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AKTUALNOŚCI
W KRAJU

głosujących – ocenił Kozielewic. W głosowaniu
wzięło udział tylko 7,8 proc. obywateli, co
oznacza, że wyniki nie są wiążące.



Lidl. List otwarty
2 września Klub Jagielloński i Fundacja Kazimierza Wielkiego opublikowały list otwarty do Doroty Wellman w sprawie kampanii reklamowej
Lidla, w którą zaangażowała się dziennikarka.
Autorzy listu zwracają uwagę na niepokojące
okoliczności rozwoju sieci w Polsce, a także to,
że nagminnie łamie ona prawa pracownicze.
Podkreślają, że udział znanej z zaangażowania
w liczne akcje charytatywne i wrażliwości na
problemy społeczne prezenterki może być traktowany jako uwiarygodnienie odpowiedzialności
społecznej sieci Lidl.

Senackie „nie”
dla obywateli

W PKP Cargo będzie strajk
8 września w PKP Cargo doszło do kolejnego
ﬁaska rozmów związków zawodowych
z pracodawcą. Z tego powodu Krajowy
Komitet Protestacyjno-Strajkowy z PKP Cargo
zdecydował, że w październiku we wszystkich
zakładach spółki w całej Polsce rozpocznie
się bezterminowy strajk. Związki zawodowe
żądają podwyżki o 250 złotych dla każdego
pracownika, tymczasem zarząd PKP proponuje ofertę podwyżki tylko o 110 złotych netto.
Proponuje też dołożenie każdemu pracownikowi do wypłaty 40 złotych netto w ramach
przyszłorocznego wzrostu płac.

Premie dla pracowników
gazownictwa

4 września blisko stu związkowców z Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, między innymi
z gdańskiej i gdyńskiej oświaty, portu Gdańsk,
OPEC Gdynia, Stoczni Gdańsk i pracowników
biura Zarządu Regionu Gdańskiego, wzięło udział
w pikiecie przed siedzibą Senatu RP. Protestujący, wśród których znaleźli się między innymi
przewodniczący „S” Piotr Duda oraz kandydatka
Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata
Szydło, żądali przeprowadzenia referendum
w sprawie prywatyzacji Lasów Państwowych,
obowiązku szkolnego sześciolatków i wieku
emerytalnego. Jednak Senat głosami senatorów
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, tym samym po raz drugi wyrzucając do
kosza podpisy 6 milionów Polaków.

Wujec przeprasza
za słowa o ZOMO
4 września Henryk Wujec, doradca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, przeprosił
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudę za użyte w programie „To
był dzień” na Polsat News 31 sierpnia bieżącego
roku sformułowanie, że był on funkcjonariuszem
ZOMO, i dyskredytowanie go tym stwierdzeniem
w opinii publicznej. Szef Związku podkreślił, że te
przeprosiny mają dla niego szczególne znaczenie,
ponieważ zawsze darzył Henryka Wujca szacunkiem za jego działalność opozycyjną i zasługi dla
„Solidarności”. Sprawę uznał za zamkniętą.

Najdroższe wybory
w historii
7 września zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewic
poinformował, że referendum zarządzone podczas kampanii wyborczej przez byłego prezydenta
Bronisława Komorowskiego jest pierwszym
przypadkiem w historii polskich głosowań, kiedy
frekwencja była tak niska. – Okazuje się, że to
były najdroższe wybory w historii Polski. Każdy
wyborca, który zgłosił się i zagłosował, kosztował
państwo polskie ponad 30 złotych. Koszt referendum wyniósł 84 mln złotych, a było ponad 2 mln

10 września wszyscy pracownicy sześciu krajowych oddziałów Polskiej Spółki Gazowniczej
otrzymali jednorazową premię w wysokości
1200 złotych brutto. Podjęto też decyzję, że
w październiku w spółce wypłacona zostanie
tak zwana premia ruchoma, o której wysokości dla poszczególnych pracowników będą
decydować kierownicy działów. W negocjacjach na temat podziału 26 milionów złotych
z funduszu premiowego na II półrocze 2015
roku uczestniczyli przedstawiciele działających w spółce związków zawodowych, w tym
NSZZ „Solidarność”.

Nadchodzi Rada Dialogu
Społecznego
11 września weszła w życie ustawa
o Radzie Dialogu Społecznego. Będą w niej
uczestniczyć przedstawiciele pracowników,
pracodawców i strony rządowej, ale rada
będzie ciałem niezależnym. Prezydent będzie
miał prawo powoływania i odwoływania
jej członków, wskazanych przez związki,
pracodawców i premiera. W myśl ustawy
pracodawcy i związki zawodowe będą mogły
inicjować zmiany w prawie, jeśli uzgodnią
wspólny projekt ustawy, albo założeń do niej
oraz innych aktów prawnych. Rząd ma zgodnie z uchwaloną ustawą obowiązek zająć się
nimi, a jeśli tego nie zrobi, będzie musiał to
uzasadnić. Strony pracowników i pracodawców będą też opiniować rządowe projekty
ustaw i innych aktów prawnych. Będą też
mogły przedstawiać wspólne zapytania
ministrom i wspólnie wnosić o zmianę lub
wydanie ustawy.

„Newsweek” zaatakował
cały Związek
15 września obradująca w Warszawie
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” udzieliła
przewodniczącemu Piotrowi Dudzie całkowitego poparcia, uznając atak tygodnika
„Newsweek” za atak na całą „Solidarność”.
Członkowie komisji podjęli również decyzję
o przygotowaniu wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego dotyczącego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Na początku sierpnia
minister Marian Zembala sam wybrał sobie
związek zawodowy, z którym wynegocjował
porozumienie, łamiąc konstytucyjną zasadę
równości wobec władzy publicznej oraz
ustawę o związkach zawodowych.

Kanonizacja księdza
Jerzego coraz bliżej
15 września w Creteil pod Paryżem pozytywnie zakończyła się procedura badania niedającego się wyjaśnić naukowo uzdrowienia
śmiertelnie chorego na białaczkę Francuza
Francoisa Audelana za wstawiennictwem
księdza Jerzego Popiełuszki. Szczególną okoliczność stanowi data cudownego
uleczenia – 14 września, w dniu urodzenia
patrona „Solidarności”. Wnioski komisji, która
przesłuchała personel medyczny i wszystkich
świadków, zostaną przesłane Kongregacji do
spraw świętych w Rzymie.

Obywatele: wykorzystać
polski potencjał
przemysłowy w obronie
18 września Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” zaapelowała
o podpisywanie obywatelskiego projektu
ustawy o wzmocnieniu przemysłowego
potencjału obronnego RP. Projekt zakłada
obowiązkowe stosowanie kryterium terytorialności produkcji na terytorium RP przy
zamówieniach wojskowych. Przewidziano
również uprawnienia dla Rady Ministrów do
uchwalenia Narodowych Programów Partnerstwa na Rzecz Obronności, których realizacja
powinna się opierać na wykorzystaniu
polskiego potencjału przemysłowego i tylko
w przypadku, gdy nie jest to możliwe, może
oprzeć się na przedsiębiorcach zagranicznych.
Pod adresem przemyslobronny.pl umieszczono zarówno projekt ustawy, jak również formularz do zbierania podpisów. Inicjatywa ma
w sposób istotny wzmocnić polski przemysł
zbrojeniowy i wspomoże budowanie tysięcy
miejsc pracy.

Ludzie Pracy pokłonili się
Królowej Polski

19-20 września miała miejsce XXXIII
Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt tysięcy
osób z całej Polski, wśród nich przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda. Przewodniczący podkreślił, że
„Solidarność” nadal będzie głośno mówić
na temat najważniejszych spraw społeczno-gospodarczych. Zapowiedział też rozpoczęcie
akcji „Sprawdzam polityka”.

Obniżenie wieku
emerytalnego
21 września prezydent RP Andrzej Duda
złożył w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu
wieku emerytalnego, realizując założenia
umowy programowej podpisanej z Komisją
Krajową NSZZ „Solidarność”. Według obecnie
obowiązującego prawa wiek emerytalny
wzrasta o trzy miesiące każdego roku aż do
67 roku życia i zostaje zrównany dla kobiet

i mężczyzn. – To jest nowa jakość w polityce.
Nareszcie są w naszym kraju politycy, którzy
dotrzymują słowa – skomentował posunięcie
prezydenta Piotr Duda, przewodniczący NSZZ
„Solidarność”.

Minister do prokuratury
23 września Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” złożyła do prokuratora generalnego
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
przez ministra zdrowia Mariana Zembalę.
Zarzuca mu podpisanie rozporządzenia będącego wynikiem porozumienia zawartego tylko
z jednym związkiem zawodowym i złamanie
w ten sposób ustawy o związkach zawodowych oraz konstytucyjnej zasady równości
wobec prawa. – Minister nie ma prawa
wybierać sobie z kim prowadzi negocjacje,
a z kim nie. Minister Marian Zembala zrobił
to z pełną premedytacją – stwierdziła Maria
Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Nauczyciele zaprotestują
w swój własny dzień
23 września Rada Krajowej Sekcji Oświaty
NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o zorganizowaniu manifestacji oświaty w Dzień
Edukacji Narodowej. „Solidarność” domaga
się zwiększenia nakładów na edukację,
9-procentowej waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień
pracowników oświaty, poprawy warunków
pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Krajowa Sekcja Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” od marca
bieżącego roku prowadzi akcję protestacyjną.
Przyłączają się do niej inne centrale związkowe zrzeszające pracowników oświaty.

Niech pracownicy
handlu mają możliwość
zagłosowania
24 września Sekcja Krajowa Pracowników
Handlu NSZZ „Solidarność” zaapelowała
do premier Ewy Kopacz o wprowadzenie
w dniu wyborów parlamentarnych zakazu
handlu lub jego ograniczenie godzinowe,
co umożliwiłoby pracownikom sklepów
wielkopowierzchniowych i dyskontów udział
w głosowaniu. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji, przypomina, że dla pracowników wielu sieci handlowych oraz centrów
logistycznych niedziela jest zwykłym dniem
roboczym. Poza tym normy czasu pracy są
niejednokrotnie przekraczane, a do nominalnego czasu pracy należy dodać czynności
związane z przyjmowaniem towaru czy
przygotowaniem sklepu.

Petycja strażaków
do premier Kopacz
25 września strażacka „Solidarność”
złożyła petycję ze swoimi postulatami na ręce
premier Ewy Kopacz. Strażacy domagają się
dodatkowych pieniędzy dla komend powiatowych, waloryzacji pensji i większej rekompensaty za nadgodziny. W proteście wzięło
udział około 200 strażaków, towarzyszyli im
też przedstawiciele policji, Straży Granicznej
i Służby Więziennej. Jak alarmuje Związek,
w tym roku komendom powiatowym zabraknie od 30 do 40 milionów złotych. W chwili
obecnej remonty komend czy wozów strażackich są ﬁnansowane z funduszu płac.
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AKTUALNOŚCI
W REGIONIE


A w rocznicę dużo gości

31 sierpnia gościem uroczystości związanych
z kolejną rocznicą podpisania Porozumień
Sierpniowych w Sali BHP Stoczni Gdańskiej
był prezydent RP Andrzej Duda oraz inni
znakomici goście. Więcej na stronie 12.

Wyróżnienia dla seniorów

nauczycielskich, w którym wyraziła sprzeciw
wobec decyzji Senatu RP o odrzuceniu
inicjatywy prezydenta RP o przeprowadzeniu
referendum dotyczącego między innymi
zmian w systemie emerytalnym.

XIII Forum Prawników
Związkowych
8 i 9 września podczas XIII Forum Prawników
Związkowych dr hab. Krzysztof Woźniewski
z Komisji Krajowej i mec. Tomasz Wiecki z Zespołu Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” omówili aspekty karne
w działalności związkowej na tle wybranych
przykładów z praktyki. Natomiast dr Waldemar Uziak, kierownik Zespołu Prawnego
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, przeanalizował jeden z wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz omówił wybrane
problemy czasu pracy.

