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Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych
„Solidarność” razem z Federacją Przedsię-
biorców Polskich i Fundacją CentrumCSR.
PL podpisały porozumienie w sprawie 
monitorowania rynku zamówień publicznych 
w Polsce. Partnerzy zadeklarowali, że będą 
kontynuować akcję wysyłania żółtych kartek 
instytucjom, które nie wprowadzają klauzul 
społecznych do wymogów stawianych w za-
mówieniach publicznych. Autorzy podpisa-
nego wspólnie dokumentu zwracają uwagę, 
że w ostatnich latach podjęto wiele działań, 
których celem jest uzdrowienie polskiej 
gospodarki. Nowelizacja ustawy Prawo zamó-
wień publicznych miała na celu poprawę sy-
tuacji „najmniej zarabiających Polaków, którzy 
są szczególnie narażeni na patologie rynku 
pracy czy trwałe wykluczenie do szarej stre-
fy.” Szczególnym zainteresowaniem partnerzy 
obejmą kwestie zatrudniania pracowników na 
umowę o pracę oraz stosowania godziwych 
stawek wynagradzania pracowników, nie 
niższych niż wynagrodzenie minimalne i nie 
niższych niż godzinowa minimalna stawka 
płacy w umowach zleceniach.

Olejnik przeprasza Piotra Dudę
Podczas swojego programu „Kropka nad i...” 
Monika Olejnik publicznie skłamała na temat 
szefa „Solidarności” Piotra Dudy, mówiąc, że 
Duda w stanie wojennym był w ZOMO. Po 
kilku dniach przeprosiła. „Przepraszamy, że 
podaliśmy nieprawdziwe informacje, jakoby 
Piotr Duda był w okresie stanu wojenne-
go w ZOMO”. – To pokazuje, jaki poziom 
dziennikarstwa prezentuje stacja TVN i jak 
nisko upadła promowana na gwiazdę Monika 
Olejnik – komentował dla Tysol.pl Piotr Duda.

Profanacja pomnika

W nocy 13 grudnia 2016 r. nieznani sprawcy 
sprofanowali gdański pomnik Poległych 
Stoczniowców. Na krzyżach pojawiły się napi-
sy: „PO zdrajcy”, „PO SB-ecy”, „PiS Wolność!”. 
Wiceprzewodniczący „Solidarności” w Stoczni 
Gdańsk Karol Guzikiewicz, który zawiadomił 
o całym zdarzeniu, uważa, że to nie tylko 
profanacja, ale przede wszystkim prowo-
kacja, że sprawcą jest niby PiS. Zdaniem 
szefa „Solidarności” Piotra Dudy winni są ci, 
którzy nawołują dzisiaj do nieposłuszeństwa 
obywatelskiego i obalenia państwa. Ci, co 
nawołują do totalnej opozycji, stwarzają 
klimat do takich działań. – Wczoraj protesty, 
dzisiaj profanacje, co będzie jutro? – pyta 
przewodniczący Związku.

Piotr Duda w sztafecie 
„Ocalić od zapomnienia”
14 grudnia 2016 r. na Śląsku odbył się bieg 
uliczny „Ocalić od zapomnienia”, w którym 
wziął udział przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda, a także politycy, działacze związ-

kowi, samorządowcy, wybitni sportowcy, 
górnicy oraz młodzież szkolna. Zawody są 
jednym z elementów upamiętniających wyda-
rzenia w kopalni Piast w grudniu 1981 roku. 
Rano przed kopalnią odbyła się historyczna 
rekonstrukcja wydarzeń z 14 grudnia 1981 
roku. Po niej w cechowni poziomu 500 goście 
uczestniczyli w uroczystej masówce, połą-
czonej z projekcją filmu Wojciecha Wikarka
„Najdłuższa szychta”.
Dwutygodniowy strajk w kopalni Piast był 
odpowiedzią na wprowadzenie w Polsce stanu 
wojennego, zmilitaryzowanie kopalni oraz 
zawieszenie działalności wszelkich organizacji 
i stowarzyszeń. Protest rozpoczął się 14 grudnia 
1981 roku na poziomie 650 metrów. W pro-
teście wzięło udział ok. 2 tysięcy górników. 
Spędzili święta Bożego Narodzenia pod ziemią, 
mimo że dyrekcja kopalni zablokowała dostawy 
żywności i uniemożliwiła wymianę lamp górni-
czych. W proteście wytrwało tysiąc górników. 
Na powierzchnię wyjechali dopiero 28 grudnia.

Protest leśników
13 grudnia leśnicy z „Solidarności” stawili 
się przed Sejmem RP, protestując przeciwko 
wniesieniu pod obrady połączonych komisji 
sejmowych rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Według 
proponowanych rozwiązań Lasy Państwowe 
zostaną obarczone obowiązkiem szacowania 
szkód w uprawach rolnych, wyrządzanych 
przez dziką zwierzynę, z pokrywaniem 
kosztów włącznie. – Wydrenowanie z Lasów 
Państwowych przez poprzednią władzę ha-
raczu w wysokości 1,6 miliarda zł, 2-procen-
towego podatku od obrotu oraz podatku od 
lasów ochronnych jak widać nie zaspokoiło 
wszystkich – mówi Zbigniew Kuszlewicz, szef 
Krajowego Sekretariatu Zasobów Natural-
nych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność”. – Teraz odezwali się rolnicy 
i myśliwi, upatrując w LP wiarygodnego płat-
nika. Tak więc uciera się przekonanie, że na 
kłopoty najlepsze są Lasy. Wszyscy jak dotąd 
odrzucają argumenty o braku wyspecjalizo-
wanej kadry, której liczba w przeliczeniu na 
etaty przekroczy 1000 pracowników, a ogólny 
koszt z tym związany wyniesie blisko 300 
mln w skali roku, co dwukrotnie przerasta 
planowany w tym roku zysk LP – wyjaśnia 
Kuszlewicz.

„Żyjemy w wolnym kraju”

– Żyjemy w wolnym i demokratycznym pań-
stwie – mówił Piotr Duda, szef „Solidarności”, 
w TVP Info w grudniowym programie „Gość 
poranka”. – Ci, którzy mówią inaczej, dzisiaj 
walczą o swoje przywileje, a byli oprawcami 
Polaków. Przewodniczący podkreślał wielo-
krotnie, że wbrew temu, co mówią niektórzy 
politycy, obecnie żyjemy w wolnym i demo-
kratycznym państwie, w którym nareszcie 
toczy się prawdziwy dialog społeczny, a przez 
ostatni rok wydarzyło się wiele dobrego dla 
pracowników. Już samo powołanie Rady 
Dialogu Społecznego było dużym pozyty-
wem. Kolejne to wzrost stawki godzinowej 
przy umowach zleceniach, nowe przepisy 
dotyczące umów na czas określony, klauzule 
społeczne w zamówieniach publicznych, 

program 500 plus. – Tym dzisiaj żyją Polacy, 
a nie jakimiś wojenkami podjazdowymi na 
górze – podkreślał lider Związku.

Prezydent podpisał ustawę 
o wieku emerytalnym

19 grudnia 2016 r. prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę obniżającą wiek emerytalny. 
Będzie obowiązywała od 1 października 2017 
r. – To piękny dzień dla nas, którzy traktowali 
tą sprawę bardzo poważnie. To także piękny 
dzień dla „Solidarności”, która przez ponad 
trzy lata od 2012 roku protestowała prze-
ciwko podwyższeniu wieku emerytalnego 
– mówił Andrzej Duda i dziękował NSZZ 
„Solidarność”, rządowi, większości parlamen-
tarnej, premier Szydło i minister Rafalskiej za 
doprowadzenie do uchwalenia ustawy.
Obecny podczas uroczystości szef „Solidar-
ności” podkreślił, że prezydencki podpis pod 
ustawą obniżającą wiek emerytalny przywra-
ca godność polskiemu pracownikowi.
Wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta 
będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych 
– powszechnego i rolniczego. Dla rolników 
do końca 2017 r. będzie możliwość przecho-
dzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 
55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. 
Podobna zasada przejścia w stan spoczynku 
będzie do końca 2017 r. obowiązywała 
sędziów i prokuratorów – w zależności od 
przepracowanego okresu w tych zawodach.

Apel w sprawie przetargów 
publicznych
Sądy w Bielsku Podlaskim, Łęczycy i Nysie 
w przetargach publicznych na usługi sprząta-
nia, ochrony oraz pracy na portierni nie gwa-
rantują płacy w wysokości co najmniej godzi-
nowej płacy minimalnej. „Solidarność” razem 
z Fundacją CentrumCSR.PL skierowały apel 
do ministra Zbigniewa Ziobry w tej sprawie. 
Oczekiwana płaca godzinowa osób wykonu-
jących te usługi waha się między 8,54 zł dla 
ochroniarzy w Sądzie Rejonowym w Nysie, 
a nawet 5,79 zł za godzinę pracy w ochronie 
na terenie Sądu Rejonowego w Legnicy. Za 
takie zapisy instytucje otrzymały od Związku 
i fundacji żółtą kartkę. Autorzy apelu skiero-
wanego do ministra Ziobry przypominają, że 
innowacyjność zamówień publicznych jest 
promowana w rządowej „Strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju”.

Konieczne badania dotyczące 
delegowania pracowników
Prezydium KK wnosi o dodanie do programu 
badań statystycznych na rok 2018 r. badań, 
które ustalą rzeczywiste rozmiary delego-
wania pracowników oraz badań pracowni-
ków w firmach zatrudniających do 9 osób
i samozatrudnionych. „Solidarność” proponuje 
wniesienie zmian w projekcie rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie badań statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2018. W opinii 
członków prezydium KK konieczne jest dodanie 
badań, które ustalą rzeczywiste rozmiary 
delegowania pracowników w oparciu o inne 
niż dotychczasowe, nie do końca miarodajne, 

dane statystyczne. Z informacji uzyskiwanych od 
osób pracujących za granicą wynika, że często 
nie otrzymują minimalnych stawek płacy kraju 
oddelegowania, nawet jeśli świadczą pracę na 
podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

W Wigilię otwarte do 14
Większość sieci handlowych w Polsce 
skróciła czas pracy 24 grudnia do godziny 
14. To wielki sukces akcji prowadzonej 
przez Związek „Nie przehandluj pierwszej 
gwiazdki”. – Wszystkie duże sieci pozytywnie 
odpowiedziały na nasze wieloletnie starania. 
Bardzo nas to cieszy, to prawdziwy sukces 
– mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Handlu NSZZ „Solidarność”, która 
od ponad 10 lat prowadzi akcję zachęcającą 
sklepy do skracania handlu w Wigilię. – Małe 
sklepy osiedlowe dawno to zrozumiały i od 
kilku lat kończą handel wcześniej. Inaczej 
wyglądało to w przypadku hipermarketów, 
niektóre z nich przeciągały pracę do późnego 
popołudnia. Tymczasem z naszych obserwacji 
wynika, że w Wigilię po godzinie 14 handel 
zamiera. Na niepotrzebnym przedłużaniu 
pracy w tym dniu cierpieli natomiast 
pracownicy, którzy po zamknięciu musieli 
jeszcze rozliczyć się z pieniędzy i posprzątać 
sklep – wyjaśnia Bujara.

Mobbing w bibliotekach
– Spotykamy się z ewidentnym łamaniem 
podpisanych porozumień o dobrej współpra-
cy, a także z niedopuszczaniem związkowców 
na spotkania z pracownikami i oczernianiem 
– mówi Mirosław Kruper, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracowników Bibliotek 
Publicznych NSZZ „Solidarność”. Związkowcy 
podkreślają, że współpraca z pracodawca-
mi w bibliotekach publicznych układa się 
fatalnie. Niedopuszczanie związkowców 
na spotkania z pracownikami staje się stałą 
praktyką. Oprócz szykanowania, zastraszania 
i mobbingu, równie częstym zjawiskiem jest 
zastępowanie wykształconej i doświadczonej 
kadry pracowniczej firmami zewnętrznymi
posiadającymi „koneksje rodzinne z zarzą-
dzającymi placówkami bibliotecznymi”. 
„Solidarność” bibliotekarska przygotowuje 
się do stworzenia we współpracy z KK planu 
działań zapobiegawczych, które ograniczą 
liczne patologie w zarządzaniu bibliotekami 
publicznymi.

Apel transportowców
„Solidarność” transportowców podpisała 
razem z pracodawcami apel do rządu 
o podjęcie niezwłocznych działań w celu 
uregulowania sytuacji prawnej kierowców 
przebywających w podróży służbowej. Sytu-
acja prawna kierowców pozostaje nieustabi-
lizowana. Trybunał Konstytucyjny podważył 
rozporządzenie MPiPS jako samoistnej 
podstawy prawnej wypłacanych świadczeń 
z tytułu podróży służbowej. Sekcja Transportu 
Drogowego NSZZ „Solidarność” oraz Trans-
port i Logistyka Polska podjęły współpracę 
w celu wypracowania rozwiązań socjalnych 
dla pracowników sektora, w szczególno-
ści w kwestii należności z tytułu podróży 
służbowych, czasu pracy i warunków pracy. 
We wspólnym stanowisku skierowanym do 
ministra infrastruktury i budownictwa zwraca-
ją się do rządu z propozycją podjęcia dialogu, 
zaznaczając jednak, że impuls do takich dzia-
łań razem z projektem zmian w przepisach 
powinien wyjść od strony rządowej.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl
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W numerze między innymi:
Krzysztof Dośla, lider Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”, został przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego. Zastąpił na tym stanowisku Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomorskiego.

Krzysztof Dośla kieruje pracami Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego, str. 4
Co się działo w Regionie Gdańskim w ubiegłym roku?

Wydarzyło się: 2016, str. 6-15

Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Rok zmiany, str. 8

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia
2016 roku miał godny, uroczysty i spokojny, ale też nowoczesny 
przebieg. 

Światło Wolności i Prawdy w 35 rocznicę stanu 
wojennego, str. 12

„Ślady – Nadzieje – Polska 1970 – 1980 – 2016” – to tytuł wy-
stawy malarstwa Andrzeja Jana Piwarskiego, która 16 grudnia 
2016 r. została otwarta w Europejskim Centrum Solidarności. 
Wystawa czynna będzie do 15 stycznia 2017 r., wstęp wolny.

Sercem malowane, str. 18

Solidarni z górnikami kopalni 
Rudna
Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” przesłał na ręce Józefa Czyczer-
skiego, przewodniczącego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Zakładów Górniczych 
„Rudna”, wyrazy współczucia w związku 
z tragiczną śmiercią górników, którzy zginęli 
podczas katastrofy górniczej. „Jesteśmy soli-
darni w bólu po śmierci górników, ludzi cięż-
kiej pracy, którzy nie wrócili ze swej szychty 
do domów. Na powierzchnię kopalni Rudna 
w Polkowicach (KGHM) nie wyjechało ośmiu 
górników. Zginęli w kompletnie zniszczonej 
po tąpnięciu komorze maszyn ciężkich na głę-
bokości 800 metrów. Święta Barbaro, wstaw 
się za nimi” – napisali gdańscy związkowcy.

Teraz czas na kryterium 
stażowe

Osądzenia winnych i zadośćuczynienia ofiarom
wydarzeń grudnia ’70 oraz stanu wojennego 
domagają się członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w przyjętym 
5 grudnia stanowisku. Posiedzenie Zarządu 
Regionu rozpoczęło się od spotkania z posłem 
Januszem Śniadkiem, który poinformował 
o aktualnych pracach parlamentu. Przypomniał 
o przyjętej przez Sejm ustawie przywraca-
jącej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn, mówił także o projekcie 
obniżenia emerytur funkcjonariuszom SB oraz 
o ustawie ograniczającej handel w niedzie-
le. Związkowców najbardziej interesowała 
kwestia wprowadzenia kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emeryturę bez 
względu na wiek. Zdaniem Mirosława Piórka, 
przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego, do problemu wcześniejszych 
emerytur należy powrócić w oparciu o me-
dycynę pracy. W trakcie spotkania nagrodę 
dla nowo powstałej organizacji w roku 2015 
odebrał przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Alior Banku w Gdańsku. 

Osądzenie winnych 
i zadośćuczynienie ofiarom
Członkowie Zarządu Regionu przyjęli stano-
wisko dotyczące ofiar Grudnia 1970 i stanu
wojennego.

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w sprawie Ofiar Grud-
nia 1970 i Stanu Wojennego
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
wyraża głęboki szacunek i uznanie wszystkim, 
którzy w Grudniu 1970 roku oraz po wprowadze-
niu stanu wojennego podjęli się nierównej walki 
z systemem obowiązującym w PRL w obronie 
podstawowych praw pracowniczych i ludzkich.
Mamy świadomość długu wobec tych, którzy 
zginęli na ulicach Gdańska i Gdyni w Grudniu 
1970 roku, po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, a także tych, którzy zostali wówczas ranni 
czy też byli w różny sposób represjonowani. 
Dlatego w imię prawdy i elementarnej spra-
wiedliwości od lat domagamy się osądzenia 
winnych i zadośćuczynienia ofiarom.
Mamy też świadomość, że nie byłoby Sierpnia 
’80 i długiej drogi do niepodległej Polski bez 
pamięci tamtej ofiary.
Obecnie to także od nas zależy, jaka jest 
i będzie Polska, jak będzie realizowany 

dialog społeczny, prawa pracownicze, zasady 
państwa praworządnego i solidarnego. Pro-
testujemy przeciwko wykorzystywaniu tych 
rocznic do bieżącej walki politycznej. Pamięć 
o tamtych Ofiarach i towarzyszących im
oczekiwaniach musi pozostać zobowiązaniem 
dla rządzących, ale i dla nas.

Spotkanie opłatkowe  
w Sali BHP 

Jak co roku członkowie i pracownicy Komisji 
Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” spotkali się na uroczystym 
opłatku. Gospodarzami uroczystości, którą 
prowadził Tadeusz Majchrowicz, wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej, byli przewod-
niczący Związku Piotr Duda i szef gdańskiej 
„Solidarności” Krzysztof Dośla.
W czasie uroczystości przewodniczący Piotr 
Duda uhonorował pośmiertnie tytułem 
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” śp. Alicję 
Olszewską. Pamiątkowy dyplom odebrał syn 
zmarłej w tym roku legendarnej pani Ali, 
strażniczki placu przed pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Przez dolnośląskich związkow-
ców odznaczony został natomiast ks. abp Sła-
woj Leszek Głódź. Kazimierz Kimso, przewod-
niczący dolnośląskiej „Solidarności”, wręczył 
metropolicie gdańskiemu Krzyż Tibi Mater 
Polonia. Odznaczenie to jest przyznawane 
przez Kapitułę działającego przy Zarządzie 
Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób 
Represjonowanych w Stanie Wojennym tym, 
którzy szczególnie zasłużyli się w dążeniu 
do odzyskania wolności w PRL lub w stanie 
wojennym, walczą z rosnącą dyskryminacją 
katolików, dążą do zmniejszenia bezrobocia 
i likwidacji wzrastającego totalitaryzmu.

Matka Boska Strzebielińska
Działacze opozycji wobec PRL, członkowie „S” 
internowani w stanie wojennym w ośrodku 
internowania w Strzebielinku nieopodal 
Wejherowa, spotkali się w dawnym miejscu 
odosobnienia w niedzielę 11 grudnia, by 
wspominać i złożyć hołd kolegom, którzy 
już odeszli. Podczas uroczystości m.in. 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”, i Andrzej Drzycimski, inicjator spotkań 
w Strzebielinku, złożyli kwiaty pod tablicą 
z listą nazwisk blisko pięciuset internowanych 
po 13 grudnia 1981 r. solidarnościowców, 
głównie z dawnego województwa gdań-
skiego i toruńskiego. – Jest to szczególne 
miejsce. Jest tutaj ślad naszej pamięci, jest 
tablica i plansza informacyjna o tym miejscu. 
Za tym murem przesiadywało łącznie 501 
osób bez wyroku, skazanych dlatego, że 
chcieli zbudować nadzieję w naszym kraju. 
Ta nadzieja miała swoje imię. Nazywała się 
„Solidarność” – mówił podczas uroczystości 
Andrzej Drzycimski.
W trakcie nabożeństwa w gniewińskim 
kościele św. Józefa Rzemieślnika byli interno-
wani przekazali tej parafii obraz Matki Boskiej
Strzebielińskiej. Wizerunek Maryi namalował 
w obozie w 1982 r. zmarły przed trzema laty 
artysta malarz Antoni Szymkowski z Torunia.

Świadkowie historii 2016 
wyróżnieni
Walczyli o niepodległość i wolność Polski 
– od wybuchu II wojny światowej po rok 
1989 – a później nie spoczęli na laurach, 
tylko zaangażowali się w upamiętnianie 
historii naszego kraju i lokalnej społeczności. 
O kim mowa? O laureatach konkursu „Świa-

dek historii”, organizowanego przez gdański 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Podczas uroczystości wręczenia nagród w II 
edycji konkursu 14 grudnia 2016 r. w Dworze 
Artusa w Gdańsku wyróżniono: Andrzeja 
Chmielewskiego (historyka, instruktora 
harcerskiego, w PRL działacza Studenckiego 
Komitetu Solidarności), Izydora Genczę 
(uczestnika konspiracji niepodległościowej 
w okresie II wojny światowej, komendanta 
antyniemieckiej tajnej organizacji niepodle-
głościowej „Jaszczurka” ), Adama Hlebo-
wicza (historyka, dziennikarza, inicjatora 
Parady Niepodległości), Annę Kołakowską 
(najmłodszego więźnia politycznego w stanie 
wojennym), Roberta Kwiatka (działacza Fede-
racji Młodzieży Walczącej, kustosza pamięci 
o Antonim Browarczyku, inicjatora budowy 
pomnika ofiar stanu wojennego w Gdańsku)
i Czesława Nowaka (legendarnego lidera „S” 
w porcie gdańskim, obecnie prezesa Stowa-
rzyszenia „Godność” zrzeszającego osoby 
represjonowane w okresie PRL). 

Spotkanie wigilijne 
w Chojnicach
Przedstawiciele organizacji zakładowych 
i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” 

z terenu Oddziału w Chojnicach tradycyjnie 
przełamali się opłatkiem.
Spotkanie nastąpiło w symbolicznym dniu 13 
grudnia – dokładnie w 35 rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego. Z tego powodu 
Wigilia łączyła się ze wspominaniem tragicznych 
wydarzeń związanych z tą datą. – Jest wśród 
nas Stanisław Kowalik, były przewodniczący 
„Solidarności” w chojnickim Mostostalu, 
a obecnie przewodniczący Komisji Terenowej 
Emerytów i Rencistów NSZZ „S” przy Oddziale 
w Chojnicach, który w tym roku został odzna-
czony Krzyżem Wolności i Solidarności – podkre-
ślił kierownik Oddziału Bogdan Tyloch.

„Godność” w obronie 
polskiego rządu
Działacze zrzeszeni w Stowarzyszeniu „God-
ność” w odpowiedzi na grudniowe wydarze-
nia w Sejmie wystąpili w obronie polskiego 
rządu i posłów Prawa i Sprawiedliwości.
„My, byli działacze NSZZ Solidarność i więź-
niowie polityczni z lat 1980-89 zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu „Godność” na Wybrzeżu, 
w sytuacji totalnej nagonki i próby dokonania 
zamachu stanu przez Platformę Obywatelską, 
Nowoczesną PL i PSL stajemy w obronie 
Rządu i posłów Prawa i Sprawiedliwości.
(...) Ostatnie prowokacje w Sejmie spowodo-
wane przez opozycję budzą szczególnie nasze 
oburzenie, bowiem próbuje się w polskie 
tragedie grudniowe z lat 1970 i 1981 wplątać 
Rząd PiS-u. Jest to tym bardziej haniebne, że 
w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
zorganizowano w Europarlamencie debatę 
na temat łamania demokracji i konstytucji 
w Polsce. Jesteśmy przekonani, że Prawo 
i Sprawiedliwość nie dopuści, aby na ulicach 
polskich miast polała się krew Polaków”.

Ważny termin – 10 stycznia
Przypominamy, że do 10 stycznia każda organizacja związkowa jest zobo-

wiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków 
tej organizacji. 

Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca następującego po 
każdym kolejnym kwartale. Wskazany przepis nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej 
informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych oso-
bowych. 
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Krzysztof Dośla, lider Za-
rządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, został 
przewodniczącym Woje-
wódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego. Zastąpił na 
tym stanowisku Mieczysła-
wa Struka, marszałka wo-
jewództwa pomorskiego.

Na ostatnim w roku 2016 
posiedzeniu zebrała 
się 20 grudnia w Sali 

Herbowej Urzędu Marszał-
kowskiego Wojewódzka Rada 
Dialogu Społecznego.Marsza-
łek Struk podziękował za rok 
wspólnej pracy i trud docho-
dzenia do porozumienia. Był to 
czas „przeformatowania” zasad 
instytucjonalnego dialogu spo-
łecznego.

– Staraliśmy się w nowej 
formule dialogu społecznego 
w naszym kraju uzyskać efekt 
synergii w radzie dialogu. By 
ten nie został zdominowany 
przez interesy grupowe, środo-
wiskowe, zawodowe, politycz-
ne. Metodą jest wypracowanie 
consensusu bez dominacji 
którejś ze stron. Partnerstwo 
i współdziałanie są podstawą 
sukcesu, czyli wspólne rozwią-
zywanie problemów bez agresji 
i złych emocji prowadzących do 
destrukcji. Porozumienie jest 
bowiem sukcesem, a nie poraż-
ką którejś ze stron – uznał po 
roku działania rady marszałek 
Struk (PO).

Za rządów Platformy dialog 
społeczny uległ atrofii. Teraz 
– niestety, nie w parlamencie, 
w którym dosłownie trwa próba 
sił – ale w ramach rad dialogu 
znalazł on nową formułę.

Ostatnie w 2016 roku po-
siedzenie WRDS było dyna-
miczne. Nic dziwnego, skoro 
ścierały się racje związkowców, 
pracodawców, samorządowców 
i przedstawicieli administracji 
rządowej. Tematem wiodącym 
była sytuacja na rynku pracy 
w perspektywie narastających 
problemów migracyjnych i de-

mograficznych. Gros czasu, 
a posiedzenie trwało ponad 
trzy godziny, zajęła kwestia 
pracy cudzoziemców na tzw. 
oświadczenia.

W ten sposób i na tej nieczy-
telnej zasadzie pracuje w Polsce 
blisko milion Ukraińców, Bia-
łorusinów, Mołdawian, Ormian. 
Daje to możliwość czarnego 
rynku pracy i nadużyć ze stro-
ny agencji pracy, na przykład 
na Ukrainie pobierających ha-
racz za „załatwienie roboty na 
oświadczenie”.

Strona związkowa zwracała 
uwagę na kluczowe zagrożenia 
dla miejsc pracy i dynamiki 
wzrostu wynagrodzeń oraz za-
sad uczciwej konkurencji.

Strona pracodawców z ko-
lei nalegała na skrócenie czasu 
procesu decyzyjnego przy wy-
dawaniu zezwoleń na pracę cu-
dzoziemcom do maksimum 30 
dni i na uruchomienie szybkiej 
ścieżki dla menedżerów z in-
nych krajów spoza UE. Osta-
teczną opinię WRDS na temat 
zasad zatrudniania obcokrajow-

ców zapewne poznamy w tym 
miesiącu.

Było to ostatnie posiedzenie 
WRDS pod kierownictwem 
marszałka Struka. Teraz Krzysz-
tof Dośla będzie przewodził 
pracom WRDS przez rok.

