moment podpisania Porozumień Sierpniowych, organizowane 
są w niej ciekawe wystawy. Zapraszam na najnowszą, związaną także z „Solidarnością”, ale 
wyjątkową, bo i jej autor jest postacią nietuzinkową. Mówi się o nim „człowiek renesansu”.

z gęstwiny dymów i kłębiących 
się ludzi wyłaniają się skrawki 
nieba. Ostre pociągnięcia pędzla, 
farba jakby niedoschnięta, wy-
chodząca z obrazu, podkreślają 
wagę sytuacji.

Kolejny obraz i kolejne do-
świadczenie, robotnicy, gdańscy 
stoczniowcy, biało-czerwone 
barwy i przebijające się słońce, 
może za sprawą odprawianej 
mszy świętej w socjalistycznym, 
a więc tym bez Boga, zakładzie – 
symbol dający ludziom nadzieję 
na lepsze jutro. Jakże realistycz-
ny jest wychodzący poza fakturę 
obrazu kombinezon stoczniowca 
ułożony w geście wzlotu… – Do 
nieba? Do przyszłości? Niestety, 
jest też upadający Ikar – to za-
pewne w nawiązaniu do śmierci 
księdza Jerzego Popiełuszki. 
Czyżby wzbił się zbyt wysoko, 
naiwnie chciał zbyt wiele, nie 
docenił przeciwnika i dlatego 
musiał zginąć? Kolejna tragedia, 
kolejna śmierć, kolejne poniże-
nie, ale zawsze istnieje nadzieja 
i nie wolno o niej zapomnieć. 

Maria Giedz
Zdjęcia: Paweł Glanert

Na wernisażu: Małgorzata Kuźma, Tadeusz Majchrowicz, 
Krzysztof Dośla.

Andrzej Jan Piwarski.

„Moja Solidarność” – tak nazwał autor swój cykl obrazów.