Biedronka rośnie w siłę
Dziesięcioprocentowy wzrost liczby członków odnotowała organizacja związkowa
działająca w Jeronimo Martins Polska.
W sierpniu i wrześniu działacze „Solidarności”
zintensyﬁkowali akcję pozyskiwania nowych
członków Związku i dzięki temu nastąpił
znaczny rozwój. W akcji oprócz działaczy „S”
z Jeronimo Martins Polska wzięli także udział
organizatorzy z regionów i Komisji Krajowej.
W istniejących komisjach największą liczbę
nowych członków pozyskano w komisji
oddziałowej Regionu Gdańskiego i Regionu
Wielkopolska.

Komisja Rewizyjna
odznaczona

Negatywne skutki
łączenia szpitali
4 września pracownicy Wojewódzkiego Centrum
Onkologii wystosowali list otwarty do marszałka
województwa pomorskiego Mieczysława Struka, informując go o obecnych i przewidywanych
skutkach połączenia WCO ze spółką Copernicus
Podmiot Leczniczy. Jak zauważają autorzy listu,
standard leczenia chorych onkologicznych
znacznie się obniżył, wzrosło natomiast ryzyko
popełnienia błędów medycznych.

Zaczęła się szkoła,
problemy także
7 września podczas obrad Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” rozmawiano
o zbliżających się wyborach parlamentarnych,
Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego,
dyskryminacji związkowców w DCT Gdańsk
i Igloporcie w Gdyni, sytuacji w Wojewódzkim Centrum Onkologii, Poczcie Polskiej
i Stoczni Marynarki Wojennej, a także o prośbie skierowanej do prezydenta Andrzeja
Dudy o ułaskawienie Andrzeja Kołodzieja.
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego
rozmawiano też o problemach w oświacie.

Szkolenie dla Sekcji Młodych

8 września po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie spotkali się członkowie Regionalnej Sekcji
Młodych NSZZ „Solidarność”. Gośćmi spotkania
byli sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” Bogdan Olszewski oraz kierownik
Działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Kacper Stachowski. Podczas spotkania
podjęto temat szkolenia w Jastrzębiej Górze,
zaplanowanego na 21-23 października 2015 r.

67 lat nie do przyjęcia
dla nauczycieli
8 września Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego
wydała Stanowisko w sprawie emerytur

Za pracę trzeba
odpowiednio zapłacić

Niemcy
w Regionie Gdańskim
1 października członkowie Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
spotkali się z przedstawicielami regionalnej
Komisji Rewizyjnej.
Podczas uroczystego spotkania zasłużeni
członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali
dyplomy i okolicznościowe odznaczenia.

2 września odbyło się spotkanie członków
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ
„Solidarność” Regionu Gdańskiego, na którym
wręczono wyróżnienia zasłużonym dla Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Pamiątkowe dyplomy oraz odznaczenia otrzymali:
Franciszek Jankowski, Bożena Grażewicz,
Władysław Klein, Mieczysław Balewski.

Gośćmi spotkania byli m.in. prezes Stoczni
Remontowa Shipbuilding Andrzej Wojtkiewicz
i przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Jak zauważył
przewodniczący, warunki pracy w stoczni zmieniły
się od lat 80. – Cieszymy się, że stocznia zwiększa
zatrudnienie. Możemy patrzyć w przyszłość,
zastanawiając się wyłącznie nad rozwojem. Przed
nami sporo pracy: zawodowej, wykonywanej
jak najlepiej, ale też w „Solidarności” i ojczyźnie.
– mówił. Podczas spotkania odznaczono najbardziej aktywnych działaczy. – Praktycznie wszystkim
członkom Związku trzeba by wręczyć jakieś
wyróżnienie – podkreślał przewodniczący Komisji
Zakładowej Krzysztof Żmuda. Krótko przedstawił
historię „Solidarności” w stoczni.

22 września Region Gdański NSZZ „Solidarność” odwiedziła grupa niemieckich seniorów
z YMCA, z Albrechtem Kaulem Kasselem
na czele. Przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof
Dośla opowiedział gościom o historii Związku, a także przedstawił problemy, z którymi
współcześnie spotykają się Polacy.

„Nie” dla mobbingu
w archiwach
państwowych
23 września podczas spotkania przedstawicieli organizacji związkowych z Gdańska
i Sopotu Aleksandra Skibicka, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Archiwum Państwowym w Gdańsku i zastępca przewodniczącego Sekcji
Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Archiwów Państwowych, poinformowała
zebranych o sukcesie organizacji zakładowej „Solidarności” pracowników Archiwum
Państwowego w Krakowie, która we współpracy z naczelnym dyrektorem Archiwów
Państwowych doprowadziła do odejścia
ze stanowiska oskarżanej o mobbing
dyrektorki.

Pracownicy gospodarki
wodnej weszli w spór
zbiorowy

KZ NSZZ „S” Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku weszła w spór zbiorowy
z pracodawcą. Związkowcy domagają się
podwyżek oraz waloryzacji płac za okres od
1 stycznia 2009 r. do 30 września 2015 r.
„Nie możemy dalej zgadzać się na stałe
obniżanie standardu materialnego pracowników gospodarki wodnej” – czytamy w piśmie
skierowanym przez związkowców do Haliny
Czarneckiej, dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

O prawo do „S”
Przeciwko zwolnieniu pięciu działaczy NSZZ
„S” w terminalu DCT Gdańsk manifestowali
związkowcy z portów w Gdańsku i Gdyni,
Szczecinie i Świnoujściu, marynarze i rybacy,
stoczniowcy, kolejarze, nauczyciele. Więcej
na str. 4.

35 lat „S” w Remontowej
Shipbuilding

11 września członkowie NSZZ „Solidarność” ze
Stoczni Remontowa Shipbuilding (dawna Stocznia Północna imienia Bohaterów Westerplatte)
spotkali się, by uczcić 35 lat istnienia Związku.

Członkowie organizacji związkowych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku spotkali się 17 września
w historycznej Sali BHP, aby wspólnie
świętować 35-lecie NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie prowadzili Anna Aleksandrowicz,
przewodnicząca „Solidarności” PSSE i Piotr
Madej, szef „Solidarności” w WSSE. Gościem
uroczystości był przewodniczący Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof
Dośla, który w swoim krótkim wystąpieniu
podziękował związkowcom z obu stacji za
wierność ideom, które legły u powstania
Związku. Nawiązał on również do niskich
zarobków pracowników sanepidów – Wasza
praca jest bardzo potrzebna, mam nadzieję,
że w końcu zostanie doceniona i odpowiednio wynagrodzona – zakończył szef
„Solidarności”. W drugiej części spotkania
wręczono dyplomy i odznaki z okazji 35-lecia
NSZZ „Solidarność” kilkunastu członkom obu
organizacji związkowych.

W numerze między innymi:
Kończy się ośmioletnia era rządów Platformy Obywatelskiej.
Z 201 posłów PO do pociągu z napisem „Sejm” wsiądzie zapewne co drugi. To skutek rządów sprawowanych bez oglądania się
na obywatelskie inicjatywy i sabotowanie dialogu społecznego.

Osiem lat Platformy. I wystarczy…, str 8
Rozmowa z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM,
prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Siła zakładów pracy, str. 10

Tegoroczne obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania „Solidarności” były szczególnie uroczyste.
35-lecie naszego Związku świętowaliśmy na imprezach ogólnopolskich, regionalnych, ale także wiele organizacji związkowych
przygotowało spotkania swoich członków.

Niezakończona misja, str. 12
Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem i liderem PiS
w województwie pomorskim, byłym przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”

Decydujmy o powrocie do budowy Polski
Solidarnej, str. 14
Rozmowa z BEATĄ SZYDŁO, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości,
kandydatką tej partii na urząd premiera

Ludzkie oblicze gospodarki, str. 15
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Niewolnik
na zielonej wyspie

W

Norwegii – o czym nieraz na naszych łamach pisaliśmy
– siła związków zawodowych wynika z powszechnego
przekonania, że pracownicy powinni mieć gwarantowany wpływ na politykę przedsiębiorstwa. Stąd ich dostęp do
wszystkich informacji o sytuacji firmy (i to na każdym szczeblu
jej funkcjonowania), stąd obecność przedstawicieli pracowników
nie tylko w organach kontrolnych, ale przede wszystkim w zarządach. W dużych firmach 30 procent miejsc w zarządach jest
gwarantowanych dla pracowników. Właściwie zawsze miejsca
te przypadają w udziale reprezentantom związkowców. Skąd ta
„uległość”? Ano przede wszystkim ze znanego od stuleci powiedzenia, że z niewolnika nie ma pracownika.
Pracownicy rzetelnie informowani o sytuacji zakładu będą stanowili rzeczywistego partnera do dialogu – uczciwego i normalnego. Tymczasem na naszej zielonej wyspie obowiązuje odwrotna
zasada – gwoli prawdy dodajmy, że nie wszędzie. Związek, jeśli
już jakimś cudem jest, to jest złem koniecznym, który należy
wykolegować, upokorzyć, osłabić, a najlepiej – zniszczyć.
Ostatnio przeczytałem, że w jednej z państwowych firm
wyrzucono z rady nadzorczej dwóch przedstawicieli wybranych
przez pracowników, ponieważ ośmielili się działać w związku zawodowym. Kuriozalne było nieoficjalne uzasadnienie – nie mogą
oni wykorzystywać informacji z posiedzeń rady do negocjacji
związkowych. Jednym słowem – wara od rzetelnej informacji
o sytuacji firmy, macie „kupować” to co my, zarząd, wam powiemy i basta! Inny prezes, tym razem firmy prywatnej, przyznał,
że gdyby u niego powstał związek, to byłoby to jego największą
porażką, za którą zapłaciłby stanowiskiem.
Takich przykładów nie brakuje i w naszym regionie – zwolnienia działaczy w gdańskim DCT czy zaostrzający się konflikt
w Igloporcie – to tylko wierzchołek góry lodowej. Ale jak to zwykle bywa – przykład idzie z góry. Przecież nie kto inny, tylko były
premier wyzywał szefa „Solidarności” od pętaków w debacie
sejmowej (!), a członkowie jego partii wielokrotnie podejmowali
działania mające na celu zdyskredytowanie związków zawodowych i ich osłabienie.
Przyłączają się do tego skwapliwie tzw. mainstreamowe media, choć trzeba też stwierdzić, że i w pozostałych rzadko spotkać
można rzetelne analizy roli związków zawodowych we współczesnej Polsce. Tymczasem związki zawodowe są niezbędnym
elementem demokratycznego państwa i wobec pracodawcy pełnią
trochę taką rolę, jak opozycja wobec rządzących w systemie
politycznym. Siłą rzeczy słabszą pozycję związków wobec pracodawców powinno rekompensować państwo poprzez rozwiązania
prawne i promocję dialogu, jako metody w konsekwencji prowadzącej do wzrostu konkurencyjności firmy, zwiększenia wydajności, ograniczenia ryzyka konfliktu. Nie bez powodu mówi się,
że dialog i pokój społeczny to dziś wartości rynkowe przeliczane
na zysk. Jaskółką, która niekoniecznie musi zwiastować wiosnę,
jest obowiązująca od 11 września ustawa o „Instytucjach dialogu
społecznego”, ale jak powszechnie wiadomo, skuteczny i rzetelny
dialog zależy w takim samym stopniu od rozwiązań prawnych,
jak od rzeczywistej woli jego uczestników.
Czy po najbliższych wyborach jest szansa na „dobrą zmianę”
także w tym obszarze? Deklaracje zarówno prezydenta, jak i kandydatki na premiera Beaty Szydło są zachęcające. Oboje podkreślają publicznie, że związki zawodowe i dialog to ważne elementy
budowy i wspólnoty, i państwa obywatelskiego. Beata Szydło
mówi to także w wywiadzie w tym numerze „Magazynu” (str.
15). Jest więc szansa na zmianę. Zależy to od decydentów, którzy
zostaną przez nas wybrani już za niecały miesiąc. Warto o tym
pamiętać, kreśląc krzyżyk na wyborczej karcie 25 października.
Jacek Rybicki
PS. Warto jednak też pamiętać, że na końcu i tak wiele będzie
zależało od naszej siły, determinacji, odwagi i… liczebności.
Opowiadając się w wyborach za „dobrą zmianą”, musimy sami
do niej w swoich środowiskach też się przyłożyć.
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28 września prawie kilometrowy korek samochodów
czekał na wjazd do DCT
Gdańsk, co spowodował
protest związkowców.
Trwająca przez godzinę
akcja protestacyjna polegała na zajęciu przejścia
dla pieszych.