– Mamy za sobą pracowity 
rok. Nasze stanowisko w spra-
wie zmiany ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego spowo-
dowało wycofanie projektu, 
a stanowisko w sprawie sta-
nu dialogu społecznego było 
omawiane na ogólnopolskiej 
Radzie Dialogu Społecznego. 
Jest konkretny wymiar naszej 
pracy, za którą dziękuję. Także 
dziękuję marszałkowi Struko-
wi za prowadzenie prac. Po-
przeczka została zawieszona 
wysoko – mówił Krzysztof 
Dośla, przejmując przewodze-
nie radzie.

31 stycznia na posiedze-
niu gdańskiej WRDS obecna 
będzie Henryka Bochniarz, 
przewodnicząca Rady Dialogu 
Społecznego.

(asg)

Krzysztof Dośla kieruje pracami 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
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Zgodnie z ustawą z lipca 2015 roku, która otwierała nowy 
rozdział w instytucjonalnym dialogu społecznym, prezydent 
RP w październiku 2015 r. powołał Radę Dialogu Społecznego. 
Na szczeblu województw to marszałek województwa, np. po-
morskiego, powołuje Wojewódzką Radę Dialogu Społeczne-
go. Zadaniem WRDS jest prowadzenie dialogu pracowników, 
pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej w celu za-
pewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego.

Do WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk:
1. W istotnych sprawach objętych zakresem zadań związ-

ków zawodowych lub organizacji pracodawców będących 
w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej 
z terenu województwa;

2. W sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;
3. W sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych kon-

fliktów na terenie województwa;
4. W sprawach projektów programów, planów i innych do-

kumentów strategicznych istotnych dla rozwoju woje-
wództwa;

5. W sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla roz-
woju województwa.
Pierwsze posiedzenie plenarne pomorskiej WRDS od-

było się 14 grudnia 2015 r. Stronę pracowników w WRDS 
reprezentują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji 
związkowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” reprezentują Krzysztof Dośla, Bogdan Olszew-
ski, Zbigniew Koban i Stanisław Szukała.

W grudniu nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego WRDS.17 grudnia 1981 roku stałem wraz z tłumem ludzi przy 
ówczesnym hotelu Monopol naprzeciwko dworca 
w Gdańsku. Przed nami w śniegu świeciły się lampki 

wokół krzyży postawionych, by upamiętnić górników zamordowa-
nych w kopalni Wujek dzień wcześniej. Przestrzeń przed dworcem 
była jeszcze przestrzenią wolności – kordony ZOMO odgradzały 
nas od placu Solidarności i stoczni. Równocześnie pacyfikowano 
okolice Huciska – być może wtedy od strzału w głowę kilkaset 
metrów dalej zginął Antoni Browarczyk. Tak grudzień 1981 wpisał 
się w polskie grudniowe tragedie. W minionym roku grudniowe 
uroczystości poświęcone pamięci ofiar masakry z 1970 roku i tym, 
którzy ponieśli śmierć w stanie wojennym, miały szczególny cha-
rakter – w Gdańsku odsłonięto pomnik ofiar stanu wojennego, 
a na murze przy pomniku Poległych Stoczniowców – tablicę im 
poświęconą. Dzięki zaangażowaniu regionalnej telewizji i Radia 
Gdańsk oraz sponsorom uroczystości uzyskały wreszcie odpo-
wiednią oprawę medialną i artystyczną.

Zastanawiam się, jak trzeba być cynicznym i bezwzględnym, 
aby ten czas wykorzystywać do bieżącej walki politycznej w wol-
nej i suwerennej Polsce. Nie dziwię się, jeżeli robią to ci, dla któ-
rych stan wojenny był „kulturalny”. Ale nie mogę zrozumieć tych, 
którzy wówczas stali nie tam, gdzie stało ZOMO. Nie mogę pojąć, 
jak inteligentni ludzie mogą stawiać znak równości między stanem 
wojennym, masakrą na Wujku, strzałem do 21-letniego chłopaka 
w Gdańsku, czołgami na ulicach polskich miast, więzieniem ty-
sięcy i peerelowską rzeczywistością a dzisiejszą sytuacją? Absurd 
goni absurd. Oto 16 grudnia tzw. totalna opozycja zaczęła oku-
pację sali sejmowej. Cel był oczywisty – uniemożliwić przyjęcie 
budżetu państwa na rok 2017. Ale żeby przy okazji odwoływać się 
do tradycji grudnia 1970 roku?! Nie sądzę, żeby przywódcy straj-
kujących w 1981 roku mogli zrobić sobie przerwę i na sylwestra 
wyjechać do Portugalii… Swoją drogą ten wyjazd stał się sym-
bolicznym podsumowaniem całego protestu, któremu internauci 
od razu nadali ksywę „Ciamajdan”.

A przecież – wbrew szatom rozdzieranym przez opozycję i róż-
nej maści ekspertów rok temu – budżet 2016 ma się całkiem dobrze. 
Ponad 30 mld więcej dochodów budżetowych niż rok wcześniej 
udowadnia, że uszczelnienie przychodów podatkowych i ograni-
czenie szarej strefy jest możliwe. Najniższy od lat deficyt pokazuje, 
że program 500+ i transfer ponad 20 mld na rzecz wsparcia rodzin 
wielodzietnych nie załamał budżetu. Repolonizacja banków daje 
szansę na prowadzenie prorozwojowej polityki gospodarczej. Temu 
towarzyszy zmniejszenie o 94 proc. skrajnego ubóstwa dzieci (!) 
i najmniejsze od 25 lat bezrobocie na poziomie 8 proc. i wzrost 
płac realnych ok. 4 proc.. W tym roku wyższa płaca minimalna 
i przede wszystkim minimalna stawka godzinowa dla samozatrud-
nionych i wykonujących umowy zlecenia są szansą dla najmniej 
zarabiających. Dają też nadzieję na cywilizowanie polskiego rynku 
pracy, który zalała w minionym roku ponadmilionowa rzesza pra-
cowników z zagranicy (w 98 proc. z Ukrainy) pracujących na tzw. 
oświadczenia (piszemy o tym w innym miejscu „Magazynu”).

O co więc chodzi opozycji? Dlaczego bawi się zapałkami na 
sali sejmowej i ulicach polskich miast? Na pewno – niestety – cho-
dzi o pogłębienie podziałów, podgrzewanie emocji i wysyłanie 
wszem i wobec sygnałów, że w Polsce jest źle. Chcemy odzy-
skać władzę przy pomocy ulicy i zagranicy – dał do zrozumienia 
parę miesięcy temu jeden z opozycyjnych liderów. I to – niestety 
– prawda. Z tą prawdą w rozpoczynającym się roku będziemy się 
musieli zmierzyć.

Jacek Rybicki

Grudniowe 
uroczystości 
i opozycji zabawa 
zapałkami
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i œmIesZno, i strAszno
Bye, bye...
Po raz kolejny potwierdziło się, że tradycyjne 
przysłowia ludowe mają prawdziwe i głębokie 
przesłanie. Oto pamiętnego dnia 19 grudnia 
Anno Domini 2016 z posterunku „obrońcy 
demokracji” zszedł il profesorre ANDRZEJ 
RZEPLIÑSKI, były już prezes Trybunału 
Konstytucyjnego. Czyli jednak dłużej klasztora 
niż przeora…

Parlament 
nieparlamentarny
Po wydarzeniach w Sejmie w połowie grudnia, 
kiedy to opozycja swoją hucpą sprofanowała 
pamięć ofiar zbrodni komunistycznych z Grud-
nia 1970 i okresu stanu wojennego, języko-
znawcy muszą pilnie przygotować poprawione 
wydanie słownika języka polskiego. Bo, zdaje 
się, dotychczasowa definicja – „zgodny z do-
brymi obyczajami” – jest już nieaktualna…

S³ownik
,,demokratów

,,
Przy okazji słowników – opozycja wydała 
własny, z poradami dla „obrońców demokracji 
i wolności w Polsce”. Oto kilka fragmentów: 
„Kierowca – osoba kierująca samochodem, 
która zatrzymana i ukarana mandatem przez 
policję ma nieskrępowane prawo do odmowy 
przyjęcia upomnienia, zajęcia policyjnego ra-
diowozu oraz lżenia i napastowania policjan-
tów”; „Uczeń – uczestnik zajęć szkolnych, który 
po wystawieniu oceny dostatecznej lub gorszej 
ma prawo do zaskarżenia decyzji nauczyciela 
oraz okupacji pokoju nauczycielskiego”.

PRL na opak
Rząd i prezydent zachowują się jak władze 
PRL-u, a obecna sytuacja przypomina realia 
stanu wojennego – grzmią liderzy opozycji. 
Hm, po pierwsze, to może być całkiem dobra 
laurka dla rządów PiS, w końcu jeden z „auto-
rytetów” przeciwników obecnej władzy nazwał 
stan wojenny „wydarzeniem kulturalnym”. Po 
drugie, nam też obecna sytuacja przypomina 
realia PRL-u. Z jedną różnicą. Wtedy władza 
była totalitarna, a opozycja demokratyczna. 
Teraz władza jest demokratyczna, a opozycja 
– totalna.

Mucha nie siada,
ale œpiewa

Była minister (co to musiał być za rząd…) 
JOANNA MUCHA wykonała w Sejmie utwór 
wokalny. Brzmi to ładnie, i owszem, ale tylko 
na papierze. Z włączoną wizją i fonią już 
znacznie gorzej. Co prawda podobno śpiewać 
każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, 

ale czy każdy powinien? I rzecz najważniejsza 
– jeśli posłance PO aż tak bardzo nudzi się 
w parlamencie, to przypominamy, że nikt jej 
tam siłą nie trzyma. Naród po takiej „stracie” 
chyba płakać nie będzie…

Inspiracje
Innym posłom PO też się nudzi. Niejaki 
NITRAS S£AWOMIR pod nieobecność par-
lamentarzystów PiS grzebał w ich dokumentach 
i rzeczach osobistych. Znalazł tam m.in. auto-
biografię Jarosława Kaczyńskiego. Kolejny „plat-
formers” – nazwisko niewarte wspomnienia, bo 
on taki bardziej „nijaki” niż „niejaki” – okazał się 
sprytniejszy i od razu ruszył do sejmowego fo-
tela lidera PiS, gdzie zaczytywał się w notatkach 
JAROS£AWA KACZYÑSKIEGO. Wychodzi 
na to, że posłowie PO to tzw. cwane gapy. Niby 
protestują, okupują, a tak naprawdę po prostu 
szukają inspiracji u najlepszych…

,,Fest
,,

manifestacje

Nareszcie odkryliśmy, dlaczego wielotysięczne 
manifestacje organizowane przez „Solidar-
ność” podczas rządów Platformy Antyobywa-
telskiej i Polskiego Stronnictwa Antyludowego 
nie spotkały się z należytą uwagą mediów. Nie, 
nie chodzi wcale o liberalne sympatie main-
streamowych stacji czy obawy o utratę reklam 
i ogłoszeń ze spółek Skarbu Państwa przez 
salonowe gazety. Wygląda na to, że solidar-
nościowe manifestacje były po prostu… za 
duże. Na protesty Komitetu Obrony Demokracji 
przychodzi po kilkanaście, kilkaset, góra kilka 
tysięcy osób i wszystkie mają niemal stałą 
transmisję na żywo. Może większe manifesta-
cje mediom trudniej ogarnąć?

Priorytety
Na koniec nie będzie śmieszno, tylko trochę 
straszno i całkiem poważnie. Obchody rocznicy 
krwawych grudni z 1970 i 1981 roku (w tym 
drugim przypadku była to okrągła, 35 roczni-
ca) miały wyjątkowo uroczysty, zróżnicowany 
i ciekawy program. Doczekały się godnej opra-
wy medialnej ze strony mediów związkowych, 
radia i telewizji na Pomorzu. Tylko dla jednego 
„Dziennika Bałtyckiego”, jak wynika z lektury 
wydań z 17–18 i 19 grudnia, ważniejsze od 
pamięci ofiar reżimu PRL okazały się m.in. 
posłanka POMASKA, sterta odgrzewanych 
kotletów, tzn. przepisów na świąteczne dania, 
i oczywiście przepowiednie jasnowidza. O rela-
cje z redakcyjnego spotkania wigilijnego oraz 
gali samorządowej z udziałem kierownictwa 
redakcji się nie czepiamy, bo wiadomo, że każ-
da sroka, także medialna, musi swój ogonek 
chwalić…

(ach)
zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Czy można przeżyć za dwa 
tysiące złotych miesięcznie, 
czego nie wyobrażają sobie 
byli funkcjonariusze aparatu 
represji PRL?

LUCYNA KWASEK, OZ NSZZ 
„S” w „Copernicus” Podmiocie 
Leczniczym

– Ci panowie nie wiedzą, o czym mówią. 
Bardzo wielu Polaków, i to pracujących, musi 
przeżyć za taką kwotę. Sama jeszcze kilka 
lat temu pracowałam za pensję w wysoko-

ści 1300 złotych miesięcznie na rękę! Trzeba się było moc-
no postarać i dobrze zorganizować, żeby za taką kwotę się 
utrzymać, ale się udało. Obecnie pracuję w służbie zdrowia. 
W tej branży dwa tysiące złotych to wynagrodzenie wielu 
pracowników, na przykład pielęgniarek i opiekunek będących 
na początku swojej drogi zawodowej. Dlatego popieram ob-
niżenie emerytur byłym esbekom. Ich wysokie świadczenia 
były oburzające.

KATARZYNA TYSZKIEWICZ, 
zastępca przewodniczącego 
KO NSZZ „S” w Auchan Polska 
w Rumi, Komisja Zakładowa NSZZ 
„S” w Auchan Polska

– W mojej branży, czyli handlu, wielu pra-
cowników musi przeżyć za dużo mniejsze 

pieniądze. Nie zarabiają nawet pensji minimalnej, ponieważ 
pracodawca zatrudnia ich w niepełnym wymiarze czasowym, 
wiedząc, że i tak będą pracowali w wymiarze pełnego etatu. 
Wynagrodzenie mogą podnieść premie, ale te trudno otrzy-
mać, nie można chociażby przebywać ani jednego dnia na 
zwolnieniu lekarskim. Dlatego wielu pracowników handlu 
naprawdę z trudem wiąże co miesiąc koniec z końcem. Byli 
esbecy przez lata otrzymywali bardzo wysokie emerytury 
i mogli zgromadzić oszczędności. Pracownicy handlu zarabia-
ją tak mało, że większość z nich nie ma szansy na odłożenie 
jakichkolwiek oszczędności.

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

– Wypowiedzi byłych funkcjonariuszy reżi-
mu PRL są szokujące. Pokazują, że przez lata 
żyli oni w bardzo dobrych warunkach, ode-
rwani od realnego świata, w którym muszą 
funkcjonować polscy pracownicy i emeryci. 

Wielu z nich chciałoby mieć do dyspozycji miesięcznie dwa 
tysiące złotych, bo obecnie muszą przeżyć nawet za jedyne 
600 złotych! Popieram obniżenie emerytur byłym esbekom. 
To i tak decyzja spóźniona o ponad dwadzieścia lat. Dla mnie 
Służba Bezpieczeństwa była organizacją o charakterze prze-
stępczym. Nie oszukujmy się, jeśli ktoś podejmował w niej 
pracę, dobrze wiedział, na co się pisze i powinien ponieść 
tego konsekwencje.

MAREK NAGÓRSKI, kierownik 
Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Tczewie

– Byli esbecy i milicjanci, którzy tak na-
rzekają na zapowiadane obniżenie ich eme-
rytur, powinni spojrzeć na sytuację młodych 
pracowników. Większość z nich musi utrzy-
mać siebie i rodzinę, otrzymując minimalne 

wynagrodzenie, które dopiero od stycznia 2017 roku wynosi 
dwa tysiące złotych. Innymi słowy – wielu pracowników jesz-
cze do niedawna cieszyłoby się z pensji w wysokości dwóch 
tysięcy złotych, a nie narzekało z tego powodu. Dobrze, że 
emerytury byłych funkcjonariuszy PRL zostaną obniżone. Po-
winno się to stać już na początku przemian ustrojowych, ale 
lepiej późno niż wcale. W ten sposób stanie się zadość pew-
nej sprawiedliwości dziejowej. Skandalem jest jednak sytuacja 
na drugim biegunie, czyli bardzo trudna sytuacja materialna 
wielu ludzi, którzy w okresie PRL walczyli o wolną Polskę i byli 
za to represjonowani. Bohaterowie często żyją zapomniani 
w biedzie, a ich oprawcy cieszą się luksusami.

oprac. (ach)
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ZWIĄZEK

Wyda-
rzy³o 
siê: 2016

2 grudnia 2016 roku 
portowcy z afiliowanych 
w ITF/ETF związków prote-
stowali pod biurem firmy 
Northern European Unife-
eder w Danii, w Aarhus, 
aby kontynuować kolejny 
etap europejskiej kampa-
nii ITF/ETF dotyczącej mo-
cowania ładunków.

Ta żywa i głośna demon-
stracja miała na celu 
zwiększenie presji na 

Unifeeder, by firma zawar-
ła porozumienie z ITF, które 
gwarantowałoby, że prace 
dotyczące mocowania i roz-
mocowywania ładunków są 
zarezerwowane wyłącznie 
dla dokerów. W demonstra-
cji wzięli udział portowcy ze 

związków zawodowych afi-
liowanych w ITF: z Niemiec, 
Finlandii, Norwegii, Szwecji, 
Belgii, Holandii, Polski i Da-
nii.

Polscy portowcy z NSZZ 
„Solidarność” już od 2015 
roku biorą udział w kampanii 
dotyczącej Unifeedera. Dzię-
ki ich działaniu w polskich 
portach wielokrotnie popra-
wie uległy warunki BHP przy 
pracach przeładunkowych, 
a także zwiększyła się liczba 
zatrudnionych do przeładunku 
wykwalifikowanych dokerów.

Inspektorzy ITF kontro-
lujący statki w europejskich 
portach często wykazywali, że 
czarterowane przez Unifeeder 
statki nie zatrudniają portow-
ców, lecz do wykonywania 

prac przeładunkowych wyko-
rzystują marynarzy. Apele ITF 
i ETF kierowane do kapitanów 
statków, aby skończyć z takimi 
praktykami, stopniowo przy-
noszą oczekiwane zmiany. 
Demonstracja afiliowanych 
w ITF związków zawodowych 
przeprowadzona w Aarhus jest 
kolejnym krokiem wobec no-
torycznych naruszeń klauzuli 
ITF dotyczącej wykonywania 
prac dokerskich. Udział pol-
skich portowców w tej ważnej 
kampanii, mającej na celu po-
prawę bezpieczeństwa pracy 
oraz zapobieganie utraty miejsc 
pracy przez dokerów, będzie 
kontynuowany tak długo, jak 
to będzie konieczne.

(gd)

PROTEST PORTOWCÓW W DANII

Przeładunki  
to nasza sprawa

NSZZ „Solidarność” i dwa 
inne związki działające w gdań-
skim ZKM (wykonawcy usług 
komunikacji miejskiej) wysto-
sowały petycję do zarządu ZTM, 
zajmującego się organizacją prze-
wozów, o urealnienie rozkładów 
i regulaminu przewozów. Poprze-
dziła ją 19 grudnia akcja kierow-
ców i motorniczych ZKM, którzy 
pieczołowicie dostosowywali się 
do regulaminu, rodzaj strajku 
włoskiego.

– Chodzi o komfort i bez-
pieczeństwo podróżnych – ar-
gumentuje Tadeusz Kornow-
ski, przewodniczący KZ „S” 

w ZKM, i dodaje, że regula-
min i rozkład są tak ułożone, 
że uniemożliwiają kursowanie 
zgodnie z rozkładem, a plano-
wane od 2017 r. zmiany jeszcze 
bardziej skomplikują pracę. 
Chodzi o zapisy w 10-letnim 
kontrakcie wiążącym spółki 
miejskie ZTM i ZKM.

– Obowiązek wydawania 
reszty wydłuża czas przejaz-
du. Jeździmy na styk. Mamy 
dbać o bezpieczeństwo, a nie 
obowiązkowo zajmować się 
bilonem i wydawaniem resz-
ty, pilnując też rozkładu jazdy 
i zachowując odstępy między 

pojazdami, co w praktyce unie-
możliwia realizowanie rozkła-
du – relacjonuje Kornowski.

Konieczność wydawania 
reszty przy kupnie biletów przez 
pasażerów powoduje kolejne 
opóźnienia, więc sprzedaż biletów 
w pojazdach powinna odbywać 
się tylko za odliczoną kwotę.

ZTM do końca 2017 r. ma 
zweryfikować związkowe uwagi 
i dopasować rozkłady jazdy do 
rzeczywistych czasów przejaz-
dów. Nie będzie obowiązku wy-
dawania reszty, a kierujący będą 
to robili „grzecznościowo”.

(asg)
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Demonstracja afiliowanych w ITF związków zawodowych przeprowadzona w Aarhus jest 
kolejnym krokiem wobec notorycznych naruszeń klauzuli ITF dotyczącej wykonywania prac 
dokerskich. 

Kierowca to nie kasjer

W minionym roku w Regionie Gdańskim zarejestrowano 10 
nowych organizacji zakładowych, w których zrzeszonych 
jest prawie 900 członków.

Jest nas więcej

Od ubiegłego roku NSZZ „Solidarność” działa w: Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Rumi, Alior Banku SA, Komendzie 
Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Muzeum II Wojny Świa-

towej, Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie, Komen-
dzie Powiatowej PSP w Malborku, Samodzielnym Publicznym 
ZOZ w Czersku, 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wej-
herowie, Starostwie Powiatowym w Tczewie. Swoją organizację 
mają też piloci morscy. Witamy w „Solidarności”! 

Organizowaniem nowych komisji i pomocą w ich pracy zaj-
muje się Dział Organizowania i Rozwoju. 9 czerwca 2016 roku 
odbyło się XV Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego, 
w którym wzięło udział 150 delegatów reprezentujących ponad 
36 tysięcy członków Związku. Na WZD podsumowano połowę 
kadencji 2014-2018. Uhonorowano również laureatów konkursu 
„Razem – bezpieczniej!” za rok 2015. W kategorii „Organizacja 
wykazująca wysoki poziom uzwiązkowienia” nagrodę otrzymała 
OZ NSZZ „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gdańsku (87 członków Związku, 44 proc. uzwiązko-
wienia osiągnięte w pierwszym roku działalności). Za największą 
liczbę pozyskanych członków Związku w 2015 roku nagrodzono 
OM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskie-
go (74 nowych członków) i OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku (70 nowych członków). Wyróżnienie 
w tej kategorii otrzymała OZ NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA 
w Gdańsku (36 nowych członków). Wśród nowo powstałych or-
ganizacji związkowych w 2015 roku nagrodę otrzymała OP NSZZ 
„S” w Alior Banku SA w Gdańsku (207 członków), a wyróżnienie 
OZ NSZZ „S” w Alma Market SA (106 członków).

W ubiegłorocznej edycji konkursu „Pracodawca przyjazny 
pracownikom”, który odbywa się pod patronatem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, znalazły się dwie firmy z naszego regionu, były
to: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lębor-
ku oraz Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach.

Za to znacznie mniej niż w latach ubiegłych organizowaliśmy 
protestów i manifestacji. Na początku roku protestowali pracow-
nicy Państwowej Opery Bałtyckiej, którzy niestety jak do tej pory 
bezskutecznie domagają się podwyżki wynagrodzeń. 

„Solidarność” Regionu Gdańskiego aktywnie włączyła się 
w akcje zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ogra-
niczania handlu w niedzielę oraz pod Europejską Inicjatywą Oby-
watelską Sprawiedliwy Transport Europy.

Laureaci konkursu „Razem – bezpieczniej”, czerwiec 2016 r. 
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OŚWIATA

Wydarzy³o siê: 
2016

Trzeba dysponować realną siłą i mieć odpowiednie narzę-
dzia do dialogu z pracodawcą. Dział Szkoleń naszego Re-
gionu dba o właściwy poziom związkowej wiedzy.

Dział Szkoleń przeprowadził 70 szkoleń (w tym szkolenia 
dla indywidualnych organizacji związkowych i wystąpienia 
merytoryczne na forum struktur branżowych Związku). 

Uczestniczyło w nich 970 osób. Przełożyło się to na 119 dni szko-
leniowych. Z informacji pracowników Działu Szkoleń wynika, że 
niezmiennie popularnością cieszą się szkolenia z prawa pracy 
i prawa związkowego, będące podstawowym szkoleniem wpro-
wadzającym w działalność związkową. To ważne, gdyż systema-
tycznie powstają nowe organizacje związkowe. Systematyczne 
szkolenia prowadzone są w zakresie rozwoju Związku (pozyski-
wania nowych członków) oraz nowelizacji prawa pracy.

Jednym z priorytetów w roku 2016 dla Działu Szkoleń było 
dotarcie do członków organizacji, które – mimo iż istnieją od lat 
– nie uczestniczyły w szkoleniach od co najmniej dwóch kaden-
cji. Wciąż takich komisji jest w Regionie Gdańskim ponad sto. 
Rok 2016 przyniósł istotne zmiany w przepisach kodeksu pracy, 
o których działacze związkowi powinni wiedzieć jak najwięcej.

Dział Szkoleń ZRG w roku 2016 współpracował z Działem 
Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „S”. W ramach współpracy tre-
nerka Maria Kościńska przeprowadziła szkolenia: „Profesjonalizm 
organizacji związkowej” i „Być liderem to zobowiązuje”. W tym 
roku poprowadzi szkolenia „Komunikacja w sytuacjach kryzyso-
wych” i „Patologia w miejscu pracy”.
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Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 1 
(Jastrzębia Góra)

16-18 stycznia .

Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 2 
(Jastrzębia Góra)

16-18 stycznia 

Mobbing 26 stycznia 
Szkolenie skarbników 27  stycznia 
Zakładowe komisje rewizyjne 30-31 stycznia 
Nowelizacja prawa pracy 2016-17 9 lutego 
Szkolenie skarbników 10 lutego 
Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 2 
(Jastrzębia Góra)

13-15 lutego 

Zarządzanie sobą w czasie (Jastrzębia Góra) 13-15 lutego 
Szkolenie skarbników 24 lutego 
Rozwój Związku 27-28 lutego 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 marca 
Szkolenie skarbników 30-31 marca 
Zakładowe komisje rewizyjne 16-17 marca 
Szkolenie dla organizacji związkowych  
z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
(Jastrzębia Góra)

 24-26 marca 

Profesjonalizm organizacji związkowej  
– II część szkolenia Rozwój Związku 
(Jastrzębia Góra)

24-26 marca 

Harmonogram szkoleń: styczeń – marzec 2017
Kontakt z Działem Szkoleń:  58 305 54 79, 58 308 42 76,  
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Wiedza narzędziem dialogu

Przed nami pierwszy 
rok zmian w systemie 
oświaty. Zmiany będą 
duże i dotkną uczniów 
w każdym wieku, rodzi-
ców oraz nauczycieli. Czy 
polska szkoła przejdzie je 
płynnie, sprawnie i pro-
fesjonalnie,  aby dla na-
uczycieli i uczniów była 
to dobra zmiana?  

Zwołane na 3 stycznia 
spotkanie Rady Sekcji 
Oświaty i Wychowania 

NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego zdominowała usta-
wa z 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe.  

Wojciech Książek, prze-
wodniczący sekcji, zwrócił 
uwagę, że wielu nauczycieli 
ale też pracowników admini-
stracji i obsługi szkolnej, za-
daje sobie pytania, co będzie 
dalej, jak będzie wyglądała ich 
dalsza praca, zawodowy los? 
Także pyta, czy przyjmowany 
obecnie kierunek zmian bę-
dzie służył polskim dzieciom, 
młodzieży. To nie są ani proste 
pytania, ani powód do ich od-
suwania czy zbywania.