W

solidarnościowej
manifestacji przeciwko zwolnieniu pięciu
działaczy „Solidarności” w DCT
Gdańsk wzięli udział związkowcy m.in. z portów w Gdańsku
i Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, marynarze i rybacy, stoczniowcy, kolejarze, nauczyciele
oraz z wielu innych zakładów
pracy Regionu Gdańskiego.
Manifestacja miała też na
celu zwrócenie uwagi na fakt,
że w DCT Gdańsk od stycznia
negocjowany jest bez skutku
układ zbiorowy pracy.
– Nie widać żadnego postępu tych prac, zarząd „negocjuje”
– można powiedzieć – poprzez
firmę prawniczą, zamiast rozmawiać ze stroną związkową – mówił Mariusz Połom, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów
Morskich NSZZ „Solidarność”.
Od ostatniej akcji protestacyjnej prowadzonej przez związkowców przed DCT Gdańsk minęły zaledwie dwa miesiące.
– Od tego czasu nic się nie
zmieniło. Pracodawca nadal nie
wykazuje woli, aby rozmawiać
ze związkowcami – powiedział

FOT. PAWEŁ GLANERT
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SOLIDARNIE w obronie
działaczy z DCT Gdańsk

Manifestanci protestujący przeciwko działaniom zarządu DCT.

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”.
– Pracownicy stracili pracę, bo
ośmielili się przypomnieć pracodawcy, że za wykonywaną pracę
należy płacić zgodnie z przyjętym przez zarząd DCT regulaminem. Zwolniono wiceprzewodniczącego „Solidarności”,
choć do tej pory nie było do jego
pracy żadnych zastrzeżeń. Z jednej strony zwalniani są działacze
związkowi, a z drugiej w tym samym czasie planowane są kolejne przyjęcia pracowników.
Związkowcy przygotowali
petycję, skierowaną do zarządu DCT Gdańsk. „Stanowczo
żądamy przywrócenia do pracy
zwolnionych kolegów, zaprzestania utrudniania prowadzenia
działalności związkowej, rozpoczęcia negocjacji prowadzonych
w dobrej wierze w celu zawarcia
zakładowego układu zbiorowego pracy dla wszystkich pracowników DCT Gdańsk SA

oraz zakończenia sporu zbiorowego porozumieniem” – czytamy w dokumencie, który został
przyjęty w sekretariacie zarządu
spółki. Nikt z przedstawicieli
zarządu nie wyszedł do protestujących.
– Zarząd nie przejmuje się
tym, że samochody stoją, że
ludzie się denerwują. Gdyby
im zależało, ktoś z przedstawicieli DCT przyszedłby do
nas i powiedział: Usiądźmy do
stołu, porozmawiajmy. Tego
właśnie brak ze strony zarządu
firmy, woli porozumienia – komentował brak reakcji ze strony szefów terminalu Edward
Fortuna, przewodniczący „S”
w porcie Gdańsk.
Związkowcy zapowiadają,
że na brak odzewu ze strony zarządu DCT Gdańsk odpowiedzą
podobnymi akcjami protestacyjnymi, a może nawet strajkiem.
(zola)

WAŻNY TERMIN – TO 10 PAŹDZIERNIKA

Liczba członków organizacji związkowej
W ostatnim numerze „Magazynu Solidarność” w tytule
błędnie podaliśmy, że do 10 września każda organizacja
związkowa jest zobowiązana do przedstawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji.
W rzeczywistości ten termin to 10 października.

S

tosownie do art. 25(1) ust.
2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja
związkowa jest zobowiązana
przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień
– w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po tym kwartale
pracodawcy bądź dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.
Wskazany przepis nie może
stanowić podstawy żądania
udostępnienia imiennej listy
członków Związku. Ujawnienie
takiej informacji pracodawcy
stanowiłoby naruszenie ustawy
o ochronie danych osobowych,
a w szczególności zasady celowości i adekwatności danych.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu

Najwyższego, pracodawca jest
związany informacją przekazaną przez zakładową organizację
związkową. Nie może on tym samym weryfikować danych przedstawionych przez związek. Tylko
w przypadku, gdy pracodawca
nie uzyska w ustawowym terminie informacji, ma prawo przyjąć
założenie, że – od 10 dnia po zakończeniu kwartału – zakładowej
organizacji związkowej nie przysługują już przewidziane przepisami uprawnienia. Nie wyłącza
to jednak możliwości wykazania
przez organizację związkową, że
pomimo iż wymagane informacje nie zostały dostarczone na
czas, to w ustawowym terminie
organizacja zrzeszała co najmniej
10 członków.

Stan liczbowy zakładowej
organizacji związkowej ma
charakter dynamiczny. Utrata
uprawnień może być w praktyce jedynie przejściowa. W tym
kontekście warto przytoczyć
wyrażony w literaturze pogląd,
zgodnie z którym w przypadku
ponownego zwiększenia liczby
członków – co najmniej dziesięciu – następuje automatyczne przywrócenie wszystkich
związkowych przywilejów. Ma
to miejsce w dniu poinformowania o tym fakcie pracodawcy.
Zdaniem dr. Waldemara Uziaka, koordynatora Biura Prawnego ZRG, jeżeli złożyliśmy
informację przed zakończeniem
kwartału, dla pewności powinniśmy ją złożyć jeszcze raz po
zakończeniu kwartału. Warto też
zapisać sobie następujące terminy, składania sprawozdań – do
10 stycznia, do 10 kwietnia, do
10 lipca, do 10 października.
Tomasz Gryczan
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Dbają o prawdę historyczną Dla Ukraińców

ziękujmy Panu Bogu za
„Solidarność”, za wytrwałość w czasie próby
stanu wojennego, za waszą pracę – zaczął modlitwę ks. prałat
dr Sławomir Decowski, duszpasterz ludzi pracy.
Związkowy jubileusz był
też okazją do wręczenia kilku
nauczycielom Medalu KEN,
szczególnie cenionego odznaczenia oświatowego. Kilkanaście
osób otrzymało Złote Odznaki
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” za szczególne zasługi dla „Solidarności”
i za pracę na rzecz Związku, za
poświęcenie i przedkładanie zasady „pro publico bono” ponad
sprawy prywatne.
Honorowe wyróżnienia
z okazji 35-lecia Związku za
działanie w obronie godności

Związkowy jubileusz był okazją do wręczenia nauczycielom
odznaczeń związkowych i państwowych.

człowieka wręczył Krzysztof
Dośla, lider ZRG NSZZ „S”,
który w swoim wystąpieniu
podkreślił krzewienie przez
oświatową „Solidarność” prawdy historycznej i postaw obywatelskich.
Związkowe spotkanie poprowadziła Zdzisława Hacia,
przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ
„S” w Gdyni.
Wśród zaproszonych gości
byli też m.in.: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który
wskazywał na tradycje solidarności i samorządu oraz zadeklarował kontynuowanie współpracy
samorządu ze Związkiem dla dobra gdyńskiej oświaty, ks. kanonik
prof. dr hab. Wojciech Cichosz,
poseł PiS Janusz Śniadek, który

nawiązał w swoim wystąpieniu do
programu „Samorządna Rzeczpospolita”, Jerzy Miotke, kandydat
na senatora, wieloletni samorządowiec, Ewa Łowkiel, była liderka
oświatowej „S” w Gdyni i wiceprezydent miasta, jej następca
w magistracie Bartosz Bartoszewicz, Gabriela Martyńska, była
przewodnicząca oświatowej „S”
w Gdyni oraz naczelnik Wydziału Edukacji magistratu Krystyna
Przyborowska.
Gabriela Albertin, pomorska wicekurator oświaty, łamiącym się ze wzruszenia głosem
wspominała obraz wyprowadzanego w stanie wojennym
w kajdankach ze szkoły swego
nauczyciela, później zmuszonego do emigracji.
(asg)

Silne ryby płyną pod prąd

FOT. OLGA ZIELIŃSKA

C

iągle niezrealizowany jest
nasz postulat z 1980 roku
dotyczący wysokości
udziału wydatków na oświatę
i wychowanie w PKB. Postulowaliśmy wtedy, by odpis wynoszący 3,3 proc. PKB został podwojony. Tymczasem nie tylko
nie został on podwyższony, ale
wydatki na oświatę sukcesywnie spadają – mówiła Bożena
Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego, podczas jubileuszowego spotkania z okazji
35-lecia „Solidarności”, które
odbyło się 26 września w Sali
Akwen w Gdańsku.
O początkach oświatowej
„Solidarności” w Gdańsku mówił Arkadiusz Kazański z IPN
w wykładzie pt. Dzieje „Solidarności” oświatowej w Regionie
Gdańskim w latach 1980-1981.
O zasługach członków oświatowej „Solidarności” z Gdańska
mówił także Krzysztof Dośla,
przewodniczący ZRG NSZZ „S”.
Przypomniał również o niezrealizowanych postulatach z Sierpnia
1980 roku. – Chcielibyśmy, aby
przynajmniej 21 postulatów
z Gdańska zostało zrealizowa-

Nagrodzeni Złotymi Odznakami Krajowej Sekcji Oświaty.

nych. Niestety, nadal musimy
się dopominać o ich spełnienie,
o godne warunki pracy i życia
Polaków – powiedział Krzysztof Dośla. – 14 października,
w Dzień Edukacji Narodowej, nie
będziecie świętowali w szkołach.
Będziecie protestowali w Warszawie przeciwko działaniom
i zaniechaniom rządu.
Gdańska oświata ściśle współpracuje z Regionalną Sekcją
Oświaty i Wychowania Regionu
Gdańskiego NSZZ „S”. Wojciech Książek, przewodniczący
sekcji, dziękując za dotychczasową współpracę, życzył członkom
oświaty w Gdańsku, aby nadal

byli tak aktywni i wytrwali w dążeniach jak dotychczas. – Tylko
silne ryby płyną pod prąd. Taka
jest gdańska komisja – mówił
Wojciech Książek.
Kulminacyjnym momentem
uroczystego spotkania było wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty
oraz honorowych wyróżnień
ZRG NSZZ „S” oraz podziękowań. O oprawę artystyczną,
wykonując utwory muzyczne,
zadbali uczniowie gdańskich
szkół: Laura Dubieńska ze
Szkoły Podstawowej nr 44
i Piotr Klawikowski z VII LO.
(zola)

W dniach 18 i 19 września na Ukrainie prezentowano wystawę zdjęć Wojciecha Milewskiego, fotografa „Solidarności”. Jak podkreśla dokumentalista, spotkał się z nad wyraz
gościnnym przyjęciem. Razem z Milewskim przebywał na
Ukrainie Gennadij Jerszow, polski rzeźbiarz ukraińskiego
pochodzenia, autor między innymi gdańskiego pomnika
prałata Henryka Jankowskiego i toruńskiego pomnika
świętego Jana Pawła II oraz Drogi Krzyżowej w kościele
Mariackim. Jego prace (rzeźby i fotografie rzeźb) również
wystawiono w Czernihowie.

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

D

„Solidarność”
to świętość

FOT. ARTUR GÓRSKI

35-lecie naszego Związku
i powstania oświatowej
„Solidarności” w Gdyni świętowała Komisja
Międzyzakładowa NSZZ
„S” Pracowników Oświaty i Wychowania w tym
portowym mieście. W sobotę, 19 września 2015 r.
w Szkole Podstawowej nr
21 były więc wspomnienia,
nagrody i wyróżnienia dla
członków Związku, a nawet jubileuszowy tort.