Ile ma kosztować rewolu-
cyjna zmiana systemu oświaty 
na „8+4″ i dlaczego jest ona 
tak pospiesznie forsowana 
przez MEN? A nie ma pie-
niędzy na zajęcia dodatkowe 
i wyrównawcze, na koła zain-
teresowań, zaś podwyżki dla 
nauczycieli pozostają iluzją. 

Gdańska oświatowa „S” 
proponowała odłożenie zmian 
w oświacie co najmniej o rok.  

Za jedną z najpilniejszych 
spraw do załatwienia są środki 
na zajęcia pozalekcyjne, które 
nadal realizowane są przez na-
uczycieli w wolontariacie, na 
podstawie zapisów art. 42 ust. 
2 pkt 2 Karty nauczyciela. 

Przy okazji, jak zauważył 
prawnik Tomasz Gryczan, eks-
pert oświatowej „S”, przepis 
pełen jest „pojęć nieostrych” o 
zajęciach opiekuńczych, wy-
chowawczych, edukacyjnych 
– bez ich zdefiniowania. Mimo 
to nauczyciel jest zobowiązany 
do realizacji zajęć wynikają-
cych ze statutu szkoły, zgodnie 
z zainteresowaniami uczniów, 
co otwiera furtkę do narzuce-
nia nauczycielom nieodpłat-
nych zajęć.

– Minister Zalewska wyja-
śniła, że nauczyciele powinni 
być wspierani dodatkiem mo-
tywacyjnym – relacjonował 
Tomasz Gryczan opinię szefo-
wej MEN.

Co z tego, skoro pieniędzy 
brak.

Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej nie przeprowadziło 
też wymaganej w art. 19 usta-
wy o związkach zawodowych 

konsultacji zmian w prawach 
pracowniczych. Związkowcy 
są rozgoryczeni.

–  Były zapewnienia  o 
zmianie artykułu 42, tak aby 
nie było zajęć nieodpłatnych. 
Padły one również w obecno-
ści premier Szydło. Zamiast 
poprawienia zapisu, usank-
cjonowano to, co było. Liczy-
liśmy na negocjacje i zmianę 
zapisu, ale nie na taki sposób 
załatwienia sprawy – komen-
towała Bożena Brauer, liderka 
Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku.

Owszem, nie ma zapisu 
o konieczności prowadzenia 
zajęć świetlicowych i tych z 
zakresu pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, ale „zajęcia 
edukacyjne” dyrektor może 
zlecić.

Dodatkowych środków na 
zajęcia edukacyjne nie ma, 
jest za to „regulacja płacowa” 
sfery budżetowej. Nauczyciel 
dyplomowany zyska brutto 
około 60 złotych, a średnio 
wypadnie po 35, 33 grosze do 
kwoty bazowej z art. 30 Karty 
nauczyciela. 

– Nikt nie może zmusić 
nauczycieli do wykonywania 
zadań edukacyjnych nieodpłat-
nie – przekonywała pomorska 
kurator oświaty Monika Koń-
czyk.  

Skąd jednak brać pieniądze 
na dodatkowe zajęcia, skoro 
nie można na samorządach wy-
musić ich sfinansowania? Tym 
bardziej że samorządy pokryją 
gros kosztów reformy. 

Stosunki pracy będą rozwią-
zywane. Będą wypłaty odpraw. 
Nie wiadomo, jakie będzie za-
potrzebowanie na nauczycieli z 
gimnazjów.  

Pocieszeniem nie jest za-
pewnienie, że kuratorium 
pracuje nad bazą miejsc pra-
cy, podobną do… bazy wol-
nych miejsc przy rekrutacji do 
szkół.  

Pomorska kurator Monika 
Kończyk przedstawiła własne 
wyliczenia zapotrzebowania na 
nauczycieli w poszczególnych 

powiatach oparte na Systemie 
Informacji Oświatowej.

– Z punktu widzenia ma-
tematyki SIO jest ważnym 
źródłem informacji. Można z 
niego bardzo dużo wyczytać. 
Wiem, co mówię, opieram się 
na danych, które posiadam. 
Mam wszystkie powiaty po-
liczone, wszystkie miasta. 
Z punktu widzenia matema-
tycznego wszystko się zgadza 
– przekonywała Kończyk, po-
dając liczby wolnych etatów 
po reformie.

Przypomnijmy, że o li-
kwidacji czy przekształceniu 
szkoły nie ma mowy bez zgody 
kuratorium.

Zmiany w edukacji – o ile 
prezydent nie zastosuje prawa 
weta – rozpoczną się od roku 
szkolnego 2017/2018. Ucznio-
wie kończący klasę VI szkoły 
podstawowej staną się ucznia-
mi VII klasy „podstawówki”. 
Rozpocznie się wygaszanie 
gimnazjów.  

Decyzje dotyczące sieci 
szkół muszą być więc pod-
jęte do 31 marca 2017 r., po 
uprzednim zaakceptowaniu 
przez kuratorium. Arkusz or-
ganizacyjny szkoły też ma być 
opiniowany. Jest on podstawą 
dla samorządu terytorialnego 
do kierowania pieniędzy do 
szkół. Za urzędnikami kurato-
rium już pierwsze szkolenie z 
arkuszy.

Na poświątecznym spotka-
niu nie zabrakło życzeń.

– Jest wielka niepewność 
i znak zapytania, co z tego 
wszystkiego wyrośnie. Nie 
wpędzajmy się w stan frustracji 
i depresji. Solidarność nie jest 
od tego. Betlejem w języku he-
brajskim to znaczy dom chle-
ba (bêṯ leḥem). Jest on niczym 
innym, jak doświadczeniem 
solidarności. Daje poczucie 
schronienia, spełnienia pod-
stawowej ludzkiej potrzeby. 
Życzę, by „Solidarność” by-
ła tym domem chleba – po-
wiedział ks. prof. Wojciech 
Cichosz, duszpasterz gdańskiej 
oświatowej „Solidarności”. 

(asg)

Rewolucja w oświacie 
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Członkowie sekcji pożegnali odchodzącą na emeryturę 
Elżbietę Szwoch, przewodniczącą „S” w kuratorium.
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– Jaki był rok 2016, czas 
zmian politycznych, dla 
gdańskiej „Solidarności”?

– Nie ma w działalności 
związkowej szczególnie ła-
twych lat. Był to rok trudny, 
nie wolny od napięć i proble-
mów. A te są codziennością 
w związkowej działalności. 
Pracownicy rozumieją, że 
związek działa w ich interesie. 
Struktury związku po to istnie-
ją, by rozwiązywać problemy. 
Poszerza się więc świadomość, 
że to związek działa w intere-
sie ludzi pracy, w skutecznej 
obronie ich praw.

– Skąd ta pewność?
– Powstało dziesięć nowych 

organizacji zakładowych NSZZ 
„Solidarność”. I to mimo trud-
nego otoczenia, czyli niechęci 
do związku zawodowego ze 
strony części pracodawców 
i niektórych partii politycz-
nych. Wbrew nagonce na 
związkowców mamy powód 
do satysfakcji. Rozpoczęły się 
też prace nad ustawą o związ-
kach zawodowych. Liczę, że 
będą one zmierzały do rychłe-
go umożliwienia zrzeszania 
się w związek zawodowy pra-
cujących na umowy cywilno-
prawne. Oby te przepisy we-
szły w życie jak najszybciej, 
byśmy mogli otworzyć nasze 
drzwi dla samozatrudnionych 
już z początkiem roku.

– Rok 2016 był rzeczywiście 
czasem „dobrej zmiany”?

– Mijający rok przyniósł 
wiele zmian, o które jako 
NSZZ „Solidarność” upomi-
naliśmy się, które postulowa-
liśmy, i których – w licznych 
manifestacjach – się doma-
galiśmy. Rząd zgodził się na 
wprowadzenie rozwiązań pro-
ponowanych od dawna przez 
nasz Związek. One w części 
się zmaterializowały nie tylko 
w projektach ustaw, w pro-
gramach, ale w życiu, w usta-
wach, które weszły lub wejdą 
niebawem w życie. Mam na 
przykład na myśli podniesienie 
płacy minimalnej. I to wyżej 
niż w negocjacjach postulował 
Związek. Doszło do uregulo-
wania minimalnej zapłaty za 
godzinę pracy, wykonywanej 
w oparciu o umowę zlecenia, 
w tym samozatrudnienia. Zo-
stała ona tak ustalona, by ko-
relowała z płacą minimalną 
i przeciwdziałała nadużywaniu 
umów cywilnoprawnych, które 
stają się mniej opłacalne.

– Tania praca miała być 
naszym atutem...

ROK ZMIANY 
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– Nic bardziej błędnego. 
Nie da się konkurować poprzez 
stawki urągające przyzwoito-
ści. Nasze atuty to fachowość, 
wykształcenie, pracowitość. 
Mam nadzieję, że zakończyła 
się definitywnie era pracy za 
kilkuzłotowe stawki. Trwa po-
rządkowanie rynku pracy. Zo-
stał zapisany w kodeksie pracy 
obowiązek sporządzenia umo-
wy na piśmie przed przystąpie-
niem pracownika do pracy. I, 
co najważniejsze, pracownicy 
uzyskają prawo do skorzysta-
nia z emerytury po ukończeniu 
przez kobiety 60, a 65 lat przez 
mężczyzn.

– Na obniżenie wieku czy 
– inaczej – powrót do zasad 
sprzed reformy emerytalnej 
Donalda Tuska zdaniem czę-
ści ekspertów od demografii 
i ekonomii nas nie stać...

– To jest demagogia. Nieraz 
słyszeliśmy te argumenty, gdy 
upominamy się o godziwe pła-
ce. Emerytury są uzależnione 
od zarobków. Wyższe zarobki 
oznaczają wyższe emerytury. 
Nie zrezygnujemy z dopro-
wadzenia do płacy minimalnej 
na poziomie co najmniej po-
łowy średniej płacy krajowej 
i zniwelowania gigantycznego 
rozwarstwienia płacowego, 
czyli z dopominania się o spra-
wiedliwsze dzielnie się wypra-
cowanymi dobrami. Konieczne 
jest też oskładkowanie równe 
dla wszystkich. Na Fundusz 
Ubezpieczeń Społecznych 
i KRUS nie wszyscy się skła-
dają lub też robią to niepro-
porcjonalnie do dochodów. 

Postarajmy się więc ów sys-
tem uszczelnić. Niechaj w nim 
partycypują wszyscy, którzy 
oczekują wypłaty emerytur. 
Z jednej strony skutecznie nie 
walczono z pracą na czarno, 
a z drugiej – całe grupy zara-
biające dużo były zwolnione 
z opłacania składek. Prowadzi 
to do dewastowania systemu 
ubezpieczeń.

– Czy realne są emerytu-
ry państwowe? Może warto 
utworzyć fundusze pracowni-
cze z partycypacją państwa?

– Mam nadzieję, że 2017 
rok przede wszystkim przy-
niesie negocjacje nad zapisem 
ustawowym o możliwości 
odchodzenia na emeryturę po 
uzyskaniu określonego stażu 
pracy, od którego była odpro-
wadzana składka na ubezpie-
czenie społeczne. Mniej też 
będę się obawiał o to, że eme-
rytury będą upokarzająco ni-
skie, jeśli państwo, przez swe 
instytucje, poprowadzi dialog 
o minimalnym poziomie za-
bezpieczeń dla każdego oby-
watela, w tym i o emeryturach, 
które po prostu pozwolą żyć.

– Państwo, a zatem rząd. 
Jak układają się relacje „So-
lidarności” z rządem, który 
próbuje wdrażać program 
prospołeczny i pakiet socjal-
ny?

– Ma to być partnerstwo 
oparte na dialogu. Nie jest 
naszym marzeniem, by mani-
festować, protestować. Jeśli 
będzie taka potrzeba, to akcje 
takie przeprowadzimy. „So-
lidarność” działa w interesie 
obywateli. Cel nadrzędny 
wydaje się identyczny z tym, 
który powinien przyświecać 
każdemu rządowi. Nie oczeku-
ję, że rząd spełni wszystkie po-
stulaty. Mam nadzieję, że rzą-
dzący będą z nami rozmawiać 
o rozwiązywaniu problemów. 
Przez lata całe tego dialogu nie 
było. Nastąpiła zmiana jako-
ściowa widoczna poprzez wiek 
emerytalny, płacę minimalną, 
politykę prorodzinną. Wysy-
łaliśmy sygnały ostrzegawcze 
o katastrofie demograficznej, 
które przez poprzednie ekipy 
były arogancko lekceważone. 

– Te sygnały ostrzegawcze 
dotyczyły też regresu w go-
spodarce morskiej?

– Trwa kryzys w gospodar-
ce morskiej. Liczę, że w 2017 
roku zostanie ów regres zatrzy-
many. Mówię o wielkim prze-
myśle stoczniowym budowy 
jednostek i konstrukcji pełno-

Mijający rok przyniósł 
wiele zmian, o które 
jako NSZZ „Solidarność” 
upominaliśmy się, 
które postulowaliśmy, 
i których – w licznych 
manifestacjach – się 
domagaliśmy. Mam 
na przykład na myśli 
podniesienie płacy 
minimalnej. I to wyżej 
niż w negocjacjach 
postulował Związek. 
I, co najważniejsze, 
pracownicy uzyskają 
prawo do skorzystania 
z emerytury po 
ukończeniu przez 
kobiety 60, a 65 lat 
przez mężczyzn. 

Dział Programów Euro-
pejskich w 2016 roku 
wystartował w pięciu 

konkursach ogłoszonych w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Pomorskiego. Łącznie zostało 
przygotowanych sześć projek-
tów nastawionych na wsparcie 
osób bezrobotnych, wspieranie 
życia zawodowego i rodzin-
nego, wsparcie działalności 
związku zawodowego oraz kształcenie ustawiczne. Dotychczas 
uzyskaliśmy dofinansowanie na projekt skierowany do osób bez-
robotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji na rynku pracy, mianowicie: osób 50+, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich 
kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu „Stop bezrobo-
ciu! Nowe kwalifikacje na dobry początek” uczestnicy otrzymu-
ją kompleksowe wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, 
wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji kluczowych, 
szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. 
Kontakt: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Projekty z programów europejskich

Podobnie jak w latach ubiegłych, skutecznie pomagaliśmy 
ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji zawodo-
wej. W 2016 roku pracownicy Biura Pracy udzielili 3000 

usług, pozyskali 720 ofert pracy, a zatrudnienie za naszym po-
średnictwem znalazło 67 osób. Z roku na rok coraz większym 
zainteresowaniem wśród członków Związku cieszą się usługi 
poradnictwa zawodowego, choć trzeba zauważyć, że z konsul-
tacji z doradcą korzystają najczęściej dorosłe już dzieci członków 
Związku, a ostatnio nawet wnuki. 

Pomagamy na rynku pracy 

Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas,w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
Franciszek Salezy

Synom oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

MAMY
Alicji Malczewskiej-Mosek

Członka Pierwszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej  
NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
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morskich. Zostały zarysowane 
zręby polityki morskiej. Jed-
nym z jej elementów jest pro-
gram „Batory”, czyli budowa 
promów dla Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej. Wchodzi w życie 
ustawa wspierająca przemysł 
stoczniowy, zdejmująca część 
obciążeń podatkowych z pro-
dukcji stoczniowej. Oby ruszył 
z kopyta program moderniza-
cji, a tak naprawdę odbudowy 
Marynarki Wojennej. Powinno 
to przynieść ożywienie w naj-
bliższych latach. Takie są nasze 
nadzieje.

– Ten rok obfitował w wy-
darzenia w Polsce znaczące 
nie tylko dla naszego kraju...

– W 2016 roku gościliśmy 
miliony młodych ludzi podczas 
Światowych Dni Młodzieży. 
Wydarzeniem ponadczasowym 
była wizyta papieża Francisz-
ka. Przyzwyczailiśmy się, od 
czasów Jana Pawła II, że ko-
lejny Ojciec Święty uwzględ-
nia nas w swoim kalendarzu. 
Mamy więc powody do satys-
fakcji. Znaczenie dla bezpie-
czeństwa miał szczyt NATO 
zwołany u nas w niespokojnym 
dla Europy czasie. Martwi nas 
konflikt zbrojny na Ukrainie. 
Dręczy Europę zagrożenie 
terroryzmem. Ostatnio zginął 
w Berlinie w akcie terroru Po-
lak, kierowca, człowiek będą-
cy w pracy. Zagrożenie zosta-
ło sprowadzone do Europy na 
własne życzenie. Można było 
ten problem rozwiązać, udziela-
jąc realnej pomocy tym, którzy 

jej potrzebują. Mam nadzieję, 
że Europa będzie potrafiła wy-
ciągnąć wnioski i działać, nim 
nastąpią dramatyczne skutki 
nieprzemyślanych decyzji, 
podejmowanych, by osiągnąć 
sukces propagandowy.

– Migracje to też skutek 
problemu demograficznego?

– Europa się starzeje. Za-
braknie niebawem rąk do pra-
cy. Ale nie jest najmądrzejszą 
receptą ściąganie migrantów 

z innych kontynentów, pracują-
cych za niskie płace. Poza tym 
nie wszyscy z nich przybywa-
ją do Europy w poszukiwaniu 
pracy.

– Czeka nas zmiana w po-
lityce europejskiej?

– Tak, o ile przedstawiciele 
rządów europejskich będą się 
starali te problemy rozwiązy-
wać z korzyścią dla wszystkich 
państw europejskich.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Rok 2016 był najlepszy 
w statystykach dla Polaków 
od dłuższego czasu – tak wy-
nika z badania opinii publicz-
nej (CBOS).

Aż 63 proc. Polaków uzna-
ło minione 12 miesięcy za 
dobre pod względem sytuacji 
zawodowej (złe – 9 proc.), 62 
proc. – za dobre pod wzglę-
dem sytuacji osobistej (złe – 8 
proc.). To rzeczywiście musiał 
być dobry rok dla większości 
polskich rodzin, bo aż 70 proc. 
badanych przez CBOS nie 

obawia się biedy. To zapewne 
jeden z wielu pozytywnych 
efektów programu „Rodzina 
500+” i poprawy sytuacji na 
rynku pracy.

Gorzej Polacy oceniają ogól-
ną sytuację w Polsce i na świe-
cie. Pozytywne oceny wystawi-
ło odpowiednio jedynie 38 i 34 
proc. To z kolei prawdopodob-
nie efekt gorących sporów po-
litycznych w naszym kraju, a na 
świecie – kryzysu imigracyjnego 
i rosnącego zagrożenia terrory-
stycznego.

Podsumowując, Polacy 
patrzą na rok 2017 z umiar-
kowanym optymizmem. 
W kontekście życia osobiste-
go pozytywne prognozy wy-
stawiło 41 proc. badanych, 
negatywne 9 proc. W kontek-
ście ogólnej sytuacji w Polsce 
pozytywne prognozy posia-
da 36 proc. Polaków, a ne-
gatywne 24 proc. Na Nowy 
2017 Rok wypada zatem ży-
czyć, aby to właśnie optymi-
ści okazali się realistami.

osobiście

dla rodziny

dla Polski

dla świata

JAKI BYŁ MINIONY ROK DLA PANA/PANI? 
(odsetki ocen pozytywnych)

2015
2016

Polacy dobrze oceniają 
rok 2016

Krzysztof Dośla.

Wydarzy³o siê: 
2016

Już sześć lat Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy administruje 
Funduszem Stypendialnym im. NSZZ „Solidarność”. W 2016 
roku uhonorowaliśmy stypendiami 30 zdolnych młodych ludzi. 

Jak co roku stypendia były wręczane w dniu 31 sierpnia. Na uro-
czystościach 36 rocznicy powstania „S” obecny był prezydent RP 
Andrzej Duda, a stypendia młodzieży wręczali: premier RP Beata 
Szydło, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Do-
śla i przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.

Nasza fundacja ma także ofertę dla związkowych seniorów. 
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy zajęcia rozwijające kompeten-
cje społeczne pn. Vademecum aktywności seniora – samopomoco-
we grupy wsparcia, w których uczestniczyli członkowie Regionalnej 
i Terenowej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Na zakończenie 2016 roku zorganizowaliśmy kiermasz wy-
robów domowych. Produkty dostarczyli członkinie i członkowie 
NSZZ „Solidarność”, a kupować mogli wszyscy odwiedzający 
w dniu 5 grudnia siedzibę „Solidarności” w Gdańsku. Serdeczne 
imienne podziękowania dla wszystkich zacnych gospodyń i go-
spodarzy, którzy wsparli naszą akcję, zamieszczono na stronie in-
ternetowej i profilu facebookowym fundacji. Ponieważ produkty 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wkrótce na stronie 
internetowej powstanie kiermaszowy przepiśnik.

Każdy z nas jest podatnikiem 
i każdy z nas może przeznaczyć 
1 procent podatku na rzecz 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, organizacji pożytku pu-
blicznego ustanowionej przez 
Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” i Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe. Nawet jeśli 
kwota, którą przekazujemy, 
jest niewielka, to w skali miasta 
lub całego województwa może 
osiągnąć tysiące złotych.

Co trzeba zrobić, aby przeka-
zać 1 procent?

Obecnie procedura jest bar-
dzo prosta – wystarczy w odpo-
wiednich rubrykach formularza 
PIT podać nazwę i KRS fundacji 
oraz wyliczony 1 procent. Prze-
kazując 1 procent podatku na 
rzecz naszej fundacji nic nie tra-
cimy, nie są to dodatkowe koszty, bo pieniądze, które zostaną 
przekazane, to podatek już odliczony od dochodów. Co waż-
ne, jeśli nie damy pieniędzy z tytułu 1 procenta organizacji 
pożytku publicznego, to nie wrócą one do naszej kieszeni.

Wybór naszej fundacji skutkuje długofalową pomocą, któ-
ra dotrze do potrzebujących np. w formie stypendiów. Ser-
decznie zapraszamy do skorzystania ze stron internetowych 
Regionu i fundacji, na których wkrótce zostaną zamieszczo-
ne nieodpłatne programy do rozliczeń rocznych PIT z trwale 
wpisaną nazwą i numerem KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy, co znacznie uprości przekazanie 1 procenta.

Mały procent, wielka sprawa

Nie tylko stypendia
dla zdolnej młodzieży
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22 grudnia w Gdańsku za-
warte zostało porozumienie 
pomiędzy zakładowymi orga-
nizacjami NSZZ „Solidarność” 
działającymi w Izbie Skar-
bowej w Gdańsku, Urzędzie 
Kontroli Skarbowej w Gdańsku 
i Izbie Celnej w Gdyni, stano-
wiące o podjęciu współpracy 

oraz uzgodnieniu wspólnych 
celów związanych z wdrażaną 
od dnia 1 marca 2017 r. ustawą 
o Krajowej Administracji Skar-
bowej. Porozumienie nakłada 
na reprezentantów członków 
związku zawodowego „Soli-
darność” obowiązek podjęcia 
rozmów i prowadzenia ne-

gocjacji na zasadzie dialogu 
i współpracy między innymi 
w kwestii zapewnienia zatrud-
nienia lub pełnienia służby 
pracowników oraz funkcjona-
riuszy w nowej strukturze Kra-
jowej Administracji Skarbowej 
z zachowaniem dotychczaso-
wego wymiaru etatu.

Będą walczyć o miejsca pracy 
i wynagrodzenia

Od 1 stycznia rozpoczę-
ły się w Alior Banku 
zwolnienia grupowe. 

„Solidarność” i pozostałe 
związki zawodowe działające 
w banku podpisały z praco-
dawcą porozumienie. Związ-
kowcom udało się ograniczyć 
liczbę pracowników, którzy 
zostaną objęci redukcją zatrud-
nienia oraz zapewnić wyższe 
odszkodowania dla odchodzą-
cych.

Procedura zwolnień grupo-
wych rozpoczęła się w Alior 
Banku 1 stycznia, a zakończy 
31 grudnia 2017 roku. Reduk-
cja zatrudnienia miała objąć 
maksymalnie 2600 pracowni-
ków. – Zrobiliśmy wszystko, 
co w naszej mocy, aby zwol-
nienia objęły jak najmniejszą 
liczbę pracowników. W trakcie 
negocjacji zdołaliśmy ogra-

niczyć tę liczbę o 200 osób 
– mówi Marek Chmielewicz, 
przewodniczący „S” w Alior 
Banku. Obecnie bank zatrud-
nia prawie 11 tysięcy pracow-
ników.

Odchodzący pracownicy 
otrzymają dodatkowe odszko-
dowania w wysokości uzależ-
nionej od stażu pracy. Podsta-
wowa kwota odszkodowania 
wyniesie 6500 zł. Kolejny 
zapis porozumienia dotyczy 
m.in. dodatkowych świadczeń 
pieniężnych dla pracowników, 
którzy wyrażą zgodę na zmia-
nę miejsca pracy, wychowują 
niepełnosprawne dziecko lub 
w dniu rozwiązania umowy 
będą mieć powyżej 50 lat. Je-
dyni żywiciele rodziny oraz 
osoby posiadające orzeczenie 
o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnospraw-

ności mają szanse uniknąć 
redukcji.

Specjalna komisja złożona 
z przedstawicieli pracodawcy 
i związków zawodowych bę-
dzie rozpatrywać ewentualne 
skargi i zastrzeżenia pracow-
ników objętych zwolnieniami 
grupowymi. – Nikt nie zosta-
nie bez naszego wsparcia i po-
mocy. Będziemy pilnować, 
aby nikt, kto nie powinien 
zostać objęty zwolnieniami, 
nie stracił pracy, a pracowni-
cy, których dotkną redukcje, 
otrzymali wszystkie należne 
świadczenia – podkreśla szef 
zakładowej „S”. W negocja-
cjach po stronie związkowców 
uczestniczyła mecenas Iwona 
Lipkowska z Działu Prawne-
go Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Porozumienie
 w Alior Banku

Wydarzy³o siê: 
2016

Rzetelna informacja ułatwia podejmowanie decyzji. Stąd waż-
na rola mediów. Zadaniem Działu Informacji i Promocji jest wy-
łowienie ważnych danych z informacyjnego szumu i ich trans-
formacja w wiadomości użyteczne dla NSZZ „Solidarność”.

Informacja i promocja 

Na bieżąco prowadzona strona naszego Regionu www.
solidarnosc.gda.pl jest jednym z najważniejszych związ-
kowych mediów. W 2016 roku zamieściliśmy na niej 970 

informacji. Przez rok strona odnotowała 298 648 odsłon. Rekor-
dowa liczba odsłon jednego dnia wyniosła 1398.

Promowaliśmy Fundusz Stypendialny „Solidarności” oraz 
wspieraliśmy zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele oraz pod akcją Spra-
wiedliwy Transport Europy.

Na łamach „Magazynu Solidarność” gościło wielu przedsta-
wicieli sceny politycznej. I tak o potrzebie mody na nowoczesny 
patriotyzm mówił wicepremier Jarosław Gowin, a o proble-
mach rynku pracy poseł Janusz Śniadek. O polityce prorodzinnej 
rozważania snuł senator Antoni Szymański. Planami odbudowy 
przemysłu okrętowego dzielił się minister gospodarki morskiej 
Marek Gróbarczyk. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Stanisław Szwed wypowiadał się na temat emerytur i rent, 
a wiceminister dr hab. Marcin Zieleniecki o przygotowywanych 
zmianach w kodeksie pracy. Jarosław Sellin, wiceminister kul-
tury, udzielił nam wywiadu o systemie finansowania instytucji 
kultury, a główny inspektor pracy Roman Giedrojć o naginaniu 
prawa pracy przez nieuczciwych przedsiębiorców. Refleksjami 
o łączeniu tradycji z nowoczesnością podzielił się z naszymi Czy-
telnikami marszałek Kornel Morawiecki.

W kulminacji konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego 
przepytaliśmy sędzię w stanie spoczynku Teresę Liszcz oraz sę-
dziego trybunału prof. Lecha Morawskiego. 

Nasze strony są otwarte dla związkowców. Byliśmy u Czytel-
ników w komisjach zakładowych w MPWiK w Lęborku, w Saur 
Neptun Gdańsk, w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tcze-
wie i w Porcie Lotniczym Gdańsk. Odwiedziliśmy związkowców 
w Nadleśnictwie Przymuszewo i w oddziale związku w Pruszczu 
Gdańskim oraz w PKP Intercity SA w Gdyni.

Opisaliśmy komisję oddziałową NSZZ „S” Pracowników Kra-
jowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” Cukrownia Malbork oraz 
organizacje zakładowe „S” w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gd. i w Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Pisaliśmy o komisji 
podzakładowej „S” w Alior Banku i o Organizacji Międzyzakłado-
wej Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania.

Przygotowaliśmy raporty na temat nowego otwarcia w in-
stytucjonalnym dialogu społecznym, o problemach gospodarki 
morskiej, o polityce prorodzinnej. Raportowaliśmy o stanie kultu-
ry narodowej czyli o niskich płacach artystów, muzealników, bi-
bliotekarzy. Rozbiliśmy mit wysokich kosztów pracy, pisząc o pła-
cy jako o narzędziu gospodarki. Nasz dział współorganizował XV 
WZD Regionu Gdańskiego. Byliśmy na XXVIII KZD „S” w Płocku.

Przy naszym udziale zorganizowana została wystawa „Ślady 
– Nadzieje – Polska 1970 – 1980 – 2016” malarstwa Andrzeja 
Jana Piwarskiego w ECS i wernisaż fotografii Wojciecha Milew-
skiego w NCK.

Rozpisaliśmy konkurs na zdjęcia z wakacji z nazwą lub symbo-
lem NSZZ „Solidarność” i na kulinarne przepisy świąteczne.

(asg)
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MICHAŁ BAŁACHOWSKI, przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Izbie Skarbowej w Gdańsku

– Wierzę, że zawarte właśnie porozumienie stanowi początek i jednocze-
śnie solidny fundament dobrej i zgodnej współpracy, która stworzy nam szan-
sę podjęcia skutecznych działań pozwalających spełnić oczekiwania naszych 
członków. Pracownicy wykazują coraz większe zniecierpliwienie wobec braku 
dostatecznych informacji dotyczących przyszłej struktury organizacyjnej izby. 
Zawarcie tego porozumienia powinno choć trochę uspokoić emocje. Dajemy 

w ten sposób sygnał pracownikom, że myślimy o czekających nas zmianach i że będziemy pil-
nować, aby nie były one przeprowadzane ich kosztem.

TOMASZ ADAMIAK, przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy Urzędzie Kontroli Skarbowej 
w Gdańsku

– Zawarte porozumienie daje nam, czyli trzem organizacjom związko-
wym działającym w Izbie Skarbowej w Gdańsku, Urzędzie Kontroli Skarbowej 
w Gdańsku i Izbie Celnej w Gdyni, możliwość wspólnego występowania wobec 
jednego pracodawcy. Zgodnie z opinią prawną, którą otrzymaliśmy z Działu 

Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego, do czasu nowych wyborów, a więc do 2018 roku, mo-
żemy utrzymać dotychczasowe organizacje związkowe. Jednak w rozmowach z pracodawcą 
chcemy reprezentować wspólnie wszystkich pracowników. Podstawowe cele, które stawiamy 
sobie w czasie negocjacji, to utrzymanie zatrudnienia na tym samym poziomie. Oczywiście nie 
wykluczamy dobrowolnych odejść albo odejść związanych z przejściem na emeryturę. Poza tym 
uważamy, że wynagrodzenie pracowników nie może być niższe niż obecnie otrzymują.

SŁAWOMIR SZCZEPAŃSKI, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Izbie Celnej w Gdyni

– To porozumienie daje szansę na konsolidację strony związkowej wobec 
reformy, która nas czeka. Im nas więcej, tym nasza siła w rozmowach z pra-
codawcą lepsza. Dla nas najważniejsze sprawy to utrzymanie miejsc pracy 
i wynagrodzeń na co najmniej tym samym poziomie. Na konkretne negocjacje 
z nowym, już jednym, pracodawcą przyjdzie czas po pojawieniu się rozporzą-
dzeń do ustawy.
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Rośnie liczba cudzoziem-
ców mających zarobkowe 
zajęcie w Polsce. Piszemy 
o „zajęciu”, bo umowy 
o pracę to rzadkość (12 
procent cudzoziemców 
ma umowy o pracę, zgodę 
na pracę udziela wojewo-
da). Prym wiodą umowy 
zlecenia i o dzieło. Ko-
nieczne jest cywilizowa-
nie rynku pracy. Kolejny 
problem to brak polityki 
migracyjnej państwa.

O co chodzi? Otóż oby-
watele Armenii, Biało-
rusi, Gruzji, Mołdawii, 

Rosji, Ukrainy mogą podejmo-
wać pracę w każdej branży, bez 
obowiązku uzyskiwania zezwo-
lenia na pracę, w okresie do 6 
miesięcy w ciągu kolejnych 12 
miesięcy. Zatrudnienie odbywa 
się na podstawie „oświadczenia 
o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi”, złożonego 
przez polskiego pracodawcę 
i zarejestrowanego w powia-
towym urzędzie pracy. Proces 
ten nie podlega kontroli.

Warunkiem legalnego wy-
konywania pracy w takim 
wypadku jest zawarcie pisem-
nej umowy o pracę lub umów 
cywilnoprawnych (umowa 
zlecenia czy umowa o dzieło). 
W województwie pomorskim 
56 procent cudzoziemców pra-
cuje na zlecenie, 32 procent na 
umowę o dzieło. Średnio zara-
biają po 2100 złotych.

W roku 2016 w gdańskim 
Powiatowym Urzędzie Pracy 
zarejestrowano około 60 ty-
sięcy oświadczeń. Wojewoda 
wydał też około 7 tysięcy ze-
zwoleń na pracę.

– Jest to temat głębszy. Był-
bym ostrożny w upraszczaniu 
procedur. Mieliśmy sygnały 
o omijaniu polskiego prawa. Po 
drugie zjawisko pracujących 
w oparciu o oświadczenia jest 
poza kontrolą. Podobnie jak 
liczba osób wjeżdżających do 
Polski. Nie jest kontrolowane, 
co dzieje się po przekroczeniu 
granic Polski. Warto też poroz-
mawiać o tym, by wynagrodze-
nia były atrakcyjne na tyle, by 
pracownicy z Polski nie chcieli 
wyjeżdżać za granicę do pracy. 
Zacznijmy zwalczać przyczyny 
wyjazdów naszych rodaków. 
Warto też zastanowić się nad po-
lityką migracyjną czy upraszczać 
procedury dla obywateli państw, 
o których wiadomo, że będą ob-
niżali standardy płacowe – uważa 
Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Co szczególnie frapujące, to 
opłaty pobierane na przykład 

na Ukrainie za „załatwienie” 
pracy przez tamtejsze agen-
cje. To, jak ujawnił Roland 
Budnik, dyrektor gdańskiego 
Powiatowego Urzędu Pracy, 
na grudniowym posiedzeniu 
Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego (WRDS), od 250 
do 900 euro. Obowiązuje więc 
specyficzny, bo nielegalny, ta-
ryfikator.

Rok 2015 był rekordowy, 
jeśli chodzi o wzrost zatrudnie-
nia cudzoziemców w Polsce, 
w szczególności podejmowania 
pracy bez zezwolenia, a na pod-
stawie oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziem-
cowi, oraz pod względem licz-
by wydanych zezwoleń na pracę 
cudzoziemca.

Dane z 2016 roku wskazują 
na dalszą tendencję wzrosto-

opracowywane przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Departament Ryn-
ku Pracy.

Chcą u nas pracować też 
obywatele Białorusi, Mołda-
wii i Uzbekistanu. Zmniejszyła 
się migracja zarobkowa z Da-
lekiego Wschodu – Chińczy-
ków i Wietnamczyków – do 2 
procent wszystkich wydanych 
zezwoleń.

Podczas grudniowego po-
siedzenia WRDS Krzysztof 
Dośla przypomniał o wyjąt-
kowej patologii. Otóż w 2006 
roku w Stoczni Gdańskiej pra-
cowali, pod nadzorem opie-
kuna z partii komunistycznej, 
spawacze z Korei Północnej 
w warunkach wręcz pracy nie-
wolniczej.

Wśród zawodów, dla któ-
rych wydawano zezwolenia 
na pracę cudzoziemca, prym 
wiodą pomoce domowe, tyn-
karze, kierowcy samochodu 
ciężarowego, kierowcy cią-
gnika siodłowego, zbrojarze, 
wykrawacze mięsa, spawacze, 
glazurnicy, pomocniczy robot-
nicy budowlani, cieśle i opera-
torzy maszyn do przetwórstwa 
mięsa.

W roku 2015 zarejestro-
wano 782 222 oświadcze-
nia, czyli ponaddwukrotnie 
więcej niż w 2014 roku (387 
398 oświadczeń). Na koniec 
roku 2016 liczba ta zbliżała 
się do miliona. Na obywateli 
Ukrainy przypadało 97,5 pro-
cent wszystkich zarejestro-
wanych oświadczeń. Najbar-
dziej popularnym zawodem 
na oświadczenia jest robotnik 
polowy, pomocniczy robotnik 
w gospodarstwie sadowniczym 
i pomocniczy robotnik budow-
lany, magazynier.

Na blisko milion zatrud-
nionych obecnie cudzoziem-
ców 178 tysięcy odprowadza 
składki na ZUS. Z danych 
szacunkowych wynika, że cu-
dzoziemcy wypracowują nam 
około 1 procenta PKB. Jed-
nak zarówno niższe place, jak 
i unikanie stosowania umów 
o pracę powoduje psucie ryn-
ku pracy oraz uderza w zasadę 
uczciwej konkurencji. W wy-
niku emigracji (Polskę opu-
ściły przez dekadę 2 miliony 
osób w wieku produkcyjnym) 
oraz zapaści demograficznej 
brakuje na rynku pracy około 
1,5 miliona osób. Ta tenden-
cja będzie się w najbliższych 
latach pogłębiała. Na dodatek 
Rada Europy łagodzi przepisy 
migracyjne. Zatem konieczne 
jest cywilizowanie rynku pracy 
i wzrost płac.

(asg)

Praca na oświadczenia 
obniża standardy 

Na blisko milion 
zatrudnionych obecnie 
cudzoziemców 178 
tysięcy odprowadza 
składki na ZUS. 
Z danych szacunkowych 
wynika, że cudzoziemcy 
wypracowują nam 
około 1 procenta PKB. 

wą. Rośnie udział obywateli 
Ukrainy przy wydanych ze-
zwoleniach i zarejestrowa-
nych oświadczeniach (obecnie 
Ukraińcy stanowią 77 procent 
cudzoziemców pracujących na 
umowy o pracę i blisko 98 pro-
cent na oświadczenia).

Jest to o tyle zrozumiałe, że 
Ukraina jest naszym sąsiadem, 
bariera językowa jest do prze-
zwyciężenia i nie ma poważ-
nych różnic kulturowych.

Szczególnie silny wzrost 
jest w budownictwie i trans-
porcie.

Należy zwrócić uwagę, że 
coraz większa liczba cudzo-
ziemców może pracować na 
innej podstawie niż zezwole-
nie na pracę cudzoziemca czy 
oświadczenie o zamiarze po-
wierzenia pracy cudzoziemco-
wi. Dotyczy to obywateli UE, 
cudzoziemców, posiadających 
zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę, cudzoziemców posia-
dających zezwolenie na pobyt 
stały lub którym udzielono 
ochrony międzynarodowej.

W 2015  roku  wydano 
w urzędach wojewódzkich 65 
786 zezwoleń na pracę cudzo-
ziemców (w stosunku do 2014 
roku to wzrost o 51 procent). 
W 2016 roku według niepeł-
nych jeszcze danych będzie 
ich o około 70 procent więcej. 
Czekamy na zbiorcze statystyki 

Wydarzy³o siê: 
2016

Ślubujemy księże Jerzy
Ślubujemy na Twój grób

Twój testament wypełnimy
Dopomoże nam w tym Bóg

W Warszawie są dwa takie miejsca, przy których trzymane są 
warty. To Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie wartę honorową 
pełnią żołnierze, i grób naszego Patrona ks. Jerzego Popiełuszki 
na Żoliborzu, przy kościele św. Stanisława Kostki, przy którym 
służbę pełnią związkowcy z „Solidarności”.

Służba przy grobie Patrona 

W Regionie Gdańskim od lat koordynatorem tej zaszczyt-
nej służby jest Krzysztof Żmuda, przewodniczący Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Remontowa 

Shipbuilding SA.
„Tym członkom Związku, sympatykom i weteranom, którzy od 

1984 roku pełnią służbę przy grobie naszego Patrona, należy się po-
dziękowanie za ich trud” – napisał Krzysztof Żmuda w liście do Piotra 
Dudy, lidera NSZZ „Solidarność”.

A trud to niemały i intencja szlachetna. W latach 2015-2016 straż 
przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki pełniły 1372 osoby. Najlicz-
niejszą reprezentację wystawiał Region Gdański (239 osób). Licznie 
reprezentowane były też inne regiony – Małopolski (209 osób), Pod-
karpacki (170) i Mazowsze (150). Swoje warty przy grobie kapłana 
męczennika trzymały też poszczególne branże. Było to łącznie 585 
osób, a najliczniej reprezentowana była ochrona zdrowia (214 osób). 
Przypomnijmy, że służba ta trwa faktycznie od 34 lat i powołana 
została za życia ks. Jerzego pod koniec 1982 roku, gdy do jego 
skromnego mieszkania nieznani sprawcy wrzucili cegłę z ma-
teriałem wybuchowym. Po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego trwa 
nieustanne czuwanie, aby idea i wartości, za które oddał życie ks. 
Jerzy, nie zginęły w niepamięci. Pełniący służbę traktują ją jako od-
danie hołdu kapłanowi.

Przypomnijmy, że w 2014 roku z upoważnienia Ojca Święte-
go Franciszka Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
Patronem NSZZ „Solidarność”. Dekret został odczytany podczas 
mszy św. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku 31sierpnia 2014 roku 
przez ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi 
Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r. przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ostatnim 
miejscem pracy ks. Jerzego była parafia pw. św. Stanisława Kostki. Od
sierpnia 1980 r. zaangażował się tam w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 
31 sierpnia 1980 r. delegacja strajkujących hutników poprosiła kardy-
nała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Ksiądz Popiełuszko 
odprawiał dla nich msze święte, prowadził katechezy. Od 1982 r. od-
prawiał msze za ojczyznę. We wrześniu 1983 r. ks. Jerzy zorganizował 
pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę.

19 października 1984 r. kapłan został uprowadzony przez „szwa-
dron śmierci” Służby Bezpieczeństwa. Jego zmasakrowane ciało od-
naleziono 30 października. Pogrzeb ks. Jerzego 3 listopada 1984 r. 
przekształcił się w wielką manifestację. Miejsca związane z męczeń-
stwem księdza Jerzego stały się celem pielgrzymek.

6 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego 
błogosławionym. 20 września 2014 w diecezji Créteil we Francji 
nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego.

18 marca 2016 r. ulicami Żoliborza przeszła XVI Ogólnopolska 
Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. „Prawda jest niezmienna. Prawdy 
nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą” 
– nauczał ks. Jerzy.

(asg)

Związkowcy z Oddziału Kościerzyna przy grobie ks. Jerzego.
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Organizatorzy:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Sponsorzy główni:

Patronat wydarzenia: 

Sponsorzy: Partnerzy:

ŚWIATŁO WOLNOŚCI I PRAWDY  
w 35 rocznicę stanu wojennego
Dopiero po 35 latach pomorskie ofiary stanu wojennego doczekały się upamiętnienia w przestrzeni publicznej. Dzień 
Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku 13 grudnia 2016 roku miał godny, uroczysty i spokojny, ale też nowoczesny 
przebieg. Uroczystości zostały zorganizowane siłami społecznymi przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie 
Federacji Młodzieży Walczącej i kibiców Lechii Gdańsk, ale włączyły się w nie także instytucje i organy publiczne – Instytut 
Pamięci Narodowej, prezydent i premier RP oraz wojewoda pomorski. 

pomorski Dariusz Drelich, dy-
rektor gdańskiego oddziału IPN 
prof. Mirosław Golon, matka 
i siostra Antoniego Browarczy-
ka – Marianna i Grażyna 
Browarczyk, radni Gdańska, 
kibice Lechii, byli opozycjo-
niści i osoby represjonowane 
w stanie wojennym. NSZZ 
„Solidarność” reprezentowali: 
pierwszy zastępca przewod-
niczącego Komisji Krajowej 
Bogdan Biś, były szef Związku 
Marian Krzaklewski, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
członkowie ZRG oraz dziesiątki 
związkowców z wielu organiza-
cji zakładowych. Uroczystości 
uświetniły poczty sztandarowe 
„Solidarności” m.in. z Regionu 
Gdańskiego, Stoczni Gdańskiej, 
Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa”, Remontowa Shipbuilding, 
Portu Gdańsk, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia.

Pomnik –  
symbol pamięci

Kolejnym punktem gdań-
skich obchodów 35 rocznicy 
rozpoczęcia przez polskich 
komunistów wojny z narodem 
było odsłonięcie pomnika ofiar 
stanu wojennego w Parku im. 
Marii Konopnickiej na Targu 
Rakowym. Ma on formę tablicy 
z płaskorzeźbą przedstawiającą 
leżącego na ziemi Antoniego 
Browarczyka – pierwszą i naj-
młodszą ofiarę stanu wojennego 
– i znajduje się w miejscu praw-
dopodobnej śmierci w dniu 17 
grudnia 1981 r. dwudziestolet-
niego sympatyka „Solidarności” 
i kibica Lechii, ale upamiętnia 
wszystkie ofiary stanu wojen-
nego w Gdańsku – także Wa-
cława Kamińskiego, Piotra 
Sadowskiego i Jana Sam-
sonowicza. Autorem pomni-
ka jest Giennadij Jerszow, 

artysta rzeźbiarz ukraińskiego 
pochodzenia od lat mieszkają-
cy w Gdańsku, który wcześniej 
wykonał m.in. pomnik ks. pra-
łata Henryka Jankowskiego.

– Ten pomnik jest dla nas 
symbolem cierpienia, rozpa-
czy i pamięci. Mój brat, ale 
też wszystkie ofiary stanu wo-
jennego, są dla nas bohatera-
mi. Poświęcili swoje życie dla 
idei. Zginęli, abyśmy mogli żyć 
w wolnym kraju – podkreśliła 
Grażyna Browarczyk. Matka 
„Tolka” Marianna Browarczyk 
zaapelowała, aby zawsze trwała 
w nas pamięć o ofiarach stanu 
wojennego. Krótkie, ale wzru-
szające przemówienie wygłosił 
Robert Kwiatek ze Stowarzy-
szenia FMW, który od kilku lat 
pielęgnuje pamięć o śp. Anto-
nim Browarczyku i był jednym 
z inicjatorów powstania pomni-
ka. – Tolek, przepraszam Cię, 
że upamiętniamy Ciebie tak 
późno. Powinniśmy być w tym 
miejscu w rocznice Twojej 
śmierci już od 1981 roku – po-
wiedział Robert Kwiatek. Długą 
i trudną drogę do upamiętnienia 
w Gdańsku ofiar stanu wojen-
nego, prowadzoną przez by-
łych opozycjonistów, kibiców 
i związkowców z gdańskiej 
„S”, przypomniał ks. Jarosław 
Wąsowicz SBD.

Listy do uczestników uro-
czystości wystosowali prezy-

dent Andrzej Duda i premier 
Beata Szydło. 

Światło Wolności

Wieczorem na placu Solidar-
ności nastąpiła inauguracja ogól-
nopolskiej akcji IPN pod nazwą 
„Zapal Światło Wolności”. Wła-
dze instytutu od kilku lat apelują, 
aby w rocznice wprowadzenia 
stanu wojennego o godzinie 
19.30 wystawiać w oknach za-
palone świece. To symboliczne 
nawiązanie do gestu solidarności 
z Polakami, jaki w grudniu 1981 
r. wykonali dwaj najpotężniejsi 
wówczas ludzie na świecie – pa-
pież Jan Paweł II i prezydent 
Stanów Zjednoczonych Ronald 
Reagan. Na inaugurację akcji 
w imponujący sposób podświe-
tlono pomnik Poległych Stocz-
niowców. Słynne gdańskie Trzy 
Krzyże z iluminacją płomieni 
stały się najjaśniejszym Świa-
tłem Wolności tego wieczoru. 
Wcześniej przedstawiciele władz 
państwowych i związkowcy zło-
żyli pod pomnikiem wiązanki 
kwiatów. U stóp monumentu 
pojawił się napis „Solidarność” 
ułożony z białych i czerwonych 
zniczy.

Finałem obchodów 35 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego był koncert zespo-
łów rockowych powstałych 
w latach 80. (Izrael, Bielizna, 
Fabryka, Kryzys), który odbył 
się na placu przed Salą BHP i był 
transmitowany na żywo przez 
TVP 3. Stojący niedaleko sceny 
członkowie historycznych grup 
rekonstrukcyjnych w mundurach 
wojskowych oraz milicyjne nyski, 
budy i polewaczki przypominały, 
że stan wojenny wcale nie był 
„kulturalnym wydarzeniem”.

Patronat honorowy nad 
koncertem objął sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
Jarosław Sellin. Patronat nad 

Uroczystości rozpoczę-
ły się od mszy świętej 
w intencji ofiar stanu 

wojennego w bazylice św. 
Brygidy, której przewodniczył 
biskup pomocniczy diecezji 
gdańskiej Zbigniew Zieliń-
ski. Koncelebrowało ją blisko 
dziesięciu kapłanów, w tym 
proboszcz parafii św. Brygidy 
ks. kanonik Ludwik Kowal-
ski, kapelan kibiców ks. Ja-
rosław Wąsowicz SDB oraz 
ks. Jerzy Błaszczak SAC, 
w latach 80. rektor kościoła św. 
Elżbiety. To właśnie pallotyn 
31 grudnia 1981 r. odprowadził 
w ostatniej drodze Antoniego 
Browarczyka, jedną z pierw-
szych i najmłodszych ofiar sta-
nu wojennego.

W homilii biskup Zbigniew 
Zieliński podkreślił, że „noc 
stanu wojennego” nie zgasi-

ła na trwałe światła wolności 
w Polsce. Przypomniał wysi-
łek podziemnej „Solidarności” 
i całego społeczeństwa w po-
staci strajków w około dwustu 
zakładach pracy, tysięcy wyda-
wanych pism drugiego obiegu, 
pomocy materialnej, wsparcia 
duchowego i innych form. – Nie 
obchodzimy tej rocznicy dlate-
go, że chcemy świętować stan 
wojenny. Przeciwnie – mamy 
świadomość, ile wysiłku i cier-
pienia kosztował on polskie 
społeczeństwo – podkreślił 
gdański biskup pomocniczy.

W eucharystii w gdańskim 
kościele „Solidarności” oraz 
w późniejszych uroczystościach 
wzięło udział kilkaset osób, 
w tym reprezentująca prezy-
denta Andrzeja Dudę szefowa 
Kancelarii prezydenta RP Mał-
gorzata Sadurska, wojewoda 

Odsłonięcie pomnika ofiar stanu wojennego w Parku  
im. Marii Konopnickiej na Targu Rakowym w Gdańsku. 

całym programem Dnia Pa-
mięci Ofiar Stanu Wojennego 
w Gdańsku objął prezydent 
RP Andrzej Duda. Mecenasem 
koncertu i pomnika ofiar stanu 
wojennego była Grupa Energa. 
Obchody wsparła finansowo 
także Grupa Lotos.

Sponsorami wydarzeń były 
również Polska Grupa Zbro-
jeniowa oraz Oliva Business 
Center.

Adam Chmielecki

Finałem obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego był koncert zespołów rockowych.
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Hołd ofiarom obu tragicz-
nych grudni oddali m.in. 
zarząd i pracownicy 

Stoczni Gdańsk, którym towa-
rzyszył przewodniczący gdań-
skiej „Solidarności” Krzysztof 
Dośla, przedstawiciele właści-
ciela gdańskiej stoczni Sier-
gieja Taruty, przedstawiciele 
Stoczni Remontowej „Nauta”, 
IPN, ECS, pomorskiej kurator 
oświaty, władz miasta, europo-
słanka Anna Fotyga, senator 
Antoni Szymański, a przede 
wszystkim uczniowie z kilku-
dziesięciu szkół w Gdańsku 
i na Pomorzu.

Modlitwę poprowadził ks. 
kanonik Ludwik Kowalski. 
Proboszcz bazyliki św. Brygidy 
podkreślił, że historia Polski to-
czy się wokół krzyża, a szcze-

gólnym symbolem tej historii 
są gdańskie Trzy Krzyże, jak 
często określa się pomnik Po-
ległych Stoczniowców.

Apel pamięci z nazwi-
skami ofiar Grudnia 1970 
w Trójmieście, Szczecinie 
i Elblągu oraz stanu wojen-
nego w Gdańsku odczytała 
wiceprzewodnicząca KM 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku Hanna Min-
kiewicz. Prowadzący uro-
czystość Wojciech Książek 
z Prezydium ZRG NSZZ „S” 
przypomniał młodzieży, że 
wiele ofiar Grudnia ’70 było 
jej rówieśnikami. – Najmłod-
sze ofiary miały 15 lat – pod-
kreślił Wojciech Książek.

(ach)

Antoni Browarczyk, Wacław Kamiński, Piotr Sadowski, Jan Samsonowicz – tablica z nazwi-
skami ofiar stanu wojennego w Gdańsku została odsłonięta 16 grudnia 2016 r. na murze 
Stoczni Gdańskiej przy placu Solidarności.

17 grudnia, jak co roku od 1980 roku, o godzinie 6, jeszcze 
przed świtem, stawiły się delegacje z pocztami sztandarowy-
mi reprezentujące zakłady pracy, grupy stoczniowców, por-
towców, kolejarzy, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw 
komunalnych, marynarzy, rybaków.

Gdańsk: „Zginęli, abyś Ty mógł żyć godnie” Młodzież i stoczniowcy
Młodzież z pomorskich szkół i stoczniowcy ze Stoczni 
Gdańsk uczcili ofiary zbrodni Grudnia 1970 i stanu wo-
jennego. Rankiem 16 grudnia 2016 r. pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców odbyła się uroczystość złożenia 
wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.

Wcześniej odprawio-
n a  z o s t a ł a  m s z a 
św. w bazylice św. 

Brygidy. Te uroczystości za-
kończyły gdańskie obchody 
35 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego i 46 rocznicy 
zbrodni Grudnia 1970.

Ostatni akord wyjątkowo 
bogatego w tym roku programu 
rocznicowego obu tragicznych 
grudni na Pomorzu Gdańskim 
rozpoczął się od zapalenia 
zniczy przez tablicą upamięt-
niającą ofiary Grudnia 1970, 
znajdującą się na siedzibie 
dawnego Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Gdańsku.

Głównym punktem uroczy-
stości była msza św. w bazylice 
św. Brygidy, koncelebrowana 
przez kilku kapłanów, m.in. 
proboszcza kościoła „Solidar-
ności” ks. kanonika Ludwika 
Kowalskiego i ks. Stanisła-

wa Płatka. – Nie świętujemy 
rocznicy obu grudni. Wspomi-
namy te tragiczne wydarzenia, 
aby stały się dla nas okazją do 
wspólnej refleksji – podkreślił 
podczas eucharystii ks. Ludwik 
Kowalski.