Na otwarciu wystawy w Czernihowie.

W

ukraińskim Czernihowie zaprezentowano dwie wystawy Wojciecha Milewskiego – Co nam dała „Solidarność”
(zawiera także zdjęcia zmarłego Janusza Bałandy-Rydzewskiego) i Fotografiki. Na pierwszą złożyły się zdjęcia obrazujące historię „Solidarności”, druga powstała ze zdjęć przerabianych na komputerze. Ponadto zaprezentowano wystawę rzeźb sakralnych gdańskiego
rzeźbiarza ukraińskiego pochodzenia Gennadija Jerszowa. Jednak fotograf podkreśla, że najchętniej dyskutowano o „Solidarności”. – Ukraińcy przyjmowali nas jak ludzi z innego świata. Myśleli o Polsce jak
o kraju mlekiem i miodem płynącym, jak o nowej Ameryce! Musiałem
opowiadać, jak powstała „Solidarność”, jak przyjechał Jan Paweł II i jak
ludzie uwierzyli wreszcie, że mogą wygrać z komunizmem. Interesowały ich strajki, demonstracje, a nawet to, co można mówić podczas
nich – wspomina Wojciech Milewski.
– Jak przyjęli Pana Ukraińcy?
– Byli bardzo gościnni. Moja wystawa odbywała się w bibliotece miejskiej. Przed wejściem organizatorzy powitali nas chlebem
i solą. Duża sala była całkowicie wypełniona ludźmi! Na spotkanie
przybyło całe czernihowskie środowisko fotograficzne. Występowały dziewczyny grające na bałałajkach, ubrane w stroje ludowe.
Po zakończeniu uroczystości oprowadzano nas po mieście. Znajduje się w nim wiele pięknych cerkwi. W jednej z nich urządzono
wystawę rzeźb i fotografii rzeźb Gennadija Jerszowa. Mieszkańcy
traktowali nas jak autorytety, zadawali nam nawet pytania, na które nie umieliśmy udzielić odpowiedzi, na przykład radni miejscy
pytali nas, co zrobić, żeby miejscowość się rozwijała. Żalili się, że
Kartę Polaka dostaje się jedynie wtedy, jak ojciec lub dziadek był
Polakiem, a jeśli był nim tylko jeden z pradziadków, dokumentu
się nie przyznaje. Zauważyłem, że czas płynie tam wolniej niż
u nas, mieszkańcy się nie spieszą.
– Jak zareagowali na Pańską opowieść o „Solidarności”?
– Ukraińcy uważają Majdan za niedokończoną rewolucję, stąd
ich uwielbienie dla „Solidarności”. Łączy się z tym fascynacja Polską jako taką. Bardzo interesuje ich współczesna Polska, prosili,
żebym następnym razem przywiózł obraz Polski. Chyba będę musiał zorganizować kolejną wystawę! Potrzebują nauczycieli języka
polskiego, bo mają tylko jedną nauczycielkę, a wszyscy chcą się
uczyć. Prosili też, żeby na następne Dni Czernihowa przyjechał
ktoś z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. O ich fascynacji „Solidarnością” najlepiej świadczy następująca sytuacja: Przywieźliśmy ze sobą książki o „Solidarności” i trzy solidarnościowe
flagi. Miałem problem z ich rozdaniem, bo wybuchła walka o nie.
Niestety, nie wystarczyło dla wszystkich. Przyjmowano je jak coś
świętego. To pokazuje wyraźnie, ile dla nich znaczy ten symbol.
Martyna Werra
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ZWIĄZEK

Zamiast świętować, Chcą Rady Dialogu Społecznego
będą protestować

FOT. PAWEŁ GLANERT

Mowa o pracownikach oświaty. Obradująca 22 września
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zdecydowała, że w Dzień Edukacji Narodowej,
to jest 14 października, odbędzie się ogólnopolski Dzień
Protestu Nauczycieli.

FOT. ADAM CHMIELECKI

Sygnatariusze wniosku o powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Akcja protestacyjna oświatowej „S” trwa od marca 2015 r.

G

łówna manifestacja rozpocznie się w samo południe przed
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Delegacja nauczycieli i innych pracowników oświaty uda się
również do Sejmu, gdzie przekaże marszałkowi tej izby petycję ws. sytuacji w edukacji. To Sejm uchwala budżet państwa,
a w projekcie dokumentu na 2016 rok po raz kolejny nie znalazły
się pieniądze na podwyżki płac w oświacie.
Głównym postulatem oświatowej „Solidarności” jest właśnie
zwiększenie nakładów na edukację, w tym waloryzacja o 9 procent
wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Jak przypomina uczestniczący w posiedzeniu Rady Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego,
ostatnia podwyżka wynagrodzeń zasadniczych, ustalanych centralnie, w tych grupach miała miejsce we wrześniu 2012 r. – W Regionie Gdańskim od czerwca br. prowadzimy intensywnie rozmowy,
aby zwiększyć pensje poprzez zależne od organów prowadzących,
czyli jednostek samorządu terytorialnego, dodatki motywacyjne
i funkcyjne. Udało się to w Kolbudach, rozmowy trwają jeszcze
m.in. w Gdańsku. Gorzej jest w przypadku pracowników administracji i obsługi. Są sprzątaczki, które mają pensję zasadniczą 1400
złotych brutto, czyli poniżej płacy minimalnej. Ponieważ nie mogą
zarabiać mniej, co miesiąc uzupełnia im się wynagrodzenia poprzez premie uznaniowe. Takie doraźne rozwiązania nie powinny
mieć miejsca. Niskie płace to hamulec rozwoju edukacji, hamulec
rozwoju całej gospodarki – dodaje Wojciech Książek.
Zwiększenie nakładów finansowych na działalność oświatową to kwestia nie tylko płac, ale także funkcjonowania świetlic
szkolnych, zapewnienia odpowiednich warunków dla sześciolatków w szkołach, pomocy gimnazjalistom.
Kolejne postulaty oświatowej „S” to zaprzestanie likwidacji
szkół i zwolnień pracowników oświaty, poprawa warunków pracy oraz przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli.
Związkowcy walczą także o przywrócenie dialogu społecznego.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „S” prowadzi
akcję protestacyjną od 18 marca br. Podczas spotkania 22 września
rada wyraziła zadowolenie z przyłączenia się do protestu innych
centrali związków zawodowych zrzeszających pracowników
oświaty. – Będzie to wspólna akcja ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego. Dotychczas nie praktykowaliśmy wspólnych działań na
szczeblu centralnym, ale trudna sytuacja w oświacie sprawiła, że
ludzie na dole, pracownicy uznali, iż podziały mają wtórne znaczenie. Kiedy rzeczywistość skrzeczy, obowiązuje hasło „wszystkie
ręce na pokład”. Tym bardziej że postulaty ZNP w dużej mierze są
zbieżne z postulatami „S” – wyjaśnia Wojciech Książek.
Protest w dniu święta nauczycieli ma wymiar symboliczny. Ale
zdecydowały również względy praktyczne. To dzień wolny od
zajęć szkolnych, zatem nauczycielom łatwiej będzie wziąć udział
w proteście. – Nie chcemy dezorganizować rytmu codziennej pracy w szkołach – podsumowuje Wojciech Książek.
Adam Chmielecki
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Przedstawiciele związków
zawodowych i organizacji pracodawców podpisali 14 września 2015
r. w siedzibie gdańskiej
„Solidarności” wspólne
wystąpienie do marszałka
województwa pomorskiego o utworzenie w Pomorskiem Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego.

U

stawa o Radzie Dialogu
Społecznego weszła w życie 11 września br. Wniosek złożony przez związkowców
i pracodawców jest podstawą do
powołania przez marszałka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ma on na podjęcie tej
decyzji trzy miesiące.
– Podpisanie wspólnego
wniosku to bardzo ważny moment dla partnerów społecznych w naszym Regionie. Po
dwóch latach nieuczestniczenia w dialogu instytucjonalnym oraz dwóch latach prac
nad nową konstrukcją dialogu
podpisaliśmy dokument, który

jest podstawą do utworzenia
Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w związku z wejściem w życie ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego. W naszym województwie podjęcie
wspólnej inicjatywy przedstawicieli pracodawców i pracowników nie stanowiło większego
problemu. Mimo zawieszenia
uczestnictwa w dialogu instytucjonalnym przedstawiciele
organizacji pracowników i organizacji pracodawców spotykali się regularnie i wymieniali
poglądy na najważniejsze społeczne problemy – komentuje
wydarzenie Krzysztof Dośla,
szef gdańskiej „Solidarności”.
Jego zdaniem nowa formuła
dialogu daje szansę na jego
nową jakość. – Wojewódzka
Rada Dialogu Społecznego
w stosunku do swojej poprzedniczki – Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego – posiada
większe kompetencje, ale jak
faktycznie będzie wyglądał
dialog społeczny na poziomie
województwa w dużej mierze

Będzie strajk w szpitalu?

P

rawie 90 proc. zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie,
którzy wzięli udział w referendum pracowniczym, opowiedziało się za przeprowadzeniem
akcji protestacyjno-strajkowej.
Jaką formę przyjmie protest?
– To zależy od odpowiedzi na
nasze postulaty, jaką otrzymamy od dyrekcji szpitala i Zarządu Województwa Pomorskiego
– mówią związkowcy, zapewniając jednocześnie, że bez
względu na charakter protestu
nie ucierpią pacjenci.
W czterodniowym głosowaniu zakończonym 21 września
wzięło udział 480 z 841 pracowników. To oznacza, że referendum jest ważne. Związkowcy domagają się podwyższenia
wynagrodzenia zasadniczego
o 300 zł brutto oraz zmian
w regulaminie pracy (włączenia

wszystkich pracowników w system przegrupowań i przywrócenia premii regulaminowej).
– W naszym szpitalu od 8
lat nie było podwyżki wynagrodzeń. Zarabiamy najmniej
spośród pracowników wszystkich szpitali w województwie
pomorskim. Do rozpoczęcia
procesu przekształceń własnościowych i komercjalizacji
w 2012 r. nasza placówka była
jedną z najlepszych w regionie.
Obecnie postępuje proces jej
degradacji. Dlatego wszystkie
grupy zawodowe – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni,
technicy medyczni, radiolodzy
– wspólnie zorganizowali referendum protestacyjne – wyjaśnia Andrzej Pufelski, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „S” w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.
(ach)

zależy od jego uczestników
– dodaje Krzysztof Dośla.
Dokument w imieniu organizacji pracowników podpisali:
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
Bogdan Olszewski, sekretarz
ZRG NSZZ „Solidarność”,
Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”,
Stanisław Taube, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Województwa Pomorskiego
Federacji Związków Zawodowych oraz Bolesław Zasada,
członek prezydium Wojewódzkiej Rady OPZZ.
W imieniu organizacji pracodawców dokument podpisali: Jolanta Szydłowska, prezes
Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Wojciech Grochowiecki, członek
zarządu Pracodawców Pomorza i Wiesław Szajda, prezes
zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.
(mk)

PODZIĘKOWANIA
DLA PANA
LESZKA GIERAKA
Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” składa
serdeczne podziękowania
za przekazanie do naszego
Archiwum Komunikatu dyrektora Stoczni Gdańskiej
z 5 maja 1988 r., programów i ulotek wyborczych
Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”, wydawnictw zwartych oraz wydawnictw ciągłych z lat 80.
DLA PANI
REGINY AMBROS
Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” składa
serdeczne podziękowania
za przekazanie do naszego
Archiwum znaczków pocztowych, kopert, ulotek ze
strajku 1980 r. oraz Strajkowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarność”.

SPOŁECZEŃSTWO

i œmIesZno, i
Z nowych taœm
CBA
Podsłuchany Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister infrastruktury w rozmowie z szefową Bumaru o zwolnionym szeﬁe Instytutu Transportu
Samochodowego: „On sam sobie wypłacał
(pieniądze) za projekty europejskie, sam ze
sobą podpisywał umowy, 400 tysięcy sobie
wziął. I najlepsze, że zapłacił w Warszawie
ekspertom, którzy zrobili mu opinię, że tak naprawdę to mógł to sobie wziąć”. To tylko jeden
z ciekawych fragmentów z płyty z nagraniami
podsłuchowej, którą przekazała CBA prokuraturze. Szef Instytutu oﬁcjalnie został zwolniony
jesienią 2013 r. za „bałagan z egzaminami na
prawo jazdy”.

strAszno

JERZY BOROWCZAK z PO. Panu posłowi

przypominamy, że nie zawsze chodzi o to, by
pracować długo, ważne, by pracować mądrze
i dla dobra ludzi. A z tym miał ostatnio problemy. Oto krótkie przypomnienie kilku głosowań
„posła samochwały”: przeciw referendom
obywatelskim i obniżeniu podatków osobom
najuboższym, za wydłużeniem czasu pracy
osobom niepełnosprawnym, za podniesieniem
wieku emerytalnego, za antypracowniczymi
zmianami w kodeksie pracy, za ograniczeniem
obywatelskiego prawa do zgromadzeń. Czy
mamy wymieniać dalej?

Zapowiedź?

Wychowanie
Część obecnych parlamentarzystów tak dobrze
czuje się na Wiejskiej, że w rubryce zawód
wpisała „poseł”. Ciekawe, jakie studia trzeba
skończyć, aby wyuczyć się tego zawodu? Może
„Wychowanie do życia w parlamencie”? Cóż,
zobaczymy, komu komisja egzaminacyjna 25
października pozwoli studiować dalej.

Dyrektorzy
i prezesi

Tym razem nie Gdynia, Słupsk lub Kraków, ale
Gdańsk doświadcza zaszczytnej możliwości
goszczenia na listach wyborczych JOANNY
SENYSZYN, właścicielki najbardziej oryginalnego głosu w polskiej polityce. Czy to zapowiedź tego, że lewica, mimo że zjednoczona,
będzie cienko piszczeć?

Na listach kandydatów znajdują się również,
chyba zapatrzeni w kultowe komedie STANIS£AWA BAREI, zawodowi dyrektorzy i prezesi. Nawet w Prawie i Sprawiedliwości. I może
to jest największa sensacja tych wyborów. Do
tej pory byliśmy przekonani, że w PiS prezes
jest tylko jeden.

Nieznoœna
lekkoœæ bytu

Nie sprawiæ
zawodu
A tak w ogóle to rubryka „zawód” powinna
być wypełniana nie przez kandydatów, tylko
przez wyborców. I powinny być tylko dwie
opcje do wyboru – „Tak” lub „Nie”.

Serce
nie s³uga
Polityk musi mieć grubą skórę, to wiadomo. Okazuje się, że przydaje się też silne serce. Pewien
były premier, nazwiska nie pomnimy (czasami
znany jako „KAZ”), traﬁł do szpitala z problemami kardiologicznymi. Na szczęście doszedł
już do zdrowia, ale niejedna tęga głowa próbuje
rozgryźć, co bardziej zaszkodziło tak zasłużonemu sercu – miłość do polityki czy do kobiety?

Pose³
samochwa³a
Samochwała w kącie stała i tak wciąż opowiadała: „Byłem, jestem i pozostanę raczej społecznikiem niż politykiem”, „Pierwszą »żoną«,
której poświęcałem najwięcej czasu w minionych latach, była Rzeczpospolita”, „Praca,
średnio licząc, 12-godzinna, sześć dni, a często
siedem dni w tygodniu”. Tak sam zrecenzował
swoje poselskie „wyczyny” w ostatniej kadencji

Po zmianie ekipy w Kancelarii Prezydenta okazało się, że z pałacu zniknęło kilka dzieł sztuki,
w tym znany obraz „Gęsiarka”. W drużynie
„BRONKA” niespecjalnie się tym przejęli,
w końcu, jak przyznali, wartość katalogowa
obrazu wynosiła tylko… 2,50 złotego. Poza
tym „myśleli, że obraz się odnajdzie”. Pewnie
tak samo myśleli, że BRONIS£AW KOMOROWSKI „się wybierze”. Aż trudno uwierzyć,
że wytrzymaliśmy z tą ekipą całą kadencję…

Bronek
rekordzista
Dość już o wyborach, czas na trochę historii.
Polscy politycy, a zwłaszcza prezydenci, powinni uważać z liczbą 100 milionów. Jeden dawno
temu obiecał taką okrągłą sumkę każdemu Polakowi i do dziś musi się tłumaczyć. Drugi poświęcił tyle, oczywiście nie własnych, pieniędzy,
by ratować swoją kampanię wyborczą. I przy
okazji pobił rekord Polski w nowej dyscyplinie
– rzut pieniędzmi publicznymi w błoto.

(ach), rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak Pan/Pani ocenia rządy
Platformy Obywatelskiej?
STANISŁAW KOWALIK,
przewodniczący Komisji
Terenowej Emerytów i Rencistów
NSZZ „S” przy Oddziale ZRG
w Chojnicach

– Rządy Platformy Obywatelskiej oceniam
diametralnie źle. To, co przez osiem lat zrobiło to towarzystwo
wzajemnej adoracji, woła o pomstę do nieba. Emerytom żyje
się naprawdę ciężko. Deklaracje wyborcze, które teraz wygłaszają politycy tej partii, nijak się mają do rzeczywistości – oni
od ośmiu lat obiecują, a emerytom żyje się coraz gorzej.

RYSZARD LIS, przewodniczący
KZ NSZZ „S” w Przedsiębiorstwie
Usług Komunalnych „Starkom”
sp. z o.o.

– Rządy Platformy Obywatelskiej można
oceniać tylko negatywnie. To jest partia antyspołeczna i antypracownicza. W moim zakładzie pracy na szczęście potraﬁmy dojść do porozumienia
z prezesem, ale generalnie nastąpiły tylko zmiany na gorsze.
Politycy kradną na całego, a Najwyższa Izba Kontroli niczego
nie znajduje. Powszechnie funkcjonuje ustawianie przetargów i konkursów na wyższe stanowiska. Przypomnijmy aferę
hazardową z jej „bohaterem” Zbigniewem Chlebowskim.

ANNA KOCIK, zastępca
przewodniczącego Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „S” Regionu
Gdańskiego

– Platforma Obywatelska rządzi fatalnie.
Korupcja, afery w tak zwanych elitach władzy bulwersują mnie i moją rodzinę. Sytuacja
pracowników znacznie się pogorszyła. Na własnym przykładzie i przykładzie branży, którą reprezentuję, mogę powiedzieć, że spadły płace realne. Młodzi ludzie borykają się ze
znalezieniem miejsca pracy, a jeśli już znajdują, to proponuje
im się umowy śmieciowe. Starsi mają bardzo niskie emerytury, z których często nie są w stanie się utrzymać, wykupić
leków itp. Brak dostępu do publicznej służby zdrowia, czasem
wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę lekarską, to zmora
wielu naszych rodaków. Nie szanuje się człowieka, nie bierze
się pod uwagę głosu i interesu obywateli, co świadczy o braku szacunku do nich.

PIOTR MADEJ, przewodniczący
KM NSZZ „S” w Wojewódzkiej
Stacji SanitarnoEpidemiologicznej

– Ogólnie oceniam rządy Platformy Obywatelskiej negatywnie. Bardzo nie podobają
mi się różne posunięcia, których przez osiem
lat było całkiem sporo. Są to przede wszystkim zmiany kodeksu pracy na niekorzyść pracowników i zamrożenie płac
w budżetówce. Tymczasem sama pani premier Ewa Kopacz
powiedziała, że za taką płacę nie da się przeżyć. Przez osiem
lat było też sporo kłamstw, oszustw, krętactw. Wszystkie
zmiany wprowadzono bez oglądania się na to, jak poradzą
sobie pracownicy.

Oprac. (MarWer)

www.solidarnosc.gda.pl
facebook.com/
solidarnoscgdansk
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OSIEM LAT PLATFORMY.
Kończy się ośmioletnia era rządów Platformy Obywatelskiej.
Z 201 posłów PO do pociągu z napisem „Sejm” wsiądzie zapewne co drugi. To skutek rządów sprawowanych bez oglądania się na obywatelskie inicjatywy i sabotowanie dialogu
społecznego.

N

a konto PO-PSL poszło
m.in. podwyższenie
wieku emerytalnego do
67 roku życia, wprowadzenie
dodatkowych podatków, m.in.
od kopalin, wzrost VAT, elastyczny czas pracy, tolerowanie
szarej strefy i umów śmieciowych, seria afer, podwojenie
zadłużenia państwa.
Nasze zadłużenie zagraniczne
sięga biliona dwustu miliardów
złotych, w porównaniu z 569
miliardami złotych w 2007 roku,
a dług publiczny, mimo „skoku
na OFE”, rośnie i wynosi 886
miliardów złotych.

Aferalna RP
Osiem lat rządów Platformy
i PSL można by opisać jako ciąg
nierozliczonych afer. Państwo
traktowane jest jako prywatny
folwark.
Nie licząc tych lokalnych
i „zegarkowych”, przypomnieć
warto infoaferę w Komendzie
Głównej Policji i przy informatyzacji MSW, aferę hazardową
(ze słynnymi spotkaniami biznesu i polityki na stacjach benzynowych i cmentarzach), autostradowo-ekranową, upadłość
firm budowlanych w czasach
boomu inwestycyjnego, „deale”
omawiane u „Sowy i przyjaciół”,
Pendolino, którego nie musieliśmy kupować, zapaść ochrony
zdrowia, patologię w systemie
finansowym, wciskane Polakom
kredyty we frankach szwajcarskich, aferę piramidy finansowej
Amber Gold, gdzie prowincjonalny aferzysta, korzystając z niezrozumiałej ochrony instytucji
powołanych do stania na straży
prawa, był w stanie przytulić
ponad 300 milionów złotych. To
pokazuje, że stan państwa jest
opłakany, państwo istnieje „tylko
teoretycznie”.

Chora służba zdrowia
Od ośmiu lat toczy się proces
wywłaszczania obywateli z ich
prawa do opieki zdrowotnej.
Dzisiaj pacjent czuje się intruzem
w spółce prawa handlowego do
niedawna nazywanej przychodnią czy szpitalem, a jeśli dotknie
go nagły wypadek, to w szpitalnym oddziale ratunkowym spędzi 12 godzin w oczekiwaniu na
zaopatrzenie medyczne.
PO-PSL na Pomorzu o zdrowiu mówi językiem handlowym.
W tym systemie „nadmiar” cho-
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rych przynosi straty, pacjent
przeszkadza, pałęta się po spółce,
czegoś chce. Chce się zarejestrować do lekarza, którego darzy
zaufaniem, oczekuje opieki i zaopatrzenia medycznego. Jednym
słowem, psuje bilans. Od łączenia
nie poprawi się opieka medyczna,
skoro istnieje uzależnienie finansowe spółek kapitałowych od
przychodów z NFZ i konieczność
zawarcia kontraktów po jednostronnie określonych i narzuconych przez fundusz cenach.
Nasze ledwie 27 miejsce
w Europie pod względem stanu
i jakości lecznictwa to dno.
Według raportu OECD na
1000 mieszkańców przypada 2,2
lekarza. Więcej jest w Rumunii
czy Słowenii. Bezpłatne leki refundowane nie są dla osób po 75
roku życia, pobierających najniższą emeryturę lub rentę – uważali
senatorowie PO. Darmowe leki,
zgodnie z założeniami, miały
trafić do tych, którzy na miesiąc
od państwa dostają nie więcej niż
844 zł 45 gr brutto i ukończyły
75 lat. Senat wyrzucił projekt do
kosza.
– Zrobiliśmy to jawnie
i z otwartą przyłbicą – pochwalił się wówczas na swoim blogu
Jan Filip Libicki, senator PO.
Pomorscy senatorowie, którzy
odrzucili projekt nowelizacji
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, to marszałek
Bogdan Borusewicz, Andrzej
Grzyb, Kazimierz Kleina, Leszek Czarnobaj, Edmund Wittbrodt i Roman Zaborowski.