Po mszy świętej uczestni-
cy uroczystości przeszli we 
wspólnym marszu pamięci 
pod pomnik Poległych Stocz-
niowców, który tym razem 
został podświetlony w biało-
-czerwone barwy. Tam znicze 
i wiązanki kwiatów złożyli 
m.in. wiceprzewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” Tadeusz Majchrowicz, 
przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla, wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, 
dyrektor gdańskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 
prof. Mirosław Golon, poseł 

do Parlamentu Europejskiego 
Anna Fotyga, dyrektor ECS 
Basil Kerski. Obecni byli 
radni Gdańska z PiS, człon-
kowie Stowarzyszenia „God-
ność”, członkowie Prezydium 
ZRG NSZZ „S”, związkowcy 
z wielu organizacji Regionu 
Gdańskiego. Licznie stawiły 
się poczty sztandarowe „S”, 
m.in. Regionu Gdańskiego, 
Stoczni Gdańskiej, Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”, Re-
montowa Shipbuilding, Stocz-
ni Gdynia, Stoczni Marynarki 
Wojennej, portu Gdańsk, por-
tu Gdynia, Spółdzielni Mle-
czarskiej Polmlek-Maćkowy, 
GPEC Gdańsk. Szczególnie 
ważnym akcentem była obec-
ność grupy uczniów i nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Grudnia ’70 
w Łęgowie, objętej patronatem 
przez gdańską „Solidarność”.

Finałem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy z nazwi-
skami i krótkimi sylwetkami 
czterech ofiar stanu wojennego 
w Gdańsku przez członków ich 
rodzin – mamę i siostrę Anto-
niego Browarczyka, brata Wa-
cława Kamińskiego i syna 
Jana Samsonowicza. Tablica 
poświęcona przez ks. kanonika 
Ludwika Kowalskiego znajduje 
się na murze Stoczni Gdańskiej 
w miejscu, gdzie znajduje się 
napis „Zginęli, abyś Ty mógł 
żyć godnie”. Nie wolno nam 
o tym nigdy zapomnieć.

Adam Chmielecki

GDYNIA: GRUDNIOWYM ŚWITEM

Grudniowa zbrodnia jest 
zbrodnią nierozliczoną 
i nieosądzoną, chociaż 

ocena moralna jest jednoznacz-
na. Oddajemy hołd bohaterom, 
ale nie doszło do skazania win-
nych. Grzech zaniechania ma 
swoje konsekwencje. Po latach 
zaciera różnicę między opraw-
cami i ofiarami. Jednym daje 
szacunek i najczęściej biedę, 
drugim wysokie emerytury i ofi-
cerskie szlify. Niszczy elemen-
tarne poczucie sprawiedliwości, 
pokazując, że zbrodnia popłaca, 
a zbrodniarze mają się dobrze. 
Tak dobrze, że w obronie swoich 
przywilejów ośmielają się nawet 
wychodzić na ulicę w antypań-
stwowych protestach. To nie jest 
sytuacja normalna – mówił Ro-
man Kuzimski, wiceprzewodni-

czacy ZRG. Modlitwę za ofiary 
Grudnia 1970 roku odmówił ks. 
abp Sławoj Leszek Głódź. 

Na wiadukcie stacji SKM 
Gdynia Stocznia prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek od-
słonił tablicę: „W tym miejscu 
17 grudnia 1970 roku strzelano 
do Polaków – Janek Wiśniew-
ski padł”. List do uczestników 
skierował prezydent RP An-
drzej Duda.

Wieczorne obchody upa-
miętniające dramat krwawego 
stłumienia robotniczej rewolty 
w 1970 roku w Gdyni rozpo-
częły się tradycyjnie w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, w którym  zgromadzili się 
gdynianie, rodziny ofiar z 1970 
r., związkowcy ze swymi sztan-
darami. Nabożeństwo poprze-

dził słowno-muzyczny montaż 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 40 w Gdyni.

Mszy świętej przewodniczył 
ks. bp Wiesław Szlachetka, 
który nawiązał do ewangelicz-
nego zapisu żywota Jezusa, 
wskazując na złożoność natury 
ludzkiej. Biskup pomocniczy 
wskazał na rządzące światem 
i „panoszące się” ideologie, któ-
re w ujęciu systemowym zamie-
niają się w zło. Wśród nich ko-
munizm, który skierował ostrza 
bagnetów i kul na protestujących 
robotników. Wieczorem gdy-
nianie, związkowe delegacje 
i kapłani przeszli ze świątyni na 
plac Wolnej Polski pod pomnik 
Ofiar Grudnia 1970 r. 

Lider gdańskiej „S” Krzysz-
tof Dośla upomniał się o prawdę 
historyczną i o sprawiedliwość.

–  W grudniu 1989 roku 
wydawało się, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, by zbrodnie 
ukarać, a ofiarom i najbliż-
szym uczynić zadość. Jakże 

się myliliśmy. 27 lat w wolnej 
ojczyźnie pozostały siły, które 
robią wszystko, by do wymie-
rzenia sprawiedliwości i od-
dania pełnej czci ofiarom nie 
doszło. To nie przypadek, że 
składy orzekające sądów trzy 
lata temu uznały, że zbrodnia 
na Wybrzeżu była bójką ze 
skutkiem śmiertelnym. Nie 
biorąc pod uwagę dowodów: 
550 czołgów, 1200 pojazdów 
opancerzonych, 27 tysięcy żoł-
nierzy i funkcjonariuszy MO, 
41 jednostek Marynarki Wojen-

nej, 108 samolotów, 100 tysięcy 
sztuk amunicji. Zbrodniarze od-
chodzili, unikając kary. Rodzi-
ny ofiar pozostawały w biedzie, 
borykając się za skutkami ran, 
pobicia, z szykanami. Niechaj 
ten apel dotrze do podejmują-
cych decyzje, niech spowoduje 
refleksję u tych, którzy robili 
wszystko, by do osądzenia win-
nych nie doszło. Cześć pamięci 
tych, którzy oddali życie, i tych, 
którzy cierpieli przez tyle lat! 
– zaapelował Krzysztof Dośla.

Artur S. Górski

Jak co roku 16 grudnia młodzież z gdańskich szkół zebrała 
się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Tablicę poświęconą ofiarom stanu wojennego odsłonili 
członkowie rodzin.

Uroczystości w Gdyni.
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Warto upominać się o pracownicze prawa, sięgając po siłę argumentów oraz ducha i literę 
prawa. Poniżej przedstawiamy cztery sądowe sprawy, które zakończyły się pomyślnie dla 
pracowników.

W pozwie ZUK podważał 
twierdzenie Komisji Zakłado-
wej, że wypełnia obowiązek 
informacyjny z art. 25 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych. Jakoby nie 
wykazała ona, iż organizacja 
związkowa skupia co najmniej 
10 członków.

Stąd żądanie w pozwie 
przesłuchania wszystkich 
wskazanych przez pozwanego 
członków związku zawodowe-
go. Jednak utajnienie informa-
cji o tym, kto należy do związ-
ku poza osobami zgłoszonymi 
do reprezentowania i objętymi 
tym samym ochroną przed 
zwolnieniem, jest działaniem 
racjonalnym i pozwalającym 
na uniknięcie represji. Region 
Gdański argumentował, że za-
kładowa organizacja związko-
wa posiada organ wykonawczy 
do jej reprezentowania wobec 
pracodawcy. Wpisana jest ona 
do rejestru jednostek organi-
zacyjnych związku, a wybory 
władz zakładowych zostały 
przeprowadzone zgodnie ze 
Statutem NSZZ „Solidar-
ność”.

– Zostaliśmy wysłucha-
ni w końcowej fazie procesu 
i zadeklarowaliśmy, że byli-
śmy i jesteśmy jako Komisja 
Zakładowa gotowi do rozmo-
wy i dogadania się z prezesem 
ZUK. Mamy też umocowanie 
prawne. Sąd uznał, że w Za-
kładzie Usług Komunalnych 
działa organizacja zakłado-
wa reprezentowana przez 
Komisję Zakładową – mówi 
wiceprzewodniczący komisji 
Grzegorz Skowroński, który 
wraz z Leszkiem Albeckim, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej, został wybrany przez 
członków związku.

Wygrana 
w Sądzie 
Najwyższym
Powody do satysfakcji ma 

też Jarosław Dziubek. Podob-
nie jak reprezentujący go To-
masz Wiecki. Sprawa, którą 
ostatecznie rozstrzygnąć mu-
siał Sąd Najwyższy, zaczęła 
się od zwolnienia Jarosława 
Dziubka, byłego gdańskiego 
radnego, wiceprzewodniczące-
go Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Leroy Merlin, 
w styczniu 2014 roku.

10 czerwca 2015 r. Sąd 
Okręgowy VII Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych 
w Gdańsku uznał, iż było ono 
niezgodne z prawem i przyznał 
rację zwolnionemu związ-
kowcowi. Zasądził też na jego 
rzecz odszkodowanie i nakazał 
przywrócenie do pracy. Uzna-
jąc tym samym zwolnienie Ja-
rosława Dziubka z powodów 
dyscyplinarnych po siedmiu 
latach pracy za niezgodne 
z prawem, sąd zgodził się ze 
stanowiskiem poszkodowane-
go, że jego zwolnienie z pracy 
było dyskryminacją z powodu 
przynależności związkowej. 
Wcześniej Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Południe zasądził od-
szkodowanie za nieuzasadnio-
ne wypowiedzenie stosunku 
pracy,

Jednak to nie zakończyło 
sporu. Wniosek o kasację do 
Sądu Najwyższego Izby Pra-
cy, Ubezpieczeń Społecznych 
i Spraw Publicznych złożył 
bowiem pracodawca.

W postępowaniu kasacyj-
nym Sąd Najwyższy odrzucił 
skargę Leroy Merlin Polska sp. 
z o.o. od wyroku Sądu Okręgo-
wego w Gdańsku.

Sąd uznał przy tym, że roz-
wiązanie umowy o pracę w try-
bie art. 52 z przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Leroy Mer-
lin Polska było spowodowane 
tym, że związkowiec naraził 
się pracodawcy, a przyczyną 
konfliktu był fakt, iż Dziubek 
występował w obronie pracow-
ników, upominając się o godne 
warunki pracy i płacy.

Sąd zwrócił uwagę, że jako 
pracownik Dziubek obsłużył 
przez siedem lat kilkadziesiąt 
tysięcy klientów. Odebrał też 
listy gratulacyjne, a dwa przy-
padki interpretowane przez 
pracodawcę jako rażące naru-
szenie obowiązków, były bez 
znaczenia.

Ważne w tym było przy-
wołanie art. 4 i art. 7 ustawy 
o związkach zawodowych, 
gdyż związki zawodowe re-
prezentują pracowników i inne 
osoby, o których mowa w art. 
2, a także bronią ich godności, 
praw oraz interesów material-
nych i moralnych, zarówno 
zbiorowych, jak i indywidual-
nych. W 2010 roku Dziubek za-
łożył związek zawodowy w za-
kładzie pracy i był wybierany 

Prawniczy i pracowniczy sukces Wydarzy³o siê: 
2016

Dział Prawny ZRG NSZZ „Solidarność” zapisał w rejestrze 
spraw kolejne sukcesy. Dwie znalazły nawet swój finał 
przed Sądem Najwyższym. Prawnicy naszego Związku w 
2016 roku udzielili 2007 porad indywidualnych i 2224 
porad organizacjom związkowym. Wydali też 75 opinii 
prawnych. Przed sądami toczyło się blisko 60 postępo-
wań. Dziewięć z nich zakończyło się pomyślnym dla pra-
cowników prawomocnym wyrokiem, w sześciu – wyrok jest 
nieprawomocny, w czterech przypadkach zawarto ugody. 
Pozostałe są w toku. 

Pozytywnie dla pracowników zakończyły się cztery sprawy 
prowadzone przez mecenasa Tomasza Wieckiego, a do-
tyczyły one niesłusznie zwolnionego związkowca z Leroy 

Merlin Polska (prawomocny wyrok Sądu Najwyższego), funkcjo-
nowania organizacji związkowej w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Wejherowie czy sprawy niesłusznie nałożonych kar nagany na 
przewodniczącą organizacji zakładowej w Igloporcie. Prawomoc-
nym wyrokiem przed Sądem Najwyższym zakończyła się również 
sprawa prowadzona przez Marię Szwajkiewicz, a dotyczyła ona 
zaliczenia okresu zasadniczej służby wojskowej do okresu pra-
cy w szczególnych warunkach. Trzy wygrane sprawy na swoim 
koncie zanotowała mecenas Joanna Kobus-Michalewska, która 
między innymi wygrała w sądach ubezpieczeń społecznych I i II 
instancji sprawę dotyczącą odmowy uznania przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych prawa do emerytury pomostowej poprzez 
nieuwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych 
– pracy na statkach morskich. Mecenas Łukasz Sulej wygrał m.in.  
dwie sprawy dotyczące uchylenia kar porządkowych nałożonych 
przez pracodawcę w jednej ze spółek stoczniowych. 

Związkowi prawnicy uczestniczyli także w tworzeniu kilku 
układów zbiorowych, m.in. dr Waldemar Uziak konsultował 
ZUZP, który udało się w roku 2016 podpisać w DCT Gdańsk. Za-
warciem ugody zakończyły się również sprawy dotyczące trzech 
zwolnionych pracowników DCT, których przed sądem reprezen-
towała mecenas Iwona Lipkowska. 

Niewątpliwym sukcesem gdańskiej oświatowej „Solidarności” 
i związkowych prawników była wygrana w Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym w Gdańsku sprawa szkoły podstawowej w Ko-
koszkach.

Gratulujemy skuteczności związkowym prawnikom.

Dr WALDEMAR UZIAK, 
koordynator Działu Prawnego 
ZRG NSZZ „Solidarność”
– W 2016 roku wprowadzono kilka zmian 
w prawie, które przysłużą się ochronie pra-
cowników. Przede wszystkim uszczelniono 

ochronę pracowników, z którymi nie została zawarta na pi-
śmie umowa o pracę. Jeszcze do niedawna w takiej sytuacji 
pracodawca mógł twierdzić, że sporządzi umowę do końca 
dnia, teraz taka umowa musi być zawarta przed podjęciem 
pracy. Ułatwi to na pewno inspekcji pracy lokalizowanie 
przypadków łamania prawa w tym zakresie.  Pozytywnie 
należy ocenić zmiany dotyczące rodzajów umów o pracę.  
Zlikwidowano umowy na czas wykonania danej pracy, do-
precyzowano umowy na okres próbny. W odniesieniu do 
umowy na czas określony wprowadzenie maksymalnego 
okresu zatrudnienia na czas określony u danego pracodawcy 
powinno zahamować nadużywanie tych umów przez praco-
dawców, którzy by chcieli je w nieskończoność przedłużać. 
Ponadto zastosowanie do wypowiadania tych umów takich 
zasad, jak jest to przy umowach na czas nieokreślony, a więc 
uzależnienie czasu wypowiedzenia od stażu pracy u danego 
pracodawcy, jest korzystne i zmniejsza dyskryminację. War-
to też zwrócić uwagę na to, co zostało uchwalone w roku 
2016, a weszło w życie od 1 stycznia 2017. Wydłużono do 
21 dni zarówno okresy składania odwołań od wypowiedze-
nia umowy o pracę, jak i rozwiązania umowy bez wypowie-
dzenia. To da pracownikom więcej czasu na podjęcie odpo-
wiednich kroków prawnych.

Wygrane sprawy
Związek 
zawodowy jest 
niezależny 
od pracodawcy

Sąd Okręgowy w Gdańsku 
VII Wydział Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych zajął 
się kwestią relacji między 
pracownikami (a dokładnie 
ich związkową reprezentacją) 
a pracodawcą, oględnie mó-
wiąc, nienadzwyczajnie sprzy-
jającym działalności związko-
wej. Nasz Region i organizację 
związkową w wejherowskim 
Zakładzie Usług Komunal-
nych (ZUK) reprezentował 
radca prawny Tomasz Wiecki. 
Chodzi o spór prawny toczony 
między Regionem Gdańskim 
NSZZ „Solidarność” a za-
rządem ZUK w Wejherowie 
z powództwa tej komunalnej 
spółki.

Za rząd  spó łk i  podda ł 
w wątpliwość wybory Komi-
sji Zakładowej w tym przed-
siębiorstwie. Co ciekawe, 
pozwany był Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”.

30 listopada 2016 r. sąd 
uznał, że zakładowa organiza-
cja związkowa działa na terenie 
ZUK oraz jest stroną w spo-
rach z pracodawcą, a związek 
zawodowy jest niezależny i sa-
morządny, zaś pracodawca nie 
może ingerować w wewnętrzne 
sprawy organizacji.

Z tym poglądem trudno 
polemizować. Konstytucja RP 
w artykule 59 zapewnia wol-
ność zrzeszania się w związ-
kach zawodowych i stwierdza, 
że związki zawodowe mają 
prawo do rokowań, w szcze-
gólności w celu rozwiązy-
wania sporów zbiorowych 
oraz do zawierania układów 
zbiorowych pracy i innych 
porozumień. Ta konstytucyj-
na zasada została dodatkowo 
obwarowana też art. 12 Kon-
stytucji RP: „Rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność 
tworzenia i działania związ-
ków zawodowych”. Znalazło 
to też odzwierciedlenie w art.1 
ust 2 ustawy o związkach za-
wodowych: „Związek zawo-
dowy jest niezależny w swo-
jej działalności statutowej od 
pracodawców, administracji 
państwowej i samorządu te-
rytorialnego oraz od innych 
organizacji”.
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przez związkowców na lidera 
organizacji zakładowej. Mimo 
to spotkał się z jawną niechę-
cią pracodawcy. Rzeczywistą 
przyczyną rozwiązania umo-
wy o pracę była prowadzona 
działalność związkowa.

Ba! Pracodawca w kurio-
zalny sposób dowodził, iż 
utrzymanie wyroku Sądu Okrę-
gowego w mocy spowoduje 
swoiste poczucie bezkarności 
pozostałych pracowników, 
a jakakolwiek pomyłka praco-
dawcy podczas rozwiązywa-
nia z pracownikiem stosunku 
pracy będzie wykorzystywa-
na przez tegoż pracownika 
w postępowaniu sądowym. 
Tak jak gdyby spółka prawa 
handlowego, posiadająca po-
nad 40 sklepów w Polsce, nie 
dysponowała profesjonalnymi 
kadrami zarządzającymi zaso-
bami ludzkimi. Pracodawca ma 
obowiązek znać prawo pracy, 
a pracownik ma konstytucyjne 
prawo do udania się do sądu.

Sąd Najwyższy 22 września 
2016 r. odrzucił skargę kasacyj-
ną Leroy Merlin Polska na wer-
dykt Sądu Okręgowego, przy-
wracający Jarosława Dziubka 
do pracy oraz zasądzający trzy-
miesięczne wynagrodzenie za 
czas pozostawania związkowca 
bez pracy. Tym samym sprawa 
definitywnie została zakoń-
czona. Od orzeczenia Sądu 
Najwyższego nie przysługuje 
środek zaskarżenia.

– Nie miałem wątpliwości 
co do werdyktu sądu. Jest to 
dowód na to, że nawet zwykły 
pracownik w starciu z przewa-
gą dysponującego prawnymi 
możliwościami pracodawcą ma 
szanse na skuteczne dochodze-
nie swych praw – mówi Jaro-
sław Dziubek.

Nieuzasadnione 
kary dla 
związkowca
Kolejną sprawą, w któ-

rej mecenas Tomasz Wiecki 
z Działu Prawnego ZRG NSZZ 
„Solidarność” skutecznie re-
prezentował lidera zakładowej 
organizacji związkowej, jest 
przypadek Karoliny Rydzew-
skiej, przewodniczącej „So-
lidarności” w Igloporcie sp. 
z o. o. w Gdyni.

Sprawa rozpoczęła się od 
kary porządkowej nagany, na-
łożonej na Rydzewską 16 lipca 
2015 r. Pracodawca uznał za 
nieuzasadnioną jej nieobecność 
w pracy kilka dni wcześniej, 13 
lipca, gdy przewodnicząca, wy-

Prawniczy i pracowniczy sukces 

Naszemu Koledze Tadeuszowi Szymelfenigowi  
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

BRATA
składają Koleżanki i Koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Barbarze Olszewskiej wyrazy współczucia  
oraz głębokiego żalu z powodu śmierci 

MAMY
składają Koleżanki i Koledzy z Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Biura ZRG

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Elżbiecie Śliwińskiej, Członkini Prezydium Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego 

oraz Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Sopocie,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy ze Związku 

konując działania związkowe, 
udała się do Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gdyni, a co 
ważne – wezwana tam pismem 
urzędowym. Karolina Rydzew-
ska planowała wizytę w urzę-
dzie skarbowym w pierw-
szym dniu swojego urlopu 
wypoczynkowego (wpisała go 
w firmowy plan urlopowy już 
w… maju), jednak pracodawca 
odmówił jej udzielenia urlopu, 
w dodatku w ostatniej chwili 
– w piątek, 10 lipca, wysyłając 
e-maila na służbową pocztę już 
po godzinie 16.

W zais tnia łe j  sytuacj i 
przewodnicząca skorzystała 
z przysługującego jej prawa 
oddelegowania do związko-
wych czynności doraźnych. 
Tego również odmówił jej 
pracodawca, jednak z wiado-
mością e-mail z tą informacją, 
wysłaną do niej na służbowy 
adres poczty elektronicznej, 
Rydzewska mogła zapoznać 
się dopiero 14 lipca 2015 r.

Przewodnicząca „S” odda-
ła sprawę do sądu pracy, któ-
ry podzielił jej argumentację. 
– Po godzinach pracy nie mam 
dostępu do służbowej skrzynki 
mailowej. Pracodawca ma mój 
prywatny numer telefonu oraz 
prywatny adres mailowy. Gdy-
by chciał, abym się o tym do-
wiedziała, powinien skorzystać 
z takich możliwości – informo-
wała sąd Rydzewska.

W dniu 12 kwietnia 2016 r. 
Sąd Rejonowy w Gdyni IV 
Wydział Pracy uchylił karę 
nagany nałożoną na Karolinę 
Rydzewską oraz zasądził od 
Igloportu poniesienie kosz-
tów sądowych. Sąd uznał, że 
przesunięcie terminu urlopu 
liderki „S” było niezasadne, 
a Rydzewska miała prawo 
skorzystać z oddelegowania do 
czynności doraźnych, o czym 
skutecznie uprzedziła praco-
dawcę. Sprawę rozpatrzył tak-
że Sąd Okręgowy w Gdańsku 
VIII Wydział Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych, po odwoła-
niu złożonym przez pracodaw-
cę. Wyrok Sądu Okręgowego 
w Gdańsku wydany 6 paź-
dziernika 2016 r. prawomocnie 
i ostatecznie uznał racje Karo-
liny Rydzewskiej. Tym samym 
na szczęście nie doczekaliśmy 
się groźnego precedensu, któ-
ry podważałby prawa liderów 
związkowych w zakładach pra-
cy do oddelegowania do pro-
wadzenia doraźnych czynności 
związkowych.

Kolejnej kary porządkowej 
nagany pracodawca z Igloportu 
udzielił Karolinie Rydzewskiej 

24 lipca 2015 r. Uzasadnienie 
było dość ogólne i dotyczyło 
rzekomego samorzutnego wy-
znaczenia sobie przez liderkę 
„S” „ruchomego czasu pracy 
w lipcu 2015 r.”. Pracodaw-
ca uzasadniał to minutowym 
wręcz rozliczeniem obec-
ności Rydzewskiej w pracy. 
W sierpniu 2015 r. przewod-
nicząca „S” w Igloporcie 
wniosła pozew o uchylenie 
kary nagany. I tym razem 
Sąd Rejonowy w Gdyni IV 
Wydział Pracy, na rozprawie 
w dniu 8 grudnia 2016 r., 
uznał racje Karoliny Rydzew-
skiej. Wyrok nie jest jednak 
prawomocny. Tomasz Wiecki 
z Działu Prawnego gdańskiej 
„S”, pełnomocnik proceso-
wy działaczki związkowej, 
wystąpił z wnioskiem o jego 
pisemne uzasadnienie.

W przypadku obu kar po-
rządkowych ważny jest także 
jeden z wątków pobocznych. 
Zarówno w sytuacji pierw-
szej, jak i drugiej nagany 
sprzeciw wobec takiej kary 
w imieniu Karoliny Rydzew-
skiej wystosowała Komisja 
Zakładowa NSZZ „S” w Iglo-
porcie. Prawną skuteczność 
takiej formy sprzeciwu kwe-
stionował pracodawca, jednak 
sąd pracy w obu przypadkach 
uznał prawo zakładowej or-
ganizacji związkowej (repre-
zentowanej przez jej władzę 
wykonawczą, czyli komisję 
zakładową) do występowa-
nia w imieniu swoich człon-
ków. To nie tylko formalne 
podkreślenie przez wymiar 
sprawiedliwości praw związ-
kowych w Polsce, ale również 
symboliczne uznanie wagi 
reprezentacji pracowniczej 
w relacjach z pracodawcą.

Dodajmy, że w postępowa-
niu przed sądem pracy Tomasz 
Wiecki zwracał uwagę, że 
działania pracodawcy wobec 
Karoliny Rydzewskiej mają 
charakter szykan za działalność 
związkową i w konsekwencji 
mają doprowadzić do zwolnie-
nia jej z pracy. I rzeczywiście, 
w lutym 2016 r. Karolina Ry-
dzewska otrzymała wypowie-
dzenie. Nie poddała się jednak 
i złożyła do sądu pracy wnio-
sek o przywrócenie do pracy. 
Aby utrzymać siebie i rodzi-
nę, znalazła nowe miejsce pra-
cy (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rumi), ale wciąż 
pozostaje przewodniczącą „S” 
w Igloporcie. Jej sprawa sądo-
wa jest w toku.

(asg, ach)

Zmarł Longin Komołowski
Wieloletni przewodni-

czący Regionu Pomorze 
Zachodnie NSZZ „So-
lidarność”, wicepremier 
i minister pracy w rządzie 
AWS, ostatnio prezes Sto-
warzyszenia Wspólnota 
Polska, zmarł po ciężkiej 
chorobie 30 grudnia 2016 
r. Miał 68 lat.

Longin Komołowski 
urodził się w 1948 r. Związany był z przemysłem stocznio-
wym.  Brał udział w protestach w grudniu 1970 i styczniu 
1971 roku oraz w historycznym strajku w sierpniu 1980 roku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych 
strukturach Związku.