Podatkowe autostrady
Platforma miała kiedyś
program. Łza się w oku kręci.
W drodze ku władzy PO wystąpiła nawet z programem podatku liniowego i projektem „Trzy
razy 15”, czyli obniżenie do 15
procent podatku dochodowego
od firm (CIT), wprowadzenie
podatku liniowego PIT na poziomie 15 procent oraz zmniejszenie maksymalnej stawki VAT do
15 procent, rozwiązania Senatu,
ograniczenia nomenklatury,
zmniejszenia liczby radnych, naboru pracowników administracji
na drodze konkursów.
Co zostało z obietnic i założeń, które padły w przemówieniach z 2007 i 2011 roku? Polska
w budowie – w sieć autostrad czy
sprawną służbę zdrowia nikt nie
wierzy. Jedyną kwestią, którą
gabinet Tuska zrealizował, jest
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podwyżka podatków i obciążeń
(składka rentowa płacona przez
pracodawców, podatek od wydobycia miedzi i srebra, likwidacja
luki, która umożliwiała ucieczkę
od podatku Belki, wzrost podatku
VAT z 22 do 23 procent, co uderzyło w konsumentów, wzrost
VAT na artykuły dziecięce z 8 do
23 procent, likwidacja ulgi internetowej oraz ulgi dla twórców).
Żadna z planowanych inwestycji
drogowych nie została ukończona
na propagandowe przedsięwzięcie Euro 2012. Mamy najdroższe
drogi w Europie i pomyśleć, że
przejazd po autostradach i drogach szybkiego ruchu w krajach
nadbałtyckich, Niemczech i krajach Beneluksu jest bezpłatny.
W Szwajcarii ważna 14 miesięcy winieta kosztuje 40 franków,
czyli około 150 złotych.

Exposé.
Słowa, słowa, słowa…
Premier Kopacz wygłosiła
w Sejmie 1 października 2014 r.
exposé. Podobnie jak wystąpienia
premiera Tuska z listopada 2011
r. i z października 2012 r. warto je
podsumować.
W „polu” jest realizacja specjalnej ustawy antykryzysowej,
dzięki której firmy, które straciły
na embargu na Rosję, będą mogły
skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację
składek na ZUS.
Na weryfikację czeka obietnica, by od 2016 roku z urlopów
rodzicielskich mogli skorzystać
wszyscy rodzice, którzy takiej
możliwości do tej pory nie mieli.
To rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci
i rolnicy.
Na start czeka program staży dla studentów w urzędach
administracji publicznej i program odbudowy szkolnictwa
zawodowego we współpracy
z przedsiębiorcami oraz stworzenie doradztwa zawodowego
w gimnazjach.
Od trzech lat powinien działać Polski Fundusz Innowacyjności na rzecz Badań i Rozwoju
w przedsiębiorstwach, finansowany z pracującego majątku
Skarbu Państwa.
Ślimaczy się modernizacja
kolei i dostosowanie sieci kolejowej do prędkości 120 i 160
km/h. Nie nastąpiła odbudowa
połączeń kolejowych w Polsce
północnej i wschodniej.
– Mój rząd zaproponuje młodym Polakom, tym najzdolniejszym, by począwszy od 2016
roku mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach
zagranicznych i ta możliwość bę-

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

I wystarczy…
dzie sfinansowana przez państwo
– obiecywała Ewa Kopacz.
Obiecała bezpieczne dla
pacjentów wdrożenie pakietu
onkologicznego i kolejkowego
oraz finansowanie specjalizacji
lekarzy w ramach rezydentur.
I było coś dla dzieci: miejsce
w przedszkolu.
– Obejmiemy wszystkie dzieci w wieku 3 i 4 lat prawem do
edukacji przedszkolnej. Dzięki
częściowemu subwencjonowaniu
przedszkoli z budżetu państwa
uda nam się zapewnić w nich
miejsce dla każdego dziecka
– mówiła premier.

Na pasku Berlina
PO nie przysłuży się też problem naporu na Europę przybyszów z Azji i Afryki. Polacy
z obawą patrzą na szturmujące
granice tłumy muzułmanów.
Ewa Kopacz nie rozumie nastrojów społecznych. Na dodatek
brak jej woli i siły charakteru,
żeby wyciągnąć wnioski. Dla
Ewy Kopacz punktem odniesienia są liberalne „salony”.
Premier, zamiast odrzucić przymusowe kwoty dla imigrantów,
narzucane przez Angelę Merkel
oraz większość polityków unijnych, wolała lawirować. Skutek?
Rząd nie stanął w jednym szeregu
z Czechami, Słowakami, Węgrami, Finami czy Rumunami.
Czy nasze służby będą w stanie odróżnić uchodźców politycznych od zarobkowych? Widzimy
tysiące zdeterminowanych ludzi
napierających na przejścia graniczne i czujemy brak realizmu
rządowych obietnic.

Platforma
antyobywatelska
Partia mająca w nazwie
„Obywatelska” nie pozwala na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Na nic zdały się zabiegi
o przeprowadzenie referendum
w sprawie wydłużenia wieku
emerytalnego, wieku szkolnego
i majątkiem publicznego.
„Solidarność” chciała, aby
w referendum Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są
za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego,
czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn. Pod wnioskiem
o referendum złożono 2 miliony podpisów. I co? I nic. Podpisy wylądowały w koszach na
śmieci.
Do Sejmu po akcji „Ratuj
Maluchy” wpłynęło 950 tysięcy podpisów osób, które chciały referendum w sprawie obniżenia wieku szkolnego i zmian
w edukacji. I nic.

Dialog reanimowany
Pod rządami PO-PSL dialog
społeczny znalazł się w głębokim
kryzysie. W czerwcu 2013 r. trzy
reprezentatywne centrale związkowe opuściły Komisję Trójstronną,
nie chcąc legitymizować antypracowniczych działań rządu.
Jest jednak pewien postęp.
Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przygotował
NSZZ „Solidarność”. Ustawa 11
września weszła w życie. Rada
Dialogu Społecznego ma większe kompetencje, gwarantuje
większą niezależność, pośrednią
inicjatywę ustawodawczą, znosi
możliwość blokowania uchwał
przez jedną ze stron, a także
wprowadza kadencyjność przewodniczącego rady.

Tymczasowo
zatrudniony
Koalicja PO-PSL zaniechała
prowadzenia aktywnej polityki
gospodarczej i zdecydowała się
postawić na konkurowanie poprzez zaniżanie kosztów pracy, co
prowadzi do oparcia gospodarki
o umowy śmieciowe. 28 procent
zatrudnionych w Polsce pracuje na umowach tymczasowych
bez stałej gwarancji zatrudnienia.
To najwięcej wśród 34 krajów
OECD.
Dla młodych Polaków stały
etat to marzenie. Na umowach
tymczasowych pracuje aż 71,2
procent pracowników w wieku
do 24 lat. Co gorsza, na umowach tymczasowych pracuje się
latami.
Z danych GUS wynika z kolei,
że pod koniec 2013 r. 1,4 miliona
Polaków miało podpisaną wyłącznie umowę cywilnoprawną.
Rząd się ocknął i w siódmym
roku rządów PO-PSL w 2014 r.
Donald Tusk powiedział, że rząd
rozpoczyna walkę z erą tzw. umów
śmieciowych. Za jego rządów liczba „śmieciówek” rosła w ogromnym tempie – w 2012 r. pracowało na umowach o dzieło i zlecenie
ponad milion osób w firmach zatrudniających ponad 9 osób, o 85
procent więcej niż w 2010 r.

Nie chcą płacić za pracę
Wzrósł odsetek pracodawców
niewypłacających należności za
godziny nadliczbowe. Inspektorzy PIP w 2014 r. wydali 8 tysięcy nakazów wypłaty zaległych
wynagrodzeń na 171 milionów
złotych. Wielu z nich lekceważy
przepisy o odpoczynku dobowym. Tak w praktyce realizowany jest „elastyczny czas pracy”.
Spadła też liczba rejestrowanych układów zbiorowych pracy.

Odnotowano jedynie 88 zakładowych układów zbiorowych pracy.
O 21 mniej niż rok wcześniej.
Przeciętne wynagrodzenie
prezesa działającego w Polsce
banku z pierwszej dziesiątki to
2,9 mln zł rocznie. Przeciętna
pensja w Polsce wynosi około
4 tys. zł. Statystyczny obywatel
na roczną pensję prezesa banku
musiałby pracować 60 lat.
Jak wynika z raportu OECD,
produkt narodowy brutto danego
kraju mógłby rosnąć szybciej,
gdyby panowała w nim większa
sprawiedliwość płacowa.
Minimalna płaca brutto
w Polsce to 1750 zł w 2015 r. Po
odliczeniu składek najmniej zarabiający dostają 1243 zł na rękę.
W Polsce średni skorygowany dochód do dyspozycji
gospodarstwa domowego netto
na osobę wynosi 16 234 dolary
na rok, a średnia OECD wynosi 23 938 dolarów. Pracujemy
przez 1929 godzin rocznie, czyli
więcej niż średnia OECD, która
wynosi 1765 godzin.

Obóz władzy liczy na to, że chociaż PiS wygra wybory, nie stworzy rządu. Jeśli partia
Jarosława Kaczyńskiego nie przekroczy
39-procentowego poparcia, co przełoży
się na około 207 mandatów, a do Sejmu
prześlizgną się Nowoczesna, „Korwinowcy”, Kukiz ’15 i Zjednoczona Lewica, to
teoretycznie może powstać wielka antypisowska koalicja.

Co nam proponuje PO?
Z ust Ewy Kopacz usłyszeliśmy o likwidacji składek na ZUS
i NFZ i „jednolitym podatku”.
A potem się wyjaśniło, że nie likwidacja składek, tylko wliczenie
składek do PIT, nie jednolity podatek, tylko od 10 do 39,5 procent.
Tak gospodarują nasi „liberałowie”, najlepiej czujący się na
państwowych i komunalnych posadach, na których czerpią profity,
wydając publiczne pieniądze.
140 miliardów wpływów ze
składki na ZUS, 67,5 miliarda
wpływów ze składki na NFZ. Podatek z PIT przynosi dzisiaj 44,5
miliarda rocznie. Wychodzi więc,
że podatek PIT w tym systemie,
o którym premier mówiła, miałby
dać nie 45, a 250 miliardów, czyli
wpływy z podatku PIT musiałyby
wzrosnąć ponad 5-krotnie.
Wyborcze deklaracje Ewy
Kopacz to zapowiedź cofnięcia
poziomu ochrony praw pracowniczych w Polsce. Wprowadzenie w życie kontraktów w miejsce umów o świadczenie pracy
oznacza likwidację uprawnień
pracowniczych, destabilizację
warunków zatrudnienia.
To, co zaprezentowali premier
Kopacz i szef jej doradców Janusz Lewandowski, przypomina
akcję referendalną byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego z pytaniami przygotowanymi
na kolanie.
Artur S. Górski
Kadencję rządu
2011-2015
narysował Dobosz Jan

Nr 10/październik 2015

9

HISTORIA

Siła zakładów pracy
– W tym roku obchodzimy
35 rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”. Pomimo upływu już ponad trzech dekad
ta perspektywa historyczna
wciąż dominuje nad polskim
życiem publicznym. Zacznijmy więc od początku. Jak
pamięta Pan sierpień 1980
roku?
– Na początku lipca wybuchły pierwsze strajki. Antoni
Macierewicz i Piotr Naimski
stworzyli wtedy plan, który
miał być realizowany w razie
wybuchu strajków w Warszawie. Chodziło o zajęcie jednej z państwowych drukarni
i wydawanie codziennego pisma, które byłoby organem,
ale być może też ośrodkiem
kierowniczym, całej akcji. Nic
z tego nie wyszło, ale plan w
różnych wersjach był aktywny aż do 1989 r. Na początku
sierpnia przebywałem na Pomorzu, spędzałem urlop we
Władysławowie. Spotkałem się
oczywiście z Leszkiem, rozmawialiśmy o sytuacji, przygotowałem na jego zlecenie jakąś
ulotkę. Wróciłem do Warszawy
14 sierpnia, w dniu, w którym
wybuchł strajk. W stolicy nie
kursowały już autobusy, bo
trwał krótki strajk komunikacji miejskiej. Rozpoczął się
intensywny okres działalności
opozycyjnej, z ukrywaniem się
i wieloma „przygodami”.
– Jakimi na przykład?
– Przeniosłem się na Saską
Kępę do mieszkania ciotki
i wuja. Czasami, aby ukryć się
przed bezpieką, nocowałem
w klasztorze oo. Dominikanów przy kościele św. Jacka.
Jeszcze w trakcie strajków
sierpniowych pojechałem do
Wrocławia. Dostałem się do
Pafawagu, a później do zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie znajdowała
się siedziba wrocławskiego
Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego. Informacje tam
uzyskane przekazałem telefonicznie do Warszawy, a później wróciłem pociągiem do
stolicy. Poszedłem do mieszkania państwa Malickich, gdzie
wpadłem w „kocioł” bezpieki.
Wylądowałem na tzw. Mostowie, czyli w areszcie Komendy
Wojewódzkiej MO w Warszawie w Pałacu Mostowskich.
– Po wyjściu z aresztu zaczął Pan pomagać prawnie
i organizacyjnie zakładać
struktury Związku.
– Wspólnie z Janem Olszewskim 2 września 1980 r.
uruchomiliśmy punkt konsultacyjno-informacyjny przy ul.
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Bednarskiej. Nie był reprezentacyjny, mieścił się na strychu
jednej z kamienic, ale cieszył
się ogromnym zainteresowaniem, co też pokazywało potencjał rodzącego się ruchu.
Gdy pierwszego dnia przyszedłem na dyżur o godzinie 6,
czekała już tam grupka ludzi
zainteresowanych pomocą.
Dyżurowaliśmy kilkanaście
godzin dziennie do późnego
wieczora, dołączyły do nas
kolejne osoby. Przekonywaliśmy ludzi, że warto założyć
organizację w swoim zakładzie pracy, że jest to zgodne z
prawem, udzielaliśmy porad,
jak to przeprowadzić prawnie.
Zgłaszali się ludzie, aby pomóc
im w organizowaniu Związku.
Jeździłem więc na spotkania
organizacyjne nowych komisji zakładowych. Rozmaitość
postaw była ogromna. Jedni
mieli motywacje ekonomiczno-społeczne, inni czysto polityczne. Mówili: „Może nas
wywiozą na Sybir, ale warto
spróbować”. Widać było, że
to szeroki ruch, który łączy
wszystkie grupy społeczne, od
bardzo prostych robotników do
intelektualistów.
– Na czym polegała przełomowość Sierpnia ’80?
– Wynikała ona z całego
ciągu zdarzeń w 1980 r. Przypomnę, że początkowo wła-

Próby obejścia
„Solidarności”
obserwowaliśmy już
po stanie wojennym.
Komuniści liczyli,
że aktywną część
społeczeństwa ujmą
w ramy, które nie będą
dla nich groźne, na
przykład legalnych
klubów politycznych.
Wiedzieli, że groźne
są dla nich zakłady
pracy. Tam w dalszym
ciągu była realna siła
społeczna.
dza traktowała Porozumienia
Sierpniowe jako coś bardzo
krótkotrwałego. Dopiero nieco
późniejsze Porozumienia Katowickie zmusiły ją do pewnego
rozszerzenia interpretacji porozumień, ale wciąż w moim
przekonaniu tymczasowego.
Ostatecznym dopełnieniem
sierpniowego zwycięstwa było
powstanie „S” i uzyskanie, po
walce, rejestracji Związku.
– I tu dochodzimy chyba
do sedna sprawy. Siła „S”,
przynajmniej w pierwszym
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Rozmowa z JAROSŁAWEM KACZYŃSKIM, prezesem Prawa i Sprawiedliwości

okresie legalnej działalności,
wynikała z tego, że zwyciężyła koncepcja jednej ogólnopolskiej struktury, która
początkowo wcale nie była
popularna…
– 12 lub 13 września przyjechałem do hotelu Morskiego we Wrzeszczu, gdzie była
pierwsza siedziba MKZ. Pamiętam tamtą atmosferę, trudne obyczaje z fabrycznej hali.
Widać było, że rodzi się nowa
siła społeczna. Trwały dyskusje nad kształtem Związku.
Kluczowe okazało się zebranie
przedstawicieli MKZ z całego
kraju 17 września. Wcześniej
na spotkaniu w wąskim gronie
ustaliliśmy z Leszkiem i Janem
Olszewskim, że będziemy walczyć o powstanie jednego dużego związku. Wałęsa i Kuroń
byli przeciw, Kuroń forsował
koncepcję swego rodzaju rad
robotniczych. Na zebraniu
przyjęto zasadę, że najpierw
głos zabiorą działacze robotniczy, a później eksperci. Leszkowi udało się wywalczyć to,
że Jan Olszewski zabrał głos
właśnie w tej pierwszej części. Jego argumenty za jedną
ogólnopolską strukturą sala
przyjęła owacjami. W takiej
atmosferze przyjęcie koncepcji Karola Modzelewskiego
okazało się formalnością. To,
a także umiejscowienie centrali w Gdańsku, zapewniło
„S” niezależność.
– Powstał formalny podmiot, otwarcie kontestujący
komunistyczną rzeczywistość.
– Porozumienia Sierpniowe
i powstanie „S” dały poczucie
legalności działalności opozycyjnej, a jeśli popatrzymy na

polską historię, chociażby na
konfederacje szlachty, zauważymy, że Polacy zawsze posiadali potrzebę legalizmu. Na
zasadzie zupełnie nielegalnej
nie uda się w Polsce niczego
wielkiego zorganizować.
– Później przyszły lata
marazmu i braku nadziei.
Dla Pana był to czas rosnącej
pozycji w ruchu antykomunistycznym.
– Od lata 1986 r. do października 1989 r. działałem
najpierw w Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej,
a później w Krajowej Komisji
Wykonawczej „S” jako sekretarz. Później pochłonęły mnie
obowiązki redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.
W mojej ocenie stan wojenny
skończył się tak naprawdę
dopiero wraz z amnestią dla
więźniów politycznych 11
września 1986 roku. Rzeczywiście w tym czasie dominował pewien konserwatyzm
myślenia, skupienie na bieżącej sytuacji. Zdawałem sobie
sprawę, że wszystko zmierza
do zmiany, w jakiejś jeszcze
nieokreślonej formie, ale mało
kto to podzielał. Natomiast rozumieli to dobrze Adam Michnik i Bronisław Geremek.
– Czyli wspólna diagnoza,
ale inne plany.
– Zdawałem sobie sprawę,
że nie wróci wprost sytuacja
z 1980 roku, ale było dla mnie
oczywiste, że wrócić musi „S”.
Próby obejścia „S” obserwowaliśmy już po stanie wojennym.
Komuniści liczyli, że aktywną część społeczeństwa ujmą
w ramy, które nie będą dla nich
groźne, na przykład legalnych
klubów politycznych. Wiedzie-

li, że groźne są dla nich zakłady pracy. Tam w dalszym ciągu
była realna siła społeczna. W
kierownictwie „S” był spór o
to, co ma znaczenie: zakłady
czy postawa inteligenckiej elity. W istocie chodziło o to, kto
będzie partnerem dla włądzy.
Geremek i Michnik chcieli
widzieć siebie w tej roli (wraz
ze środowiskiem). Wałęsa też
skłonny do ugody, nie zajmował jeszcze stanowiska.
– Poznał Pan dobrze środowiska opozycyjne i w Warszawie, i w Gdańsku. Czy
poszczególne Regiony się
różniły?
– Cała warszawska opozycja była bardziej inteligencka,
w Gdańsku było to środowisko
mieszane, bardziej robotnicze.
Region Mazowsze zawsze dążył do dużej autonomii i stawiał tezę, że liczy się opór elit
intelektualnych. Uważał tak
nawet Zbigniew Bujak, który
przecież sam wyrósł z robotniczego Ursusa. Region Gdański
uważał, z czym ja też się zgadzałem, że – jak to się wtedy
mówiło – ważne są załogi, czyli zakłady pracy.
– W Regionie Gdańskim wciąż żywa jest pamięć o udziale Pana i Lecha
Kaczyńskiego w strajkach
w 1988 roku.
– Oba strajki w 1988 roku
bardzo ożywiły sytuację. Gdy
na początku maja usłyszałem,
że w Gdańsku coś się dzieje,
jeszcze tego samego dnia pojechałem tam pociągiem. Dostaliśmy się z Leszkiem do Stoczni Gdańskiej. Gdy wyszliśmy
z niej na chwilę, była już otoczona przez milicję i ZOMO.
Na teren stoczni pomógł nam
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wrócić jakimiś zakamarkami
kierowca ks. Jankowskiego,
bardzo rosły i silny człowiek.
Uczestniczyliśmy w jałowych
negocjacjach z zastępcą dyrektora stoczni. Nazywaliśmy
go „Telefon”, bo niczego sam
nie mógł załatwić. Wtedy poznałem abp. Tadeusza Gocłowskiego, jeździłem na rozmowy
do kurii w Oliwie. W stoczni
było wielu nowych młodych
robotników, którzy nie brali udziału w Sierpniu ’80.
Uznaliśmy, że nie ma innego
wyjścia, niż zorganizowane
wyjście ze stoczni. Było to
przynajmniej częściowe zwycięstwo, wstępne przełamanie
sytuacji, zachęta do dalszych
działań.
– A strajki sierpniowe?
– Sierpień był już bardziej
zaplanowany. Uczestniczyłem
w naradach w kościele św.
Zygmunta w Warszawie, na
których zakładano, że wszystko zacznie się w Szczecinie.
Wcześniej spontanicznie wybuchł jednak strajk w kopalni
Manifest Lipcowy. Później
był Szczecin, Gdańsk, inne
miasta. Strajk się rozszerzał,
choć nie tak szybko, jak liczyliśmy. Słaby był mechanizm
informacji pomiędzy zakładami. W Gdańsku pamiętam
najpierw prawie pustą stocznię, a później szybki rozwój
strajku, także w sąsiadujących
stoczniach Remontowej i Północnej. Pamiętam młodych
stoczniowców z grupy „Dym”
pięknie grających na gitarze.
Strajki w 1988 roku miały
duże znaczenie. Choć słabsze
niż osiem lat wcześniej, nie
przebiegły tak, jak władza
chciała. Władza nie chciała powrotu „Solidarności”.
A „Solidarność” wróciła.
– Od niedawna patronem
Związku jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Czy zdaniem Pana,
mieszkańca Żoliborza, to dobra decyzja Watykanu?
– To bardzo trafna decyzja,
podkreślająca wyjątkową rolę
ks. Jerzego nie tylko w wymiarze symbolicznym, patriotycznym czy duchowym, ale realnego wsparcia dla przetrwania „S”.
Odprawiane przez niego msze
święte za ojczyznę w pewnym
momencie stały się najbardziej
widoczną, jaskrawą demonstracją tego, że „S” mimo stanu wojennego nie została zniszczona.
W kościele św. Stanisława Kostki co miesiąc spotykało się od
kilku do 10 tysięcy ludzi. Były
sztandary związkowe. Wyczytywano kilkaset delegacji z całego
kraju, z regionów, zakładów pracy. Dawało to poczucie wspólnoty. Ksiądz Popiełuszko bez wątpienia miał w sobie charyzmę,
którą odczuwamy do dziś.
– Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmawiał
Adam Chmielecki