Poseł na Sejm RP w latach 1997–2001 (AWS) i 2007–
–2011. W latach 1997–2001 minister pracy w rządzie Jerze-
go Buzka, w latach 1999–2001 także jako wicepremier. Był 
wyróżniony licznymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,

bo idą wraz z nimi ich czyny 
(Ap 14,13)

Koleżance Elżbiecie Śliwińskiej, Rodzinie  
oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

MAMY
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

PRZEDE WSZYSTKIM WYNAGRODZENIE

najbardziej
ceniona

Cytat miesiąca

„

4329,71 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 roku 
(w podmiotach, w których liczba zatrudnionych 
przekracza 9 osób). To oznacza wzrost o 1,7 proc. 
w porównaniu z październikiem 2016 roku i o 4 
proc. w porównaniu z listopadem 2015 roku.

pod redakcją Martyny Werry

Rodzina

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

”

POLACYPOLACYz całego świata
Ilu Polaków jest na świecie? Nasz kraj zamieszkuje około 38,5 

miliona osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
35,3 miliona deklaruje jednorodną polską tożsamość narodową. 
Jednak aż 21 milionów naszych rodaków mieszka poza obecnymi 
granicami Polski. 19 milionów zalicza się do Polonii – tym ter-
minem określa się ludność napływową pochodzenia polskiego. 
2 miliony są ludnością autochtoniczną zamieszkującą tereny 
odłączone od naszego kraju po II wojnie światowej – byłe Kre-
sy, obecnie Litwę, Białoruś i Ukrainę. Państwem zamieszkanym 
przez największą liczbę naszych rodaków poza Polską są Stany 
Zjednoczone, to aż 10,6 miliona osób. Po zsumowaniu wszyst-
kich wyników okazuje się, że w kraju i na świecie jest nas około 
60 milionów. W praktyce wynik jest wyższy, ponieważ statystyka 
portalu Studio Wschód nie uwzględnia tak zwanych emigrantów 
zarobkowych, którzy decydowali się na wyjazd od 2004 roku. 
Należy też uwzględnić wzrost liczby urodzeń w Polsce – tylko od 
stycznia do czerwca 2016 roku przyszło na świat o 10 tysięcy wię-
cej dzieci niż w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku, co oznacza 
wzrost o 5 procent.                                                                   

Zapewne wielu z nas rozpoczęło 2017 rok z listą postano-
wień, których zamierzamy dotrzymać. Tę listę warto uzupełnić 
o kilka dobrych uczynków dla własnego organizmu. W nowym 
roku warto przynajmniej raz wykonać proste badanie ogólne 
krwi, tak zwaną morfologię, która upewni nas, że nie rozwija się 
u nas choroba przewlekła. Dwa razy w roku powinniśmy odwie-
dzić dentystę, nawet jeśli nie odczuwamy niepokojących obja-
wów – nieleczona próchnica może prowadzić nawet do chorób 
serca. Osoby cierpiące na przewlekły kaszel, chrapanie i duszno-
ści powinny pomyśleć o prostym i trwającym kilka minut badaniu 
spirometrycznym, które sprawdzi wydolność płuc. Panie powinny 
dodać do listy badanie ginekologiczne i cytologię. Oprócz badań 
pamiętajmy o trzymaniu wagi, bo otyłość może prowadzić do za-
wału i udaru mózgu. Zapewnijmy też sobie odpowiednią dawkę 
snu – 8-9 godzin nocnego odpoczynku uchroni nas przed cukrzy-
cą typu drugiego i wzmocni odporność.                                   

Najbardziej atrakcyjny 
pracodawca to taki, który 
gwarantuje satysfakcjonujące 
wynagrodzenie i świadczenia 
pracownicze (64 proc.), bez-
pieczeństwo zatrudnienia (58 
proc.), przyjazną atmosferę 
pracy (56 proc.) i stabilną sy-
tuację finansową (51 proc.). 
Tak przynajmniej wynika 
z ubiegłorocznego badania 
Randstad Award, uchodzą-

cego za największe badanie 
w obszarze wizerunku praco-
dawców. Jeśli chodzi o wy-
nagrodzenie, zajmuje ono 
czołową pozycję już trzeci 
rok z rzędu. Dwie trzecie an-
kietowanych wskazało je po-
śród pięciu najważniejszych 
czynników, a prawie co trzeci 
badany również wtedy, gdy 
poproszono go o wskazanie 
tylko jednego decydującego 

kryterium. Także bezpieczeń-
stwo zatrudnienia od lat zaj-
muje niezmienioną pozycję 
– 58 proc. uznało je za jeden 
z pięciu decydujących czyn-
ników, a 19 proc. za najważ-
niejsze kryterium. Zmieniła się 
natomiast pozycja przyjaznej 
atmosfery pracy – wymieni-
ło ją 3 proc. ankietowanych 
więcej.



Wartością najbardziej cenioną przez Polaków jest szczęście 
rodzinne. W ubiegłorocznym badaniu CBOS wskazało je aż 79 
proc. zapytanych osób. Za drugą w kolejności nadrzędną wartość 
Polacy uznali zachowanie dobrego zdrowia, które zostało wska-
zane przez prawie trzy piąte (57 proc.) badanych. Ponad połowa 
respondentów (52 proc.) za istotną wartość uznała spokój, a 47 
proc. wskazało na uczciwe życie.



Grozi nam pozbawienie podstaw do życia. Naprawdę. 
Ja skończyłem 80 lat. Za 2 tysiące złotych ja nie jestem
w stanie wyżyć. Nie chcę tu podburzać, ale mam gorącą 
prośbę. Chciałem, żebyście państwo tą krzywdą zarazili 
swoje dzieci, wnuki. 

nadinsp. Jerzy Stańczyk, 
były komendant główny policji

Wynagrodzenie i świadczenia 
pracownicze

bezpieczeństwo zatrudnienia

przyjazna atmosfera w pracy

stabilna sytuacja finansowa

interesująca treść pracy

możliwość rozwoju kariery

równowaga praca – życie osobiste

dogodna lokalizacja

elastyczność w pracy

wysokiej jakości szkolenia

64
58
56
51
46
43
41
30
25

20

Procent badanych, którzy wskazali najważniejsze dla nich aspekty atrakcyjności pracodawcy

10 czynników atrakcyjności pracodawcy

OD NOWEGO ROKU 
D B A M  O  Z D R O W I E
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Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w Polsce w listopadzie 2016 roku 
wyniosła 8,2 proc., czyli nie zmieniła 
się w porównaniu z październikiem 
2016 roku. W ujęciu rocznym była 
niższa o 1,4 proc. To oznacza, że 
bezrobocie jest najniższe od 25 lat.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listo-
padzie 2016 roku wzrosły o 0,1 proc. w porów-
naniu do poziomu sprzed miesiąca. Wzrosły ceny 
żywności (o 0,5 proc.) oraz związane z rekreacją 
i kulturą (o 0,3 proc.), obniżyły się natomiast 
ceny transportu (o 0,4 proc.) oraz odzieży
i obuwia (o 0,3 proc.).

Od stycznia do listo-
pada 2016 roku od-
dano do użytkowania 
143,3 tys. mieszkań 
– o 13,3 tys. więcej 
niż w 2015 roku.

Po wprowadzeniu pro-
gramu „Rodzina 500+” 
wskaźnik skrajnego ubó-
stwa wśród dzieci spadł 
z 11,9 proc. do 0,7 proc. 

źródło: 
raport polskiego oddziału 

Europejskiej Sieci
 Przeciwdziałania Ubóstwu
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APEL XXVIII KZD
ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Ludzi Pracy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ape-
luje do wszystkich organizatorów i uczestników 
branżowych pielgrzymek na Jasną Górę o uczest-
nictwo przede wszystkim w organizowanej od 34 
lat Pielgrzymce Ludzi Pracy do sanktuarium Matki 
Boskiej Jasnogórskiej.
Pierwsza pielgrzymka zorganizowana przez bł. ks. 
Jerzego Popiełuszkę w 1983 roku dla hutników 
z Huty Warszawa, na Jego apel przerodziła się już 
w następnym roku w Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Ludzi Pracy.
Wróćmy do tej tradycji, wypełnijmy wolę ks. Jerze-
go – naszego Patrona – nie dzieląc się na zawody 
i branże, ale wszyscy wspólnie, w trzecią sobotę 
i niedzielę września podążajmy przed oblicze Matki 
Narodu.

Podziękowanie
Jan Marczak
Organizator i dowódca
Kościelnej Służby Porządkowej
„Totus Tuus”
Delegaci XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów 
składają podziękowanie wszystkim człon-
kom i sympatykom naszego Związku, któ-
rzy od 1984 roku pełnią służbę przy grobie 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności. 
Doceniamy Wasz trud. Szczególne podziękowa-
nie kierujemy do tych, którzy podjęli ten wysiłek 
i kontynuują rozpoczętą 32 lat temu służbę. 
Wielu z Was na służbę przy grobie naszego Pa-
trona przyjeżdża systematycznie co miesiąc.
Bóg zapłać za Wasz trud, postawę i zaangażo-
wanie.

STANOWISKO nr 1
ws. wielkości odpisu na 
zakładowe fundusze 
świadczeń socjalnych 
w 2017 roku
Propozycje ustaw okołobudżetowych na 2017 rok 
zakładają dalsze „zamrożenie” funduszu świadczeń 
socjalnych na poziomie 2016 roku oraz utrzymanie 
na poziomie z roku 2010 podstawy naliczania wy-
sokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.
W związku z ww. restrykcyjnymi założeniami bu-
dżetowymi delegaci KZD wyrażają stanowczy pro-
test wobec takich decyzji.
Przywołując składane wcześniej deklaracje obec-
nego rządu i większości parlamentarnej dotyczącej 
nowego otwarcia – zmiany w prowadzeniu polityki 
i naprawiania zła dokonanego przez wcześniejszą 
koalicję PO – PSL, która swoją polityką nadmierne-
go fiskalizmu doprowadziła do obniżenia poziomu 
pracowniczych zabezpieczeń socjalnych, domaga-
my się „odmrożenia” bazy odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok i kolejne 
lata zgodnie z zapisami ustawy.

STANOWISKO nr 2
ws. reformy oświatowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
wyraża zaniepokojenie brakiem postępów w ne-
gocjacjach pomiędzy Związkiem a Rządem Rze-
czypospolitej w sprawie działań osłonowych dla 
zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. 
Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystar-
czające. Podstawowym zadaniem naszego Związku 
jest obrona miejsc pracy.
Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje 
uzasadniony protest NSZZ „Solidarność”.

STANOWISKO nr 3
ws. polskiego górnictwa 
węgla kamiennego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
domaga się od Rządu RP pilnego wprowadzenia 
rozwiązań umożliwiających rozwój polskiego gór-
nictwa węgla kamiennego poprzez:
Natychmiastowe wprowadzenie mechanizmów 
przeciwdziałających nadmiernemu importowi wę-

gla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Fe-
deracji Rosyjskiej.
Opracowanie długoterminowej strategii funkcjo-
nowania i rozwoju całego sektora paliwowo-ener-
getycznego zapewniającej niezależność i bezpie-
czeństwo energetyczne kraju w oparciu o węgiel. 
Strategia ta powinna być zbieżna z programem zin-
tegrowanego rozwoju dla województwa śląskiego.
Czasowe obniżenie wysokości bądź zawiesze-
nie części obciążeń publiczno-prawnych spółek 
dotkniętych kryzysem oraz zmianę systemu tych 
obciążeń dla polskiego górnictwa, uwzględniającą 
szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju.
Renegocjację, celem zawieszenia przepisów zwią-
zanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, 
a także wprowadzenie własnej polityki klimatycznej 
uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-
-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Wykorzystywanie środków unijnych do prac zwią-
zanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwią-
zań wykorzystujących węgiel kamienny. Promocję 
i rozwój tzw. czystych technologii węglowych (poza 
technologią CCS) oraz produkcji paliw płynnych 
i „zgazowywania” węgla (po jego wydobyciu na 
powierzchnię).
Dokonanie redefinicji pojęcia bezpieczeństwa ener-
getycznego, uwzględniającego węgiel jako pod-
stawowy nośnik energii oraz przeciwdziałającego 
nowym zagrożeniom związanym z wdrażaniem 
unijnej polityki klimatycznej.
Określenie potrzeb rodzimej gospodarki w zakresie 
zużycia węgla kamiennego oraz wprowadzenie 
rozwiązań zabezpieczających niezagospodarowane 
i niesczerpane zasoby węgla kamiennego. Jedno-
znaczne określenie strategicznego znaczenia pol-
skiego węgla dla gospodarki narodowej.
Podjęcie działań zmierzających do wzrostu 
eksportu węgla wewnątrz Unii Europejskiej 
i poza nią.
Uruchomienie budowy nowych elektrowni węglo-
wych w celu zapobieżenia ewentualnym brakom 
energii spowodowanym wdrożeniem dyrektywy 
IED. Promocję budowy małych elektrociepłowni 
na węgiel kamienny (bądź inne paliwo pochodzą-
ce z chemicznej przeróbki węgla), produkujących 
w kogeneracji energię elektryczną i cieplną.
Poprawę parametrów jakościowych oferowanego 
węgla. Zwiększenie poziomu wzbogacania miałów.
Promocję POLSKIEGO WĘGLA. Większą aktywność 
producentów i dystrybutorów węgla w tym zakre-
sie. Wykorzystanie polskich instytucji celem zwięk-
szenia udziału węgla krajowego w sprzedaży do 
sektora socjalno-bytowego i ciepłowniczego.
Uporządkowanie procesu udzielania koncesji na 
wydobywanie i rozpoznawanie złóż węgla ka-
miennego oraz przyspieszenie procesu wydłużania 
koncesji dla spółek już wydobywających węgiel 
kamienny i inne kopaliny.

STANOWISKO nr 4
ws. wieku emerytalnego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzy-
wa Rząd RP do wprowadzenia emerytur zależnych 
między innymi od stażu pracy, tj. ustanowienie pra-
wa do emerytur po 40 latach pracy dla mężczyzn 
i 35 latach dla kobiet.
Pracownicy, często ze względu na stan zdrowia, po 
tak długim stażu pracy nie są dopuszczani przez 
lekarza medycyny pracy do wykonywania pracy 
na swoim stanowisku, a jednocześnie ZUS wydaje 
orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. To powo-
duje, że osoby z tak dużym stażem pracy są pozba-
wiane środków do życia.

STANOWISKO nr 5
ws. zmiany przepisu Ustawy 
o związkach zawodowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zo-
bowiązuje Komisję Krajową NSZZ do rozpoczęcia 
prac mających na celu uzupełnienie art. 251 Ustawy 
o związkach zawodowych poprzez dodanie ust. 3, 
który otrzymałby brzmienie:
„Zobowiązuje się pracodawcę do udostępnienia 
kwartalnego raportu finansowego zakładu pracy 
wszystkim działającym na jego terenie reprezenta-
tywnym organizacjom związkowym”.

STANOWISKO nr 6
ws. przeniesienia kopalń do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń
Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarność” sprzeciwiają się decyzji przeniesienia 
którejkolwiek kopalni do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, gdy nie wiąże się to ze sczerpaniem złoża 
danej kopalni.
W związku z dużym wzrostem cen na międzynaro-
dowych rynkach węgla (co przekłada się na wyż-
sze osiągane ceny na krajowym rynku zarówno 
węgla energetycznego, jak i koksowego) oraz du-
żym spadkiem zasobów węgla (co będzie sprzyjać 
utrzymaniu koniunktury w najbliższych miesiącach) 
wszelkie decyzje skutkujące trwałą likwidacją zdol-
ności produkcyjnych kopalń są przedwczesne i nie-
uzasadnione.
Analitycy przewidują wzrost zapotrzebowania na 
węgiel energetyczny w krajach rozwijających się, 
które potrzebują coraz więcej taniej energii. Na ryn-
ku węgla koksującego obserwujemy jeszcze więk-
szy wzrost cen i spadek zapasów tego typu węgla. 
Szczególnie poszukiwany jest tańszy węgiel kokso-
wy typu semi-soft (typ 34), ze względu na możli-
wość mieszania go z wysokogatunkowym węglem 
koksującym typu hard i premium hard (typ 35).
Drastycznym przykładem nieuzasadnionej likwidacji 
jest KWK „Krupiński”. Za dalszym funkcjonowaniem 
tej kopalni w strukturach JSW S.A. przemawia fakt, 
że ma ona możliwość uruchomienia produkcji 
najdroższego węgla typu 35 (hard) zalegającego 
w złożu ujętym w koncesji z roku 1975. Jego udo-
kumentowane zasoby wynoszą ok. 74 mln ton, 
a przy obecnych cenach węgla Spółka będzie mogła 
wygospodarować potrzebne fundusze do wykona-
nia niezbędnych prac umożliwiających wydobycie 
tego wysokiej jakości węgla koksowego.
Oczekujemy od Rządu RP wypełnienia obietnic 
przedwyborczych w sprawie sektora górnicze-
go i podjęcia natychmiastowych i skutecznych 
działań w celu rozwiązania problemu likwidacji 
miejsc pracy oraz utraty możliwości eksploatacji 
dużej części złoża kopalń „Krupiński”, „Sośnica”, 
„Makoszowy” oraz kopalń Katowickiego Holdin-
gu Węglowego.
To właśnie Rząd RP, jako większościowy właściciel 
spółek węglowych, posiadający decydujący głos 
w temacie przyszłości kopalń, poniesie wszelkie 
konsekwencje związane z brakiem takich decyzji.
NSZZ „Solidarność” podejmie wszelkie działania, 
aby nie dopuścić do dalszego marnotrawienia 
majątku narodowego, jakim jest polski węgiel 
kamienny.

STANOWISKO nr 7
ws. systemu pracy 
weekendowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
zwraca uwagę na krzywdzący pracowników zapis 
w Kodeksie pracy dotyczący systemu pracy weeken-
dowej, w którym praca świadczona jest wyłącznie 
w piątki, soboty, niedziele i święta.
Przypominamy, że jednym z postulatów sierp-
niowych było żądanie wprowadzenia wszystkich 
wolnych sobót. Niestety, dzisiaj już nie tylko 
soboty, ale i niedziele stały się zwykłym dniem 
pracy. Co gorsza, również w dni świąteczne pra-
ca staje się powszechna. Takim przykładem jest 
właśnie system pracy weekendowej, w którym 
ustawodawca dopuszcza pracę w święta, które 
w ten sposób stają się dla pracownika zwykłym 
dniem pracy. Święta, zarówno te państwowe, 
jak i kościelne, ustawowo uznane za dni wolne 
od pracy, powinny stanowić dobro publiczne 
i wartość kulturową każdego obywatela, a więc 
nieuzasadniona praca w te dni ogranicza te 
wartości. W naszym przekonaniu jest to również 
sprzeczne z art. 47 Konstytucji RP, który mówi, że 
każdy ma prawo do ochrony prawnej życia pry-
watnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz 
do decydowania o swoim życiu osobistym.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
o skierowanie do Komisji Kodyfikacyjnej poprawki 
w art. 144 Kodeksu pracy polegającej na usunię-
ciu zapisu o dopuszczalności w tym systemie pracy 
weekendowej, pracy w święta.

STANOWISKO nr 8
ws. muzealników i muzeów
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Rządu RP o podjęcie negocjacji 
ze Związkiem w sprawie wynagrodzeń pracow-
ników muzeów państwowych, samorządowych 
i współprowadzonych.
Wieloletnia dyskryminacja płacowa doprowa-
dziła do pauperyzacji środowiska, któremu 
powierzono odpowiedzialność za dziedzictwo 
narodowe. Stwierdzamy, że wzrost nakładów na 
muzealnictwo nie poprawił sytuacji materialnej 
pracowników muzeów.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
wnioskuje o podjęcie dialogu ze Związkiem 
w oparciu o środowiskowy projekt ustawy 
o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony w Mi-
nisterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w czerwcu 2016 r.

STANOWISKO nr 9
ws. nowelizacji dyrektywy 
o handlu emisjami (ETS)
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sta-
nowczo sprzeciwia się aktualnie procedowanej 
wersji zmiany Dyrektywy 2003/87/EC o systemie 
handlu emisjami (ETS), który ma być poddany 
pod głosowanie w Parlamencie Europejskim na 
początku 2017 roku.
W ocenie KZD wdrożenie proponowanych re-
gulacji doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc 
pracy, w szczególności w energochłonnych bran-
żach polskiego przemysłu. Będzie się to wiązać 
z drastycznym pogorszeniem sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorstw energochłonnych i sektorów 
z nimi kooperujących, m.in. energetyki opartej na 
węglu, górnictwa węgla kamiennego i brunatne-
go oraz innych branż: przemysłu cementowego, 
wapienniczego, hutnictwa, papiernictwa, prze-
mysłu szklarskiego, przemysłu nawozów sztucz-
nych.
Według szacunków branży hutniczej w okre-
sie 2017-2030 skumulowane skutki finanso-
we przystosowania tylko zakładów hutniczych 
do nowych regulacji uszczuplą polski budżet 
o kwotę ponad 46 mld zł, a ponad 21 tys. pra-
cowników zatrudnionych w sektorze hutniczym 
i stalowym oraz przedsiębiorstwach kooperują-
cych stanie przed widmem utraty pracy.
Nowelizacja dyrektywy o handlu emisjami jest 
jednym z elementów drugiego Pakietu Klimatycz-
no-Energetycznego, na którego wdrożenie Polska 
wyraziła zgodę w zamian za uzyskane derogacje, 
czyli zapewnienie wprowadzenia mechanizmów 
łagodzących skutki wdrażanych regulacji. Tym-
czasem aktualnie procedowany w Parlamencie 
Europejskim tekst nowelizacji dyrektywy nie 
uwzględnia zawartego porozumienia. W związku 
z tym Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność” zwraca się do Rządu RP o przedstawienie 
opinii publicznej oceny skutków społeczno-go-
spodarczych wdrożenia nowelizacji dyrektywy 
o handlu emisjami oraz niezwłoczne podjęcie 
adekwatnych i skutecznych działań w celu zmia-
ny procedowanego projektu w Parlamencie Euro-
pejskim.
Jednocześnie wzywamy Rząd RP do sformułowa-
nia jak najszybciej jednolitej strategii Polski w za-
kresie unijnej polityki klimatycznej. Uprawianie 
biernej polityki w sytuacji, gdy większość decy-
zji w UE podejmowana jest w trybie procedury 
większościowej, z góry stawia Polskę na straco-
nej pozycji.
Zdaniem KZD zwiększenie skuteczności działań 
rządu powinno obejmować dokonanie przeglądu 
pod względem formalnoprawnym, dotychczaso-
wych aktów prawnych oraz procedur decyzyjnych 
wdrożonych przez KE w zakresie polityki klima-
tycznej. W przypadku stwierdzenia wątpliwości 
prawnych co do legalności niektórych z decyzji, 
Rząd RP powinien wystąpić z formalnym wnio-
skiem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści o ustalenie, czy są one prawnie wiążące.
Dalsza bierna polityka w tej kwestii, prowadząca 
do utraty konkurencyjności przez zakłady prze-
mysłowe w Polsce, dekarbonizacji gospodarki, 
uniemożliwi realizację ambitnych planów repo-
lonizacji i odbudowy przemysłu w naszym kraju 
oraz zwiększenia dynamiki wzrostu PKB, stawia-
jąc Polskę w jeszcze trudniejszym położeniu niż 
obecna tzw. pułapka średniego rozwoju.

(Ciąg dalszy  
w następnym numerze „Magazynu”)

Dokumenty XXVIII KZD (część I)
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Ekspozycja składa się z bli-
sko 30 obrazów autora 
poświęconych najważ-

niejszym wydarzeniom z histo-
rii „Solidarności” i Polski od lat 
70. Organizatorami wystawy 
są Komisja Krajowa i Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Europejskie 
Centrum Solidarności oraz Ko-
misja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsud-
skiego, z której zbiorów pocho-
dzi większość prezentowanych 
prac Andrzeja Piwarskiego.

Wernisaż rozpoczął tradycyj-
ny happening autora, do którego 
Andrzej Piwarski zaprosił także 
gości. Na dwóch obrazach, któ-
re zamiast na ścianie zostały 
wyeksponowane na podłodze, 
artysta i publiczność zapali-
li świeczki. Andrzej Piwarski 
wpisał na jednym z dzieł datę 
i miejsce wernisażu. W ten spo-

sób z wystawy na wystawę ob-
raz staje się swoistą kroniką jego 
twórczości.

– Ta wystawa robi ogrom-
ne wrażenie. Powinna mieć 
w nazwie dopisek „sercem 
malowane”, ponieważ widać, 
że powstawała nie tylko pędz-
lem, ale także właśnie sercem, 
pod wpływem emocji. Autor nie 
planował wcześniej tych dzieł, 
malował je w reakcji na histo-
ryczne, dramatyczne wydarzenia 
– podkreślił podczas wernisażu 
wystawy wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 
Tadeusz Majchrowicz.

– Zawsze, gdy oglądam ob-
razy Andrzeja Piwarskiego, to-
warzyszą mi te same ogromne 
emocje. To zapis polskiej drogi 
do wolności, zapis cierpienia 
i walki. Wysiłek autora warto 
docenić tym bardziej, że tworząc 
dzieła o takiej tematyce musiał 
mieć świadomość, że nie są to 
prace komercyjne. Jako zwią-
zek zawodowy „Solidarność” 
cieszymy się, że tak wybitny 
artysta właśnie z nami od wie-
lu lat współpracuje – zaznaczył 
Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”.

Oficjalnego otwarcia wy-
stawy dokonał wojewoda po-
morski Dariusz Drelich, który 
w sposób szczególny podkre-
ślił obecność na wernisażu 
młodzieży. – Z obrazów mistrza 
Andrzeja Piwarskiego wyłania 
się trudna historia Polski, a to 

właśnie młode pokolenie będzie 
miało za zadanie ponieść pamięć 
o tej historii dalej – powiedział 
wojewoda pomorski.

Biografię autora wystawy 
przedstawiła prowadząca uro-
czystość Małgorzata Kuźma, 
redaktor naczelna „Magazynu 
Solidarność”. – Obrazy z cyklu 
„Ślady – Nadzieje – Polska” po 
raz pierwszy zostały zaprezento-
wane w 1981 r. w Olpe w Niem-
czech. Ponieważ Andrzej Piwar-
ski w latach 80. przebywał na 
emigracji i miał zakaz wjazdu do 
Polski, w naszym kraju zostały 
pokazane dopiero w 1990 roku. 
Jeszcze w listopadzie 1989 r., 
kilka miesięcy po tzw. wolnych 
wyborach czerwcowych, An-
drzej Piwarski otrzymał zakaz 

wjazdu do Polski. Warto pod-
kreślić, że wspólna wystawa 
Andrzeja Piwarskiego i jego 
żony Barbary Ur-Piwarskiej 
jako jedyna ekspozycja arty-
styczna towarzyszyła w 1983 
roku uroczystości wręczenia 
Pokojowej Nagrody Nobla Le-
chowi Wałęsie – powiedziała 
Małgorzata Kuźma.

Stanisław Seyfried, hi-
storyk sztuki, wprowadził ze-
branych w arkana twórczości 
autora wystawy „Ślady – Na-
dzieje – Polska 1970 – 1980 
– 2016”. – Andrzej Piwarski 
stosuje unikatową technikę, 
wzbogacając używane farby 
malarskie piaskiem. Dzięki 
temu jego dukty malarskie, 
czyli pociągnięcia pędzlem, są 
pełniejsze, głębsze i bardziej 
trwałe. To oznacza, że również 
przedstawiane przez niego po-
staci i wydarzenia historyczne 
na dłużej zostaną w przestrzeni 
publicznej – podkreślił Stani-
sław Seyfried.

Dyrektor ECS Basil Kerski 
określił Andrzeja Piwarskiego 
mianem „kosmo-Polaka”, który 
– mimo długiej emigracji – nie 
zatracił poczucia polskości. Szef 
ECS dodał, że prezentowane na 
wystawie obrazy mają wymiar 
uniwersalny, opowiadając o god-
ności człowieka i walce o nią.

Wzruszony autor podzięko-
wał żonie Barbarze Ur-Piwar-
skiej za blisko pięćdziesiąt lat 
wspólnego życia i pracy arty-
stycznej. – Dzisiejszy wernisaż 
sam w sobie jest kolejnym hap-
peningiem, który można nazwać 
„214”. Tyle metrów dzieli Eu-
ropejskie Centrum Solidarności 
od Sali BHP, w której moja wy-
stawa została pokazana w 2014 
roku. Można powiedzieć, że po 
dwóch latach połączyłem ECS 
i Salę BHP – dodał Andrzej Pi-
warski. Artysta zdradził rów-
nież, skąd rok 2016 w tytule 
wystawy. – Powstają kolejne 
dzieła z cyklu – zapowiedział 
Andrzej Piwarski.

Autor wystawy „Ślady 
– Nadzieje – Polska 1970 
– 1980 – 2016” jest absol-
wentem Wydziału Malarstwa 
PWSSP w Gdańsku. Wykładał 
malarstwo w Wyższej Szkole 

WYSTAWA ANDRZEJA PIWARSKIEGO W EUROPEJSKIM CENTRUM 
SOLIDARNOŚCI 

KULTURA

SERCEM MALOWANE
„Ślady – Nadzieje – Polska 1970 – 1980 – 2016” – to tytuł wystawy 
malarstwa Andrzeja Jana Piwarskiego, która 16 grudnia 2016 r. została 
otwarta w Europejskim Centrum Solidarności. Wystawa czynna będzie 
do 15 stycznia 2017 r., wstęp wolny.

Sztuk Plastycznych w Münster 
w Niemczech oraz w Europej-
skiej Letniej Akademii Sztuk 
Pięknych w Luksemburgu. Był 
stypendystą Zarządu Komunal-
nego Zagłębia Ruhry w Essen. 
Stworzył Europejskie Laborato-
rium Sztuki w Tuchomiu.

Brał udział w około 350 wy-
stawach indywidualnych i zbio-
rowych w Polsce i w większości 
państw europejskich. Jego pra-
ce znajdują się w państwowych 
i prywatnych zbiorach sztuki 
w: Polsce, Niemczech, Belgii, 
Danii, Finlandii, Francji, Hisz-
panii, Holandii, Japonii, Luk-
semburgu, Norwegii, Szwecji, 
USA, Watykanie, Wielkiej Bry-
tanii i Rosji.

Andrzej Piwarski to także 
organizator i uczestnik różne-
go rodzaju manifestacji, im-
prez i sympozjów przeciwko 
stanowi wojennemu w Pol-
sce i walki o suwerenność 
i niepodległość naszego kra-
ju w RFN, Norwegii, Francji 
i Wielkiej Brytanii. Odznaczony 
Medalem Senatu RP i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

– Ze wszystkich cykli, które 
malowałem, cykl „Ślady – Na-
dzieje – Polska 1970 – 1980 
– 2016” jest najważniejszy 
i powstawał na fali wielkie-
go uniesienia i entuzjazmu, 
z wielkiej potrzeby zapisania 
tych momentów. Czuję się 
gdańszczaninem, jak mógłbym 
w takiej chwili przejść obok, 
wiedziałem, że dzieje się coś 
wielkiego i ważnego. To nie było 
zlecenie, trudno obecnie dokład-
nie umiejscowić to w czasie, kie-
dy był namalowany pierwszy 
obraz. Tworzyłem „na gorąco”, 
jeszcze w dniach Grudnia 1970 
roku w Gdańsku. „Ślady” to 
artystyczna wypowiedź o Grud-
niu 1970, zaś „Nadzieje” – to 
Sierpień i „Solidarność”, czas 
od 1980 roku do dzisiaj – mówi 
Andrzej Jan Piwarski.

Wernisaż finansowo wsparły 
organizacje związkowe z: GPEC 
Gdańsk, Polpharmy Starogard 
Gd., gdańskiej oświaty, Skanska 
oraz portu Gdańsk.

Adam Chmielecki
zdjęcia: Paweł Glanert

Barbara Ur-Piwarska, 
rzeźbiarka i malarka, żona 
artysty.

Od lewej: Krzysztof Dośla, Roman Gałęzewski, Tadeusz Majchrowicz, Andrzej Piwarski,  
Dariusz Drelich i Basil Kerski.

W trakcie wernisażu. 
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12 i 20 grudnia kolejna 
grupa młodych chojni-
czan uczestniczyła w lek-
cjach historii, które po-
prowadził Roman Stegart, 
uczestnik historycznych 
protestów robotniczych 
w 1970 i 1980 roku, świa-
dek stanu wojennego, 
a obecnie pracownik Re-
gionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

12 grudnia, w przed-
dzień 35 rocznicy 
w p r o w a d z e n i a 

stanu wojennego, spotkał się 
z młodzieżą z Zespołu Szkół 
w Chojnicach. Tydzień póź-
niej w niezwykłych lekcjach 
historii uczestniczyli ucznio-
wie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1.

Roman Stegart przedsta-
wił młodzieży historię prote-
stów społecznych w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 
Szczególny nacisk położył na 
wydarzenia z grudnia 1970 
roku. – 12 grudnia władza 
nagle podniosła ceny produk-
tów spożywczych. Robotnicy 
w Gdańsku, Gdyni, Szczeci-
nie i Elblągu zaprotestowali, 
zorganizowali duże manifesta-
cje społeczne. Ja byłem wtedy 
pracownikiem Stoczni Gdynia. 
Władza bezwzględnie obeszła 
się z demonstrantami. Na uli-
ce wyprowadzono czołgi, do 
ludzi strzelano z karabinów 
maszynowych, a nawet z he-
likopterów. Pogrzeby zabitych 
odbywały się zazwyczaj w no-
cy. Organizowano też tak zwa-
ne ścieżki zdrowia, w Gdyni 

przeprowadzano je w podzie-
miach Urzędu Miasta. Ludzi 
zmuszano do przejścia między 
dwoma szpalerami funkcjona-
riuszy ZOMO, którzy bili ich 
pałkami do utraty przytom-
ności. Wyjątkowo brutalną 
i upokarzającą formą represji 
wobec zatrzymanych przez 
SB osób było pozbawianie ich 
przez funkcjonariuszy włosów, 
nierzadko okaleczając w ten 
sposób także skórę głowy 
– opowiadał uczniom Roman 
Stegart. Dla wielu młodych 
ludzi te nieznane wcześniej in-
formacje z najnowszej historii 
Polski okazały się szokujące.

Krzysztof Bigus, nauczyciel 
historii, a także skarbnik Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty, Wychowania i Kul-
tury w Chojnicach, podkreśla, 
że zainteresowanie uczniów 
tematyką strajków i stanu wo-
jennego jest duże. – Ciekawi są 
zwłaszcza uczniowie klas hu-
manistycznych, z rozszerzoną 
historią – mówi. 

Chojnice: żywa lekcja historii 

Lekcja historii w Zespole Szkół w Chojnicach.

A jak sami uczniowie oce-
niają nietypową lekcję historii? 
– Takie spotkania mogłyby 
być organizowane częściej. 
W szkole nie poświęca się tym 
wydarzeniom zbyt wiele czasu 
– zauważa Weronika Łoboziak. 
– Było ciekawie, zwłaszcza 
dla humanistów, chociaż czę-
sto przykro i strasznie. Dobrze 
było poznać relację naocznego 
świadka – ocenia Kasia Wał-
doch. – Dzięki spotkaniu zy-
skaliśmy nową, ważną wiedzę 
o tym, co wydarzyło się w sto-
sunkowo nieodległym czasie. 
O strajkach i stanie wojennym 
rzadko się mówi, a warto wspo-
minać te wydarzenia – dodaje 
Wiktoria Żmudzka.

Organizacją spotkań w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
od lat zajmuje się Ryszard Poznań, 
przewodniczący Koła NSZZ 
„Solidarność” w tej szkole. Pan 
Ryszard podkreśla, że zwłaszcza 
liczba ofiar stanu wojennego (ok. 
120 osób) jest znacznie wyższa od 
podawanej oficjalnie.
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Wycieczkę zaplanowano od 19 do 30 kwietnia 2017 r., a więc 
w terminie wiosennym, gdy klimat na Costa Brava nie jest tak 
ciepły, jak na wybrzeżach południowej Hiszpanii. W kwietniu 
temperatury dnia oscylują tam wokół 17-18 stopni C.

Wyjazd: godz. 4 z Gdyni (siedziba Radmoru), całodzienny 
przejazd (z postojami) przez Polskę i Niemcy, nocleg tranzy-
towy w Niemczech, następnego dnia przejazd przez Francję; 
wieczorem przyjazd do Hiszpanii, zakwaterowanie w hotelu 
w jednym z kurortów na Costa Brava.

W programie m.in.: wycieczka do Girony, wyjazd do Montser-
rat: opactwo Matki Bożej, klasztor benedyktyński, położony 
w masywie górskim Montserrat w Katalonii, zwiedzanie Bar-
celony, stolicy Katalonii, jednej z najpiękniejszych metropolii 
Morza Śródziemnego. Zobaczymy dzieła genialnego architek-
ta i inżyniera secesyjnego Antonio Gaudiego, m.in. świątynię 
Sagrada Familia oraz Dzielnicę Gotycką, przespacerujemy się 
przez La Rambla, zobaczymy Castilo Medieval.

W drodze powrotnej: Andora (wolnocłowy raj), Lourdes; przy-
jazd do Gdyni w godzinach wieczornych.

Cena: 850 zł + 360 euro – członek Związku,  
900 zł +375 euro – pozostałe osoby

Cena nie zawiera: biletów wstępu, opłat programowych, opła-
ty za przewodników – ok. 45 euro/os. oraz ubezpieczeń.

Zapisy do 12 stycznia 2017 r. w siedzibie „Solidarności” w Rad-
morze. Obowiązuje zaliczka (300 zł). Liczba miejsc ograniczona!

W słońcu Katalonii, przez Francję i Andorę: 
„Solidarność” w Radmorze zaprasza!
Girona – Montserrat – Barcelona –  Figueres –  Andora 
– Lourdes – tak biegnie trasa autokarowej wycieczki, na 
którą zapraszają organizacja zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Radmorze i Biuro Podróży „Damptour”.

Na 12 metrach kwadrato-
wych znalazły się mo-
dele kilkuset pojazdów, 

kilkudziesięciu budynków różnej 
wielkości, ponad 2,5 tysiąca figu-
rek, kilkadziesiąt zminiaturyzowa-
nych obiektów technicznych typu 
suwnice, dźwigi. Razem tworzą 
dioramę (obecnie „diorama” ozna-
cza częściowo trójwymiarową, 
pełnowymiarową replikę lub mo-
del przedstawiający wydarzenia 
historyczne, krajobrazy, widoki 
miast) terenów Stoczni Gdańskiej 
w dniu podpisania Porozumień 
Sierpniowych (31 sierpnia 1980 
roku). Od grudnia można ją oglą-
dać w historycznej Sali BHP.

Gdańska diorama to dzieło 
warszawskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej REKO.

– Projekt tworzyliśmy 9 
miesięcy, pięć dni w tygodniu 
po kilka godzin dziennie. Po-
wstała ona we współpracy kil-
kunastu specjalistów różnych 
specjalności. Zanim graficy 

i modelarze przystąpili do re-
alizacji projektu, przeprowa-
dzono dokładną kwerendę 
dokumentów i zdjęć historycz-
nych – wyjaśnia Jan Nałęcz, 
kierujący zespołem modelarzy 

archeolog muzealnik, historyk 
wojskowości.

Współczesne dioramy łączą 
w sobie tradycyjne techniki mo-
delarskie, gdzie materiałem jest 
sklejka, karton, plastik, żywica, 

Takiej stoczni już nie ma

z metodami nowoczesnymi – 
część elementów powstała przy 
użyciu drukarek trójwymiaro-
wych czy ploterów laserowych.

– W dioramie są zawarte 
emocje towarzyszące danemu 

wydarzeniu. To nie jest tylko 
makieta określonego miejsca, 
niektóre elementy są celowo 
przerysowane. Z drugiej strony 
stoczniowa diorama jest bardzo 
szczegółowa, odwzorowana 
z najdrobniejszymi elementami 
i starannością – mówi Mateusz 
Smolana, pełnomocnik zarzą-
dzający Salą BHP.

Okazuje się, że makieta 
może spełniać jeszcze inne 
dodatkowe funkcje. – Nasza 
diorama pokazuje wycinek 
urbanistyczny, którego już nie 
ma i nie będzie. W pewnym 
sensie jest to wyrzut sumienia 
związany z bezpowrotnie utra-
conym dziedzictwem architek-
tonicznym – dodaje Smolana.

Ekspozycja sfinansowana 
została ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Fundacji Promocji 
Solidarności oraz Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

(mk)
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Prawnik odpowiada §

Społeczna inspekcja pracybhpbhpA B C  

W Polsce, zgodnie z art. 185 kodeksu pracy, społeczną kon-
trolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna 
inspekcja pracy.

Organizację, zadania 
i uprawnienia społecz-
nej inspekcji pracy (SIP) 

oraz zasady jej współdziałania 
z Państwową Inspekcją Pracy 
i innymi państwowymi organami 
nadzoru i kontroli określają od-
rębne przepisy, między innymi: 
Obwieszczenie Marszałka Sej-
mu RP z dnia 13 kwietnia 2015 
r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu ustawy o społecznej 
inspekcji pracy (Dz. U. 2015 
poz. 567) oraz Ustawa z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2012 r., poz. 404 
z późn. zm.).

28 listopada 2014 r. prezy-
dent Konfederacji Lewiatan 
złożył do Trybunału Konsty-
tucyjnego wniosek o stwier-
dzenie, czy art. 185 kodeksu 
pracy oraz niektóre artykuły 
ustawy z dnia 24 czerwca 
1983 r. o społecznej inspekcji 
pracy są zgodne z Konstytucją 
RP. Uczestnikami tego postę-
powania zostali także Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
prokurator generalny.

Sejm RP w dniu 20 kwiet-
nia 2016 r. przesłał do Trybu-
nału Konstytucyjnego swoje 
wyjaśnienia w tej sprawie, 
wnosząc jednocześnie o umo-
rzenie postępowania na pod-
stawie ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym. Podobnie 
wypowiedział się prokurator 
generalny RP w swoim, skie-
rowanym do Trybunału Kon-
stytucyjnego, piśmie z dnia 13 
stycznia 2016 r.

We wniosku Konfedera-
cji Lewiatan kwestionowano 
zgodność z Konstytucją RP ni-
żej wymienionych artykułów:
 Art. 3 ustawy z dnia 24 

czerwca 1983 r. o społecz-
nej inspekcji pracy, który 
stwierdza, że społeczną in-
spekcję pracy (SIP) w za-
kładzie pracy tworzą:

1. zakładowy SIP – dla całego 
zakładu pracy,

2. oddziałowi/wydziałowi SIP 
– dla poszczególnych od-
działów/wydziałów,

3. grupowi SIP – dla komórek 
organizacyjnych oddziałów/
wydziałów.

Zakładowe organizacje związ-
kowe dostosowują organizację 
SIP do potrzeb wynikających ze 
struktury zakładu pracy.

W odniesieniu do powyż-
szego Sejm uznał, że ww. ar-
tykuł jest zgodny z zasadą 
określoności prawa, wynika-
jącą z art. 2 konstytucji oraz 
art. 20 i art. 22 w związku z art. 
31 ust. 3 konstytucji. Podobną 
opinię wyraził prokurator ge-
neralny.
 Art. 185 kodeksu pracy oraz 

art. 1 ustawy o SIP w za-
kresie, w jakim wymienia 
wśród celów społecznej 
inspekcji pracy ochronę 
uprawnień pracowniczych, 
określonych w przepisach 
prawa pracy. Zarówno Sejm 
RP, jak i prokurator gene-
ralny uznali, że przepisy te 
nie są niezgodne z Konsty-
tucją RP.

 Art. 4 pkt 1, art. 8 ust. 1 
i ust. 2 oraz art. 11 ust. 1-3 
ustawy o SIP.
Sejm uznał, że zaskarżone 

przepisy normujące takie za-
gadnienia, jak:
– uprawnienia kontrolne spo-

łecznych inspektorów pra-
cy,

– środki, jakie społeczny in-
spektor pracy może podjąć 

w celu ochrony pracowni-
ków,

są zgodne z konstytucją.
 Art. 5 ustawy o SIP z art. 2 

konstytucji, a w szczegól-
ności wywodzonymi z tego 
przepisu: zasadą prawidło-
wej legislacji i prawem do 
prywatności.

 Art. 6 i art. 7 ustawy o SIP 
z art. 2 konstytucji, a w szcze-
gólności wywodzonymi 
z tego przepisu: zasadą pra-
widłowej legislacji, zaufania 
do państwa i stanowionego 
przez nie prawa oraz pra-
wem do sądu. Artykuły te 
traktują o sposobie wyboru 
i odwoływania społecznych 
inspektorów pracy.

 Art. 11 i art. 12 ustawy o SIP 
z art. 20 konstytucji.

 Art. 13 ustawy o SIP z art. 
2 konstytucji oraz art. 20 
w związku z art. 22 oraz 
art. 32 ust. 1.

 Art. 14 i art. 15 ustawy o SIP 
z art. 2 konstytucji oraz art. 
20 w związku z art. 22 kon-
stytucji.
Sejm w swojej opinii uznał, 

że w odniesieniu do badania 
zgodności z art. 2 konstytucji 
postępowanie w zakresie wy-
kraczającym poza kontrolę art. 
3 ustawy o SIP pod względem 

zgodności z zasadą określono-
ści prawa podlega umorzeniu 
na podstawie ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym ze 
względu na niedopuszczalność 
wydania wyroku.

Wniosek do trybunału po-
winien zawierać uzasadnienie 
postawionego zarzutu, z powo-
łaniem dowodów na jego popar-
cie. Oznacza to, że nie wystarczy 
sformułowanie samej tezy o nie-
konstytucyjności zaskarżonego 
przepisu, a w kilku wypadkach 
wnioskodawca nie dopełnił na-
wet obowiązku sformułowania 
i uzasadnienia zarzutu.

To wnioskodawcę obarcza 
ciężar udowodnienia niezgod-
ności zaskarżonego przepisu. 
Obowiązek ten odnosi się 
do każdego z podniesionych 
zarzutów. A ponieważ ciężar 
dowodu spoczywa na podmio-
cie kwestionującym zgodność 
ustawy z konstytucją, to dopó-
ki nie powoła on konkretnych 
i przekonujących argumentów 
prawnych na rzecz swojej 
tezy, dopóty Trybunał Kon-
stytucyjny uznawać będzie 
kontrolowane przepisy za 
konstytucyjne.
1. Stanowisko Sejmu RP 
z dnia 20 kwietnia 2016 r. 
przesłane do Trybunału Kon-
stytucyjnego.     Sygn. akt K 
6/15 BAS-WPTK-262/15.
2. Stanowisko prokuratora 
generalnego RP z dnia 13 
stycznia 2016 r. przesłane do 
Trybunału Konstytucyjnego.  
PG VIII TK 19/15, K 6/15.

Iwona Pawlaczyk

ŚWIADCZENIA
Z ZFŚS
Zagadnienie

Czy pracownik, który nie 
złożył oświadczenia o do-
chodach, może nie otrzymać 
świadczeń z ZFŚS?

W grudniu pracodawca 
przyznaje świadczenia z ZFŚS 
w postaci paczek świątecznych. 
Wartość świadczenia uzależnio-
na jest od sytuacji materialnej 
pracownika, tj. od zadeklarowa-
nych dochodów na członka ro-

dziny za rok ubiegły. W tym roku 
jednak pracodawca wprowadził 
zapis w Regulaminie ZFŚS, że 
niezłożenie oświadczenia może 
skutkować nieotrzymaniem 
świadczenia w ogóle. Czy taki 
zapis jest dopuszczalny?

Odpowiedź
Zapis regulaminu o takiej 

treści jest niedopuszczalny 
i w takiej sytuacji pracownik 
powinien otrzymać świadcze-
nie przynajmniej w najniższej 
wysokości.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
111) przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń oraz wysokość 
dopłat z funduszu uzależnia się 
od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej (kryteria socjalne) 
osoby uprawnionej do korzysta-
nia z ZFŚS.

Przepisy nie precyzują, 
jak określać sytuację socjalną 
pracowników, dlatego często 
wykorzystuje się w tym zakre-
sie oświadczenia o dochodzie 
przypadającym na członka ro-
dziny pracownika.

Uprawnienie pracodawcy 
do żądania podania stosownych 
informacji oraz przedłożenia 
odpowiednich dokumentów 
uzasadniających przyznanie 
świadczenia z funduszu po-
winno znajdować uzasadnienie 
w regulaminie ZFŚS.

Istotne jest jednak to, że za-
pisy regulaminu nie mogą zu-
pełnie pozbawiać pracownika 
prawa do świadczenia w sytu-
acji, gdy nie złoży on oświad-
czenia o dochodach. Skoro 
ustawa o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych nie wpro-
wadza takiej sankcji, to zapisy 
regulaminu mniej korzystne od 
ustawy są nieważne.

CZY NAUCZYCIEL 
KORZYSTA
Z OCHRONY 
PRZEDEMERYTALNEJ?
Zagadnienie

W szkole, wraz z rozpoczę-
ciem nowego roku szkolnego, 
planowane są zmiany organiza-
cyjne. W związku z tym dyrektor 
zamierza zwolnić nauczyciela, 
argumentując to tym, że mógł-
by on przejść na świadczenie 
kompensacyjne. Czy z uwagi 
na ukończony wiek 58 lat i od-
powiedni staż pracy nauczyciel 
korzystałby z ochrony przed-
emerytalnej, o której mowa 
w art. 39 kodeksu pracy.

Odpowiedź
Zgodnie z art. 39 ustawy  

Kodeks pracy ochronie przed 
wypowiedzeniem umowy 
o pracę podlega pracownik, 
któremu brakuje nie więcej 
niż 4 lata do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego. Powszechny 
wiek emerytalny został okre-
ślony w ustawie o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (art. 24 ust. 
1a i 1b ustawy).

W pierwszej kolejności 
należy podkreślić, iż świad-
czenie kompensacyjne nie jest 
emeryturą, pomimo że jest 

świadczeniem finansowanym 
z budżetu państwa, ale przysłu-
guje tylko czasowo – do czasu 
nabycia prawa do emerytury 
bądź osiągnięcia powszechne-
go wieku emerytalnego, art. 6 
i 8 z dnia 22 maja 2009 r. o na-
uczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych (Dz. U. nr 
97, poz. 800 ze zm.). Zatem 
ochrona stosunku pracy z art. 
39 k.p., która jest związana 
z osiągnięciem wieku emery-
talnego i nabyciem prawa do 
świadczenia emerytalnego, nie 
przysługuje.

Ponadto  orzecznic two 
Sądu Najwyższego stoi na 
stanowisku, iż w stosunku do 
nauczycieli mianowanych nie 
znajduje zastosowania art. 39 
k.p., zwłaszcza w kontekście 
rozwiązania umowy o pracę 
z przyczyn określonych w art. 
20 Karty nauczyciela. Przepis 
art. 20 KN odnosi się do całko-
witej lub częściowej likwidacji 
szkoły lub zmian organizacyj-
nych powodujących zmniejsze-
nie liczby oddziałów w szkole 
lub zmian planu nauczania 
uniemożliwiających dalsze za-
trudnianie nauczyciela w peł-
nym wymiarze zajęć
Stan prawny na 14.12.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
Franciszek Salezy

Naszej Koleżance i Przyjaciółce Krystynie Warczak 
  wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych 

chwilach z powodu śmierci 

MĘŻA
składają Przewodnicząca Urszula Malinowska oraz 

Koleżanki i Koledzy  z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania  w Gdyni
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Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela porad 
prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych organizacji 
zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. Z pomocy prawnej mogą 
skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją 
związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik 
będzie obecny: 58 308 44 69 lub 308 42 74.

Biuro 
Prawne 

W roku 2017 wchodzi w życie kilka istotnych zmian w pra-
wie pracy i przepisach ubezpieczeniowych. Najważniejsze 
z nich to: wyższa pensja minimalna, w tym również mini-
malna stawka dla umów cywilnoprawnych, niewliczanie 
dodatku za pracę w porze nocnej do wysokości minimalne-
go wynagrodzenia i obniżenie wieku emerytalnego.

Zmiany w 2017 roku 

roku jedno święto przypada 
w sobotę (11 Listopada). Kon-
sekwencją sobotniego święta 
będzie obowiązek udzielenia 
pracownikom zatrudnionym 
w podstawowej organizacji 
czasu pracy, w której dniem 
wolnym z tytułu przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy 
jest sobota, jednego dodatko-
wego dnia wolnego w okresie 
rozliczeniowym obejmującym 
występowanie tego święta.

Natomiast  pracownicy 
mogą liczyć aż na 114 dni 
wolnych od pracy. Dni wolne 
to dni świąteczne, ustawowo 
wolne od pracy oraz soboty 
i niedziele, które co do zasady 
są dniami wolnymi od pracy 
dla większości pracowników. 
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.

Wyższy odpis na ZFŚS

W roku 2017 do ustalania 
odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych stosuje 
się kwotę przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej 
ustaloną w drugim półro-
czu 2012 roku, tj. 3161,77 
zł, a nie jak dotychczas wy-
nagrodzenia z 2010 roku 
– 2917,14 zł. Kwota odpisu 
podstawowego wyniesie za-
tem 1185,66 zł (37,7 proc. 
z 3161,77 zł.)

Rozszerzenie kręgu 
osób uprawnionych 
do świadczenia 
przedemerytalnego

Od 1 stycznia 2017 r. wcho-
dzą w życie zmiany w ustawie 
o świadczeniach przedemery-
talnych, przyznające osobom, 
które opiekowały się osobami 
niepełnosprawnymi i otrzymy-
wały z tego tytułu świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny 
zasiłek opiekuńczy, o którym 
mowa w ustawie o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1518 i 1579) 
przez okres co najmniej 365 
dni, a po śmierci podopiecznych 
utraciły prawo do tych świad-

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 
w piątek

0
lub
4 (2 do 5 stycznia)

3 dłuższy weekend
lub
8 (1-8 stycznia)

Kwiecień Wielkanoc Pierwszy i drugi dzień świąt 
wielkanocnych jak co roku 
przypada w niedzielę i ponie-
działek

0 3 
(15-17 kwietnia)

Maj Święto Pracy Święto Pracy przypada 
w poniedziałek. Natomiast 
Święto Konstytucji 3 Maja 
przypada w środę

1
(2 maja)
lub 3
(2, 4-5 maja)

5
(od 29 kwietnia do 3 
maja)
lub 9
(od 29 kwietnia do 7 
maja)

Czerwiec Boże Ciało Święto Bożego Ciała przypada 
jak co roku w czwartek, po 
wzięciu jednego dnia urlopu 
dnia 16 czerwca zyskujemy 4 
dni wolne

1
(16 czerwca)

4
(15-18 czerwca)

Sierpień Wniebowzię-
cie Najśw. 
Maryi Panny

Święto WNMP przypada w tym 
roku we wtorek

1
(14 sierpnia)

4 
(12-15 sierpnia)

Listopad Wszystkich 
Świętych

1 listopada przypada w środę, 
można więc skorzystać 
z dodatkowego dnia wolnego 
od pracy w pierwszy czwartek 
i piątek listopada

2
(2 i 3 listopada)

5
(1-5 listopada)

Listopad Narodowe 
Święto 
Niepodległości

Święto Niepodległości przypada 
w sobotę, czyli pracodawca 
będzie obowiązany udzielić 
innego dnia wolnego do końca 
okresu rozliczeniowego

0 2
(11-12 listopada)

Grudzień Boże 
Narodzenie

Święto Bożego Narodzenia 
przypada w poniedziałek 
i wtorek 

0 4
(23-26 grudnia)
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czeń. Ponadto osoba ubiegają-
ca się o świadczenie musi mieć 
ukończone co najmniej 55 lat – 
kobieta oraz 60 lat – mężczyzna 
i osiągnięty okres uprawniający 
do emerytury wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 
lat dla mężczyzn.

Obniżenie wieku 
emerytalnego 
od 1 października 
2017 roku

Główną zmianą przewi-
dzianą w ustawie z dnia 16 
listopada 2016 r. o zmianie 
ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw jest powrót do 

Wyższe 
wynagrodzenie 
minimalne

W 2017 roku pensja mi-
nimalna wzrosła do 2000 zł. 
Wzrost wynagrodzenia pocią-
gnie za sobą zmiany w wyso-
kości niektórych świadczeń 
pracowniczych, których wyso-
kość jest pochodną minimalnej 
pensji. I tak: wzrośnie kwota 
minimalnego odszkodowania 
od pracodawcy, który dopuścił 
się wobec pracownika mobbin-
gu, dodatku za pracę w porze 
nocnej, kwoty wolne od potrą-
ceń z wynagrodzenia za pracę, 
które należy pozostawić pra-
cownikowi do dyspozycji.

Minimalna stawka 
godzinowa

Wprowadzana minimalna 
stawka godzinowa (dla osób 
pracujących na określonych 
umowach zlecenia oraz umo-
wach o świadczenie usług, 
w tym samozatrudnionych) wy-
nosić będzie – zgodnie z przepi-
sami ustawy – 13 zł za godzinę. 
W latach kolejnych wysokość 
tej stawki uzależniona będzie 
również od corocznej dynami-
ki wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę. Nie będzie 
też różnicowania wysokości 
minimalnego wynagrodzenia 
dla pracownika etatowego ze 
względu na staż pracy (do koń-
ca grudnia 2016 r. pracownik 
w pierwszym roku pracy musiał 
otrzymać co najmniej 80 proc. 
płacy minimalnej).

Dodatek za pracę 
w porze nocnej

Według nowych zasad przy 
obliczaniu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (przysługu-
jącego osobom zatrudnionym 
na podstawie stosunku pracy) 
nie uwzględnia się dodatku do 
wynagrodzenia za pracę w po-
rze nocnej. Według starych 
przepisów dodatek ten był bra-
ny pod uwagę przy obliczaniu 
pensji minimalnej.

Czas pracy 
w 2017 roku

W nowym roku pracowni-
cy zatrudnieni w pełnym wy-
miarze czasu pracy przepracu-
ją 250 dni (o dwa dni mniej niż 
w 2016 roku). Ponadto w 2017 

wieku emerytalnego obowią-
zującego do 31 grudnia 2012 
r., czyli co najmniej 60 lat dla 
kobiet (przy 20-letnim okresie 
składkowym i nieskładko-
wym) oraz co najmniej 65 lat 
dla mężczyzn (przy 25-letnim 
okresie składkowym i nieskład-
kowym). Zostają zniesione 
emerytury częściowe. Zmiany 
wejdą w życie 1 października 
2017 r. Kwota najniższej eme-
rytury od 1 marca 2017 roku 
wzrośnie do 1000 złotych
Stan prawny na 1.01.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 październi-

ka 2016 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o świadcze-
niach przedemerytalnych 
(Dz. U. poz. 1940)

2. Ustawa z dnia 22 lipca 
2016 r. o zmianie ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 
1265)

3. Ustawa z dnia 2 grudnia 
2016 r. o szczególnych roz-
wiązaniach służących reali-
zacji ustawy budżetowej 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 
2016 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W Słupsku rocznicowe 
obchody tradycyjnie 
zaczęły się 11 grud-

nia przed tablicą upamiętniają-
cą ofiary Grudnia ’70 znajdu-
jącą się przy siedzibie Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”. 
Uroczystość miała wzruszają-
cą i bogatą oprawę. Na wstępie 
w asyście bardzo licznie zgro-
madzonych pocztów sztandaro-
wych organizacji zakładowych 
NSZZ „Solidarność”, w tym 
bytowskiego Polmoru, Zarzą-
du Regionu w Słupsku, Ener-
gi Słupsk, zebrani odśpiewali 
Mazurka Dąbrowskiego.

Jako pierwszy zabrał głos 
Andrzej Mazuruk, członek Pre-
zydium Zarządu Regionu.

Przywitał wszystkich ze-
branych, podziękował za 
przybycie na uroczystość 
m.in. działaczom związko-
wym ze Słupska, Ustki i Byto-
wa. Obecny był poseł Janusz 
Śniadek, były przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” i przyjaciel słupskiej 
„Solidarności”, radny Sejmiku 
pomorskiego Jerzy Barzowski, 
wiceprezydent miasta Słup-
ska Marek Biernacki, a także 
przedstawiciele Rady Miasta 
Słupska i członkowie klubu 
radnych PiS. Następnie głos 
zabrał poseł Janusz Śniadek, 
który powiedział, że stan wo-
jenny był wprowadzony po 
to, aby zabić „Solidarność” 
i ją podzielić. – Nie ma tamtej 
pierwszej czy drugiej „Solidar-
ności” – jest jedna i ta sama, 
chociaż zmienili się ludzie. Nie 
dała się przede wszystkim za-
bić, bo ideały „Solidarności” są 
uniwersalne i ciągle aktualne 
– powiedział poseł. Nawiązu-
jąc do aktualnej sytuacji poli-
tycznej w kraju zwrócił uwagę, 
że opozycja, która nie ma nic 
do zaproponowania, wściekle 
atakuje rząd dobrej zmiany, 
porównując obecne czasy do 
czasów PRL-u. – Jak można 
czas stanu wojennego, kiedy 
ginęli ludzie od kul zomow-
ców, porównywać z czasem 
obecnym – pytał. – To jakiś 
żart, ale w pełni świadomy, 
który robi mętlik w głowach 
szczególnie ludziom młodym. 
Powiedział także, że nie zwa-
żając na skumulowany atak 
opozycji są przygotowywane 
ustawy o zadośćuczynieniu 
ofiarom systemu komunistycz-
nego i opozycji demokratycz-
nej opracowywane przez Senat 
RP, procedowana jest także 
przez Sejm RP tzw. ustawa 
dezubekizacyjna, która obni-
ża byłym funkcjonariuszom 

– Na początku naszej rozmowy chciałbym Panu pogra-
tulować odznaczenia, które otrzymał Pan w związku z 35 
rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. To wielkie wyróż-
nienie i docenienie Pana roli jako działacza „Solidarności”. 
– Dziękuję bardzo. Jest to odznaczenie Pro Patria przyznane mi 
na wniosek stowarzyszenia tzw. Chełminiaków, czyli osób inter-
nowanych podczas stanu wojennego w obozie w Chełmnie, wśród 
których znalazłem się i ja. Medal w nazwie ma napis „Dla komba-
tantów i osób represjonowanych”, a przyznawany jest przez kierow-
nika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Uroczystość odbyła się w Chełmnie w 34 rocznicę internowania 
działaczy „Solidarności” przez władze komunistyczne, a medale 
wręczał wojewoda kujawsko-pomorski. Obok mnie ze Słupska zo-
stała jeszcze odznaczona mecenas Anna Bogucka-Skowrońska.

– Jak Pan Przewodniczący z perspektywy prawie czterech 
dekad wspomina wprowadzenie stanu wojennego? Jak Pan 
i rodzina go przeżyliście?

– Były to bardzo ciężkie chwile i dla mnie, i dla rodziny. Dla 
wszystkich internowanych osób i ich rodzin. W sumie w obozie woj-
skowym w Chełmnie z Regionu Słupskiego, obejmującego dawne 
województwo słupskie, znalazły się 32 osoby. Jeśli chodzi o moje 
przemyślenia na temat stanu wojennego, to mając wiedzę, którą teraz 
posiadamy, powiem tak: Wtedy były wielkie emocje i wielkie rozcza-
rowanie, że władza jednak użyła siły i przemocą próbuje przywrócić 
dawny porządek. Nikt z nas wówczas nie wiedział, że to było przygo-
towane na tak ogromną skalę. Myśleliśmy, że jest to jeden z elemen-
tów zastraszenia „Solidarności”. Dzisiaj wiemy z dokumentów IPN, 
że to było z mistrzowską precyzją zaplanowane świadome działanie 
komunistów na zdelegalizowanie „Solidarności” i unicestwienie 
ruchów wolnościowych w Polsce. Przecież dzisiaj to już wiadome, 
że władze były przygotowane na tysiące ofiar. To właśnie stan wo-
jenny podzielił nasze społeczeństwo, przetrącił kręgosłup naszemu 
krajowi. Tysiące osób zostało pozamykane w obozach internowania 
i w więzieniach, zaczęły się represje zwykłych obywateli, ludzie tra-
cili pracę, zdrowie, a wiele z nich wyemigrowało, rozbijając swoje 
rodziny. Jednym słowem to był wielki dramat całego społeczeństwa, 
pałowano ludzi na ulicach.

Z wielkim niesmakiem odbieram dziś wypowiedzi niektórych osób, 
gdy próbuje się bronić stanu wojennego i mówi się nam, że to było 
kulturalne przedsięwzięcie i wykorzystuje się je do bieżącej rozgrywki 
politycznej. Przyjmuję te słowa z wielkim ubolewaniem, tym bardziej iż 
niektórzy nasi koledzy dali się wciągnąć w rozgrywki partyjne i dla zbicia 
kapitału politycznego dają się nabrać na takie działanie. Widzę także, że 
brak jest rzetelnej informacji o stanie wojennym. Jeżeli słyszę, że wpro-
wadzenie stanu wojennego obecnie popiera połowa Polaków, a prawie 
połowa młodzieży nawet nie wie, co to był stan wojenny, to jest to jakiś 
chichot historii. Widać na tym przykładzie, jak wiele ostatnie liberalne 
rządy robiły, aby obywatele zapomnieli o tej niechlubnej przeszłości.

– W pełni się z tym zgadzam. Napoleon Bonaparte w jednej ze 
swoich słynnych maksym powiedział: „Naród bez pamięci, to jak 
twierdza bez załogi”, a nam tej pamięci brakuje, a raczej wymazuje 
się ją. Moim zdaniem jest to robione przez siły liberalne, z zamy-
słem i pełną akceptacją partii politycznych, które mają w swoich 
szeregach byłych funkcjonariuszy SB czy działaczy PZPR.

Na drugą część rozmowy z przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku zapraszamy Czytelników do następnego wyda-
nia „Magazynu”. Wrócimy na chwilę do historii, a następnie do aktualnej 
sytuacji w „Solidarności” na szczeblu krajowym i regionalnym.

SB świadczenia emerytalne. 
– Tymi ustawami chcemy przy-
wrócić poczucie elementarnej 
sprawiedliwości i oddać cześć 
wszystkim tym, którzy walczy-
li i tracili zdrowie dla wolnej 
Polski – stwierdził poseł.

Stanisław Szukała z kolei 
przypomniał, że w Grudniu 70 
roku w Słupsku organizowane 
były demonstracje, podczas 
których żądano pracy i chle-
ba, a milicja i komunistyczne 
służby łapały demonstrantów 
i wsadzały ich do więzień 
i aresztów, po czym urządzano 
„ścieżki zdrowia”. Tak było 
na Reymonta w Słupsku, na 
posterunkach MO w Sławnie 
i Miastku, gdzie przewożono 
mieszkańców Słupska. Za-
apelował do polityków, aby 
rocznicy stanu wojennego nie 
mieszać do bieżących rozgry-
wek politycznych, jest to ha-
niebne i uwłacza tym wszyst-
kim, którzy oddali swoje życie 
i stracili zdrowie. – Proszę 
o to, aby słupszczanie nie dali 
się wplątać w tego typu dzia-

Minął rok 
Rozmowa 
z przewodniczącym 
Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku 
STANISŁAWEM 
SZUKAŁĄ

OBCHODY 35 ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO 
I 46 ROCZNICY MASAKRY ROBOTNIKÓW WYBRZEŻA W REGIONIE 
SŁUPSKIM

JEST JEDNA „SOLIDARNOŚĆ”

Jadwiga Stec i Stanisław Szukała w hołdzie ofiarom 
Grudnia ’70 i stanu wojennego.

łania, bądźmy w tych dniach 
razem i uczcijmy ofiary stanu 
wojennego w szacunku i zadu-
mie, a nie w zadymach na ulicy 
– zaapelował przewodniczący.

Całą uroczystość zakończy-
ło składanie wieńców i wiąza-
nek kwiatów przy akompania-
mencie płynących z głośników 
patriotycznych pieśni. Były 
kwiaty od słupskiej „Solidar-
ności”, władz miasta, radnych 
miejskich z klubu PiS i od 
mieszkańców. Po złożeniu 
kwiatów Stanisław Szukała za-
prosił wszystkich na uroczystą 
eucharystię do kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
poświęconą rocznicy Grudnia 
’70 i wprowadzenia stanu wo-
jennego. Po oficjalnych ob-
chodach w siedzibie Zarządu 
Regionu odbyło się spotkanie 
przy kawie uczestników uro-
czystości.

Wszystkim uczestnikom 
rocznic grudniowych Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku składa serdeczne 
podziękowania.

Poseł Janusz Śniadek przemawia podczas uroczystości 
grudniowych w Słupsku. Obok Stanisław Szukała, 
przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku, i Andrzej 
Mazuruk, członek Prezydium ZR.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Książka pod choinką

Kto znalazł książkę pod choinką, w zimne wieczory ma 
niezwykłe towarzystwo, bo, jak głosi chińskie przysło-
wie, „Książka jest niczym ogród, który można włożyć 
do kieszeni”. Trudno też nie zgodzić się ze słynnym 
pisarzem Umberto Eco, że „Kto czyta książki, żyje po-
dwójnie”. A czy zastanawialiście się Państwo, jakie jest 
pochodzenie słowa książka?

Wyraz książka występuje w polszczyźnie dopiero od 
XVIII wieku; sporadycznie od drugiej połowy XVI 
stulecia. Wcześniej słowo to używane było jedynie 

w liczbie mnogiej (pluralia tantum): książki, a zmiana tej formy 
na liczbę pojedynczą – spowodowana koniecznością odróżnia-
nia jednego egzemplarza od wielu – zaszła w XVI wieku.

Zgodnie z „Encyklopedią staropolską”, opracowaną przez 
Aleksandra Brücknera, wyrazu książka „w XVI wieku jeszcze 
nie było. Była tylko liczba mnoga, np. pierwsze księgi Mojże-
szowe”. Szesnastowieczne słowo księgi znane jest nam z karty 
tytułowej „Pieśni” Jana Kochanowskiego z 1586 roku, gdzie 
czytamy: „Księgi dwoie” („Księgi wtóre”).

Etymologia księgi
Rzeczownik księgi wywodzi się z prasłowiańszczyzny 

(*kъnigy), zaś obecnie funkcjonujący w liczbie pojedynczej 
wyraz książka stanowi zdrobnienie od wyrazu księga. Przed 
XIII wiekiem leksem księgi występował w postaci knięgy, a na-
stępnie doszło do rozpodobnienia*) dwóch sąsiadujących głosek 
nosowych i przejście w księgy. Z analogicznym procesem mamy 
do czynienia w przypadku wyrazu ksiądz. Księgi rozpodobniła 
polszczyzna z *knięgi, tak samo jak księdza z *kniędza.

Dalsza etymologia omawianego wyrazu nie jest jasna. Nie-
którzy badacze przypuszczają, iż może on być pochodzenia 
orientalnego; może być zapożyczeniem asyryjskim, chińskim, 
tureckim, ale wielu zakłada, że jest formą rodzimą.

Zdaniem Brücknera, autora „Słownika etymologicznego 
języka polskiego”, księga jest wyrazem słowiańskim, ponie-
waż prasłowiańska forma wywodzi się od *kъnъ, pol. Kien 
(zachowane w knieja) o znaczeniu ‘kłoda, kloc, pień drzewa, 
z którego robi się deski’, tworzone formantem -ęga (-iga). 
„Dawne knigy znaczyły ‘litery, pismo’, a w końcu i ‘książkę’ 
i dlatego nie znały liczby pojedynczej.

Tu warto przywołać staropolskie formy, pochodne od księ-
ga: książnica – ‘biblioteka’; książnik//księżnik – ‘zajmujący 
się handlem książkami, księgarz’.

Książka i książeczka
Od neutralnej nazwy księga utworzono zdrobnienie książ-

ka, które w rozwoju historycznym utraciło cechy deminutyw-
ne i stało się formą neutralną; zaś podstawowa nazwa księga 
uzyskała cechę augmentatywności (zgrubienia) i dziś znaczy 
‘duża książka’. Natomiast regularnym nowym zdrobnieniem 
jest książeczka.

Księg czy ksiąg?
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia formy fleksyjnej 

dopełniacza liczby mnogiej, czy stosujemy księg czy ksiąg? 
Historycznie umotywowana jest forma ksiąg. Tę formę jako 
wyłączną podaje „Wielki słownik ortograficzny PWN”, a za-
tem stosujemy tyko formę dopełniaczową ksiąg.

Na zakończenie
Pozostawiając historię wyrazu „książka” językoznawcom, 

chciałabym powrócić do refleksji na temat książek, które czy-
tamy, i przywołać słowa Henryka Sienkiewicza:

„Kto weźmie książkę do ręki, albo się czegoś nauczy, albo 
się ubawi, albo zaśnie… w każdym przypadku skorzysta!”.

Barbara Ellwart

*) Rozpodobnienie – ‘zjawisko fonetyczne polegające na tym, że 
z dwóch głosek identycznych, będących w bliskim sąsiedztwie, 
jedna ulega zmianie’.
W formach z nagłosowym kńę-//kńą- (później kśę-//kśą-), powstało 
-ś-, tzn. kśń- zamiast k’ń-, potem kśń-, a zakończył się ten proces 
fonetyczny zanikiem -ń- przed -ę-//-ą-”. 

Ujawniono wszystkie spół-
głoski F i M. Litery w szarych 
kratkach utworzą rozwiązanie.
W kolejności alfabetycznej:
 zaliczka
 zanik pamięci
 polski król z Siedmiogrodu
 diecezja
 wyspa trzech państw w Azji 

Płd.-Wschodniej
 zielonkawo-żółty ptak 

w szare i czarne smugi
 np. przybycie do celu
 zrzesza sympatyków idola
 szczęście, powodzenie
 święta rzeka w Indiach
 osłona wynalazku Edisona
 waśń, zatarg
 sztuczna góra, pryzma
 Halina, śpiewała „Orkiestry 

dęte”
 kraj nad Niemnem
 marka lakieru do włosów
 może być wojskowy lub 

weselny
 wkład do łóżka
 w lampie Ignacego Łuka-

siewicza
 kiełkuje w glebie
 senior rodu
 drugie pod względem wiel-

kości miasto w Japonii
 długa łódź regatowa
 do opiekania mięsa
 mądry król żydowski
 … nie sługa
 popularna łamigłówka 

liczbowa z Japonii
 wieś letniskowa w Pomor-

skiem z Zimną Górą
 mieszkanka Lucerny
 miasto we Francji siedziba 

Airbusa
 namalował „Dziewczynę 

w futrze” w 1534 r.
 np. kontrakt lub intercyza
 system rządów w państwie
 pasowanie na siłę, wtłoczenie
 produkt na rodzynkę
 nelsońskie na talerzu

(kas)

Krzyżówka z seniorem rodu

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy w stopce na 
str. 2) czekamy do 15 dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie Krzyżówki z mieszkanką Ystad z nr. 11/2016. 
Otrzymuje ją pani Alicja Jakóbczak z Gdańska. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Andrzejki”.

Choroby i stresy wywoła-
ne różnymi problemami, 
na przykład utratą bliskiej 
osoby, kłopotami w pracy, 
niepowodzeniami szkol-
nymi, powodują, że osób 
potrzebujących wsparcia 
psychicznego jest coraz 
więcej. Jednym ze sposo-
bów walki z trudami życia 
jest biblioterapia.

14   listopada 2016 roku, 
obchodziliśmy I Ogól-

nopolski Dzień Biblioterapii. 
Przebiegał on pod hasłem 
„Czytanie pomaga”.

Najprostszą definicję bi-
blioterapii stanowi wyjaśnie-
nie dwóch greckich słów, od 
których wywodzi się nazwa: 
biblion –‘książka’ i therapeia 
– ‘pomoc, leczenie, przywraca-
nie zdrowia’, a zatem bibliote-
rapia to leczenie książką.

Na świecie termin biblio-
terapia został wprowadzony 
w 1916 roku, a Polsce po raz 

pierwszy pojawił się w latach 
trzydziestych XX wieku.

Dobór lektur oraz metod 
i form pracy zależy przede 
wszystkim od tego, kto potrze-
buje pomocy, gdzie ona się od-
bywa – w szpitalu, szkole czy 
placówce penitencjarnej – i kto 
ją prowadzi.

Uczestnikami procesu bi-
blioterapii klinicznej są lu-
dzie chorzy, pacjenci szpitali, 
sanatoriów i prewentoriów 
wymagający pomocy psycho-
logicznej. Literatura odpo-
wiednio włączona w proces 
terapeutyczny może stać się na 
przykład czynnikiem redukują-
cym stresy powstałe w wyniku 
choroby, pobytu w szpitalu czy 
też niepełnosprawności.

Biblioterapię wychowawczą 
stosuje się w celu wspierania 
rozwoju, samorealizacji i zdro-
wia psychicznego, na przykład 
uczniów, studentów, którzy są 
zdrowi w sensie medycznym, 
ale mają kłopoty życiowe, ta-

kie jak: strata kogoś bliskiego, 
rozwód, problemy w pracy, 
brak pieniędzy, bezrobocie, 
niepowodzenia w szkole, brak 
akceptacji w środowisku.

Biblioterapeutami bywają 
lekarze współpracujący z bi-
bliotekarzami, pedagodzy, 
bibliotekarze, nauczyciele 
z odpowiednimi uprawnienia-
mi, którzy wiedzą, że książka 
w życiu człowieka odgrywa 
ogromną rolę, że – jak gło-
sił Kartezjusz – „Czytanie 
dobrych książek jest niczym 
rozmowa z najwspanialszymi 
ludźmi…”.

Barbara Ellwart

Leczenie książką 
Książki „na receptę”
W USA od 2001 roku rocz-
nie dostarcza się około 6 
milionów książek do 4500 
klinik i ośrodków zdrowia. 
Pacjenci, opuszczając szpi-
tale, otrzymują „receptę” 
z wykazem książek.
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TAJEMNICZY PAŁAC

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

Jadąc z Wejherowa do miej-
scowości Żelazno, przejeż-
dżamy przez wieś Kostko-

wo. Właśnie tam, tuż za szkołą, 
należy skręcić w lewo, do miej-
scowości Chynowie, założonej 
przez Krzyżaków pod koniec 
XIV wieku. Żyła w niej ludność 
kaszubska, nazywając wieś Chi-
nowié lub Chinowiô. Od XV 
wieku Chynowie było gniazdem 
rodowym Chynowskich (Chi-
nan Chinowski), znanej pomor-
skiej rodziny rycerskiej. To oni 
wybudowali rycerski zamek, 
o czym świadczą zachowane 
do dzisiaj fundamenty. Niewiele 
wiemy o tamtych czasach, poza 
faktem, że w XVI wieku dobra 
Chynowskich obejmowały też 
Salinko, częściowo tereny Mie-
rzyna i Dąbrówki, a nawet Tadzi-
no i część Jęczewa. Chynowscy, 
jeden z najbogatszych rodów 
w powiecie lęborskim, byli wła-
ścicielami majątku do początku 
XVII wieku. Po nich słuch za-
ginął, a dobra przejęli Przeben-
dowscy, ewangelicy z okolic 
Słupska. W pierwszej połowie 
XVIII wieku Chynowie znalazło 
się w rękach rodziny Rexinów 
wywodzącej się z Rzechcina 
koło Słupska. To oni, na gotyc-
kich fundamentach, wybudowali 
barokowy pałac. Niestety, niezna-
ny jest jego budowniczy. Niewie-
le też wiadomo o samym pałacu. 
Może dlatego, że jak twierdzą 
obecni mieszkańcy Chynowia, 
wieś była nie kaszubska, a nie-
miecka, gdyż granica Polski, 
utworzona po I wojnie światowej, 
przebiegała wzdłuż zachodniego 
brzegu Jeziora Żarnowieckiego 
i wpadającej do niego rzeki Redy, 
a Chynowie zostało po stronie 
Niemiec. Jeszcze po II wojnie 
światowej miejscowe dzieciaki, 
zanim poszły do szkoły, mówiły 
biegle po niemiecku.

Z powodu tej niemieckiej 
przeszłości, a także położenia 
na uboczu głównych traktów 
komunikacyjnych, pałac wzbu-
dza niewielkie zainteresowanie. 
Historycy nie dotarli do daw-
nych dokumentów mówiących 
o świetności budowli. Wiadomo 
tylko, że Rexinowie, a raczej ich 
potomkowie, i to w linii żeńskiej, 
byli dziedzicami Chynowia do 
XIX wieku W latach 1822-1884 
posiadłość znalazła się we wła-
daniu rodziny Hoene, następnie 
przejęli ją hrabiowie Konrad 
i Heinrich von Brockdorff-Ahle-
feldt. W 1904 roku właścicielem 
majątku został Emil Bloch, który 
w 1922 roku rozbudował swo-
ją siedzibę, dostawiając nowe 
skrzydło. Projekt przebudowy 
wykonali dwaj niemieccy archi-
tekci z Berlina: Carl Mohr i Paul 
Weidner. I to z tego okresu za-
chowało się kilka fotografii.

Ostatnim przedwojennym wła-
ścicielem był Gerhard Bloch. Pod 
koniec stycznia 1945 roku majątek 
chynowski został wykorzystany na 
miejsce postojowe dla esesmanów 
i kilkuset Żydówek ewakuowa-

nych z podobozów Stutthofu. Po 
wyzwoleniu więźniowie – lekarze 
zorganizowali tam prowizoryczny 
szpital dla około 600 osób. Po II 
wojnie światowej dobra chynow-
skie przejął PGR, a po transforma-
cji politycznej Agencja Własności 
Rolnej i jej następczyni Agencja 
Nieruchomości Rolnej. To od niej 
ruiny pałacu oraz XIX-wiecznej 
gorzelni, obory, stajni, kuźni oraz 
całkowicie zdewastowany park 
w 2009 roku kupił wejherowski 
deweloper.

Dzisiaj pałac z zewnątrz pre-
zentuje się okazale. Wnętrza nie 
można zobaczyć, bo jest to 

prywatna rezydencja. Niemniej 
to, co widać z drogi, wzbudza 
podziw. Od południa jest to 
barokowa budowla, jednokon-
dygnacyjna, przykryta łama-
nym ceramicznym dachem. 
Poddasze pierwotnego pałacu, 
z mansardami i lukarnami, 
wykorzystano na cele miesz-
kalne. Dostawione w XX wie-
ku skrzydło stworzyło monu-
mentalny dwukondygnacyjny 
pałac z wysokim poddaszem 
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Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
301 88 54 fax: 308 44 18  
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

O Pomorzu można powiedzieć, że jest kopalnią zabytków. Co miesiąc, od prawie dziesięciu 
lat, odwiedzamy wspólnie z Państwem miejsca ważne na mapie turystycznej, ale i te mało 
znane. Wydawałoby się, że wreszcie powinien nastąpić koniec naszych wędrówek, bo liczba 
turystycznych atrakcji jest jednak policzalna, a tymczasem stale odkrywamy coś nowego i nie 
zawsze opisywanego w przewodnikach lub tylko wzmiankowanego. Tym razem zapraszamy 
do gminy Gniewino, na jej południowo-zachodnie obrzeża, gdzie znajduje się owiana tajem-
nicą wspaniała budowla, ostatnio pięknie odrestaurowana przez prywatnego właściciela.

Gorzelnia.

i masywną wieżą. Elewacje 
obu skrzydeł są zróżnicowane. 
W dwukondygnacyjnym ryzali-
cie partii barokowej, a także na 
wschodniej i zachodniej ele-
wacji północnego skrzydła nad 
otworami okiennymi pierwszej 
kondygnacji umieszczono deko-
racyjne medaliony przełamują-
ce masywność owej budowli. 

Po rozległym pałacowym 
parku z dwoma stawami też nie 
wolno chodzić, ale całość można 
obejść brukowaną drogą otacza-
jącą posiadłość. Jest to spory, ale 
sympatyczny spacer.

Tekst i zdjęcia  Maria Giedz

Chynowie, pałac.