Ustawa
o osobach represjonowanych
W dniu 31 sierpnia 2015
r. weszła w życie ustawa
z dnia 20 marca 2015 r.
o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych
z powodów politycznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 693).
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łównym celem ustawy jest przyznanie
szczególnego statusu
działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów
politycznych w okresie od 1
stycznia 1956 r. do 4 czerwca
1989 r. Ustawa daje konkretną
możliwość do niesienia pomocy: przyznania świadczenia
pieniężnego oraz pomocy pieniężnej tym osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy
znajdują się w najtrudniejszej
sytuacji materialnej.
Status działacza opozycji
antykomunistycznej/osoby
represjonowanej przyznaje
w drodze decyzji administracyjnej szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. O status ten może
wystąpić zarówno działacz
lub osoba represjonowana, jak
również wdowa, wdowiec lub
inny członek rodziny zmarłego.
Jednakże prawo do świadczenia pieniężnego albo pomocy
pieniężnej rodzinie zmarłego
działacza lub represjonowanego nie przysługuje.
W art. 2 ustawy zawarto definicję działacza opozycji antykomunistycznej. Warto podkreślić, że aby zostać uznanym za
działacza opozycji antykomunistycznej zagrożoną represjami
działalność należało prowadzić
w latach 1956-1989 i co najmniej 12 miesięcy. Karnawał
„Solidarności”, czyli okres od
31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., nie jest wliczany do
wymaganego 12 -miesięcznego
okresu działalności.
Wymieniony w art. 3 ustawy katalog represji uprawniający do przyznania statusu
osoby represjonowanej jest
szeroki. Represje i szykany za
działalność antyreżimową również muszą dotyczyć okresu
między 1956 a 1989 rokiem.
Procedura nadawania statusu
działacza opozycji antykomunistycznej jest dwustopniowa, zaczyna się w Instytucie Pamięci
Narodowej, a kończy w Urzędzie do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
Ustawodawca wprowadził
jeden wyjątek – odznaczeni
Krzyżem Wolności i Soli-

darności mogą skorzystać ze
skróconej drogi. W tym przypadku opozycjonista/osoba
represjonowana swoje kroki
kieruje bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
i przedstawia uwierzytelnioną
kopię legitymacji o nadaniu
odznaczenia (zamiast decyzji
prezesa IPN, o której mowa
poniżej). W tym przypadku nie
jest konieczne również przedstawianie dowodów działalności czy represji, bo UdSKiOR,
posiadając wiedzę o nadanym
odznaczeniu, może zwrócić
się bezpośrednio do instytutu, a instytut jest zobowiązany na podst. art. 5 ustawy do
przesłania informacji o treści
dokumentów stanowiących
również podstawę do nadania
odznaczenia.
Ci wszyscy, którzy wspomnianego odznaczenia nie posiadają, w pierwszej kolejności
powinni złożyć do Instytutu
Pamięci Narodowej wniosek
o wydanie decyzji o spełnianiu warunków wymienionych
w art. 4 ustawy o działaczach
opozycji. Wniosek można
złożyć osobiście lub przesłać
pocztą do Biura Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów
lub wybranego dowolnego oddziału lub delegatury IPN.
Prezes instytutu w terminie
trzech miesięcy od złożenia wniosku po przeprowadzeniu postępowania wyda decyzję, w której
stwierdzi, że dana osoba nie była
funkcjonariuszem/pracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa oraz że w zasobie instytutu
nie zachowały się dokumenty
stanowiące materialny dowód
współpracy z tymi organami.
Tylko taka odpowiedź jest podstawą do starań o nadanie statusu
w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osobom, którym prezes instytutu
odmówi potwierdzenia spełniania
wymogów art. 4 ustawy, służy
odwołanie do sądu administracyjnego.
Należy zaznaczyć, że nieodłącznymi elementami wniosku
składanego do szefa UdSKiOR
oprócz decyzji prezesa IPN
(albo dokumentu potwierdzającego nadanie Krzyża Wolności
i Solidarności) są także dowody potwierdzające działalność
opozycyjną albo dowody potwierdzające represje wymienione w art. 3 ustawy.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 14 ustawy,
Instytut Pamięci Narodowej
udziela pomocy w sporządzeniu wniosku o potwierdzenie

statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów
politycznych. Pomoc ta nie
ogranicza się wyłącznie do
wydania wyżej wspomnianej
decyzji. Każda osoba może
wystąpić jednocześnie do
instytutu z prośbą o pomoc
w zebraniu dowodów potwierdzających represje wymienione w art. 3 ustawy, jak również
działalność opozycyjną wymienioną w art. 2 ustawy. Instytut
deklaruje pomoc każdej osobie,
która zwróci się o nią, w zgromadzeniu zarówno dowodów
na działalność opozycyjną, jak
również na represje za tę zakazaną przez reżim komunistyczny działalność.
Zaznaczyć warto, że instytut przesyłając opozycjoniście/
osobie represjonowanej decyzję prezesa IPN oraz dowody
działalności i represji wyczerpująco informuje o kolejnych
krokach, które należy podjąć
dla sfinalizowania sprawy.
Udokumentowany wniosek
o nadanie statusu działacza
opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej
złożyć należy w Urzędzie do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych.
Każda osoba, której szef
UdSKiOR wyda decyzję o potwierdzeniu statusu działacza
opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych (bądź
członek rodziny zmarłego działacza opozycji/osoby represjonowanej), może wystąpić do
szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem o nadanie
odznaki honorowej.
Opozycjonista o potwierdzonym statusie działacza opozycji
antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów
politycznych ma prawo do
świadczenia pieniężnego w wysokości 400 złotych, o ile
1. dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie
przekracza kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2015 r. jest
to kwota 1056,54 zł) albo
2. dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie
przekracza kwoty odpowiadającej 100 proc. najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2015 r.
jest to kwota 880,45 zł).
Świadczenie pieniężne
przyznawane jest na okres 12
miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek. W przypadku
osób, które ukończyły 67 lat,
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świadczenie pieniężne może
być przyznane na okres do
60 miesięcy, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach
bezterminowo.
Osoby o potwierdzonym
statusie działacza opozycji
antykomunistycznej/osoby represjonowanej znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się również
z wnioskiem o pomoc pieniężną. Pomoc pieniężna może być
przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów zakupu
wózka inwalidzkiego, sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków
pomocniczych, dostosowanie
pomieszczeń mieszkalnych do
rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej. Kryteria dochodowe dla wniosków
o pomoc pieniężną nie są tak
restrykcyjne, jak w przypadku
świadczenia pieniężnego. Szczegółowe wymagania oraz kryteria
przyznawania świadczenia pieniężnego oraz pomocy pieniężnej zamieszczone są na stronie
internetowej UdsKiOR.
W siedzibie IPN w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7
funkcjonuje punkt konsultacyjny, w którym można zasięgnąć informacji, uzyskać
niezbędne informacje i pomoc.
Informacje można uzyskać
w jednostkach terenowych archiwum instytutu. Informacje
udzielane są również telefonicznie (nr tel. 22 581 89 99,
22 581 87 40) i drogą mailową:
opozycja@ipn.gov.pl
Na stronie http://ipn.gov.
pl/opozycja zamieszczone zostały szczegółowe informacje
dotyczące realizacji tej ustawy,
praktyczne wskazówki, formularze wniosków, dane adresowe poszczególnych jednostek
organizacyjnych, numery telefonów osób, do których można
zwrócić się z prośbą o pomoc.
Szczegółowe informacje
dotyczące postępowania przed
UdSKiOR znajdują się pod
adresem:
https://www.udskior.gov.pl/
Jak,uzyskac,uprawnienia,dzial
acza,opozycji,antykomunistycznej,lub,osoby,represjonowanej,
z,powodow,politycznych,1344.
html#content
Informacji można również
zasięgnąć, dzwoniąc pod nr
tel. 22 661 81 29, 22 661 87 06
lub pisząc na adres e-mail: info@udskior.gov.pl
Opracowanie:
Renata Soszyńska
Zastępca dyrektora BUiAD

renata.soszynska@ipn.gov.pl
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35-LECIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ
OBCHODY ROCZNICOWE

NIEZAKOŃCZONA MISJA
Tegoroczne obchody rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych oraz powstania „Solidarności” były szczególnie uroczyste. 35-lecie naszego Związku świętowaliśmy na
imprezach ogólnopolskich, regionalnych, ale także wiele
organizacji związkowych przygotowało spotkania swoich
członków.

12

lidarności, gdzie przy Bramie
nr 2 Stoczni Gdańskiej złożone zostały wiązanki kwiatów.
Druga część sierpniowych
uroczystości odbyła się w Sali
BHP.

Nie ma przyszłości bez
„Solidarności”

Przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

– W tej sali zgromadzili się
ludzie, nasze koleżanki, nasi
koledzy, kierowani jednym
marzeniem – o życiu w wolnej
niepodległej Polsce, o życiu
godnym, wśród ludzi nawzajem się wspierających. 35 lat
temu Polacy ośmielili się mieć
marzenia o życiu w państwie,
które jest suwerenne, politycznie i gospodarczo, w ojczyźnie
wolnej od ubóstwa, wyzysku,
strachu i kłamstwa, w ojczyźnie, w której będziemy sprawiedliwie dzielić się chlebem.
By je zrealizować musieli zastrajkować i spisać 21 postulatów, powołać do życia NSZZ
„Solidarność”. Dzięki nim,
bohaterom Sierpnia ’80, wiele
z nich udało się zrealizować.
Spotykamy się, by uczcić ich
pamięć, ich dokonania i pochylić się z troską nad tym, co
w naszej ojczyźnie jest jeszcze
do zrobienia – mówił przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego Krzysztof Dośla,
witając zebranych w historycznej Sali BHP.
Następnie lider NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przypomniał naszą drogę do wolności:
– Są tutaj w Sali BHP sztandary „Solidarności” zakładów,
których już nie ma, jak mój

zakład Huta Gliwice. Nasza
sala to jest miejsce historyczne, a także miejsce, w którym
wiszą te sztandary… I jest
nam smutno, że w okresie
transformacji zlikwidowano
tyle miejsc pracy, tyle zakładów. Ci, którzy przyczynili
się do upadku komunizmu:
stoczniowcy, górnicy hutnicy,
kolejarze, ponieśli największe
konsekwencje transformacji
– powiedział Piotr Duda, a mówiąc o 21 postulatach MKS
w Gdańsku zauważył:
– Bardzo ważny był postulat
pierwszy – wolne i niezależne
związki zawodowe. Dzisiaj
ten postulat jest zagrożony.
Gdy u steru władzy są liberałowie, założenie organizacji
związkowej w zakładzie pracy
jest zagrożone zwolnieniem
z artykułu 52. Tutaj w Gdańsku jest pani premier Ewa
Kopacz. Mówi ona, że trzeba zapytać w kolejnym etapie
referendalnym o przywileje
związków zawodowych. Pani
premier! Tutaj na sali są młodzi ludzie, jak Maciej Konopka, którego z terminalu
kontenerowego DCT w Gdańsku zarząd wyrzucił za to, że
chciał upomnieć się o prawa
pracowników i założył związek

zawodowy „Solidarność”. Czy
o to walczyliśmy 35 lat temu?
Nie mówmy o przywilejach, bo
to są prawa, które wywalczyliśmy. Jesteśmy państwem Unii
Europejskiej, gdzie standardem
jest przestrzeganie praw pracowniczych i związkowych. Dlatego
nasza rola i nasza misja nie zostały zakończone – powiedział
Piotr Duda.
Jego słów słuchali sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, m.in. Andrzej Gwiazda,
Andrzej Kołodziej, Tadeusz
Fiszbach. Obecni byli też
dwaj przewodniczący NSZZ
„S” Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek. Lech Wałęsa,
mimo iż otrzymał od Piotra
Dudy osobiste zaproszenie, nie
pojawił się w Sali BHP – przebywał za granicą.
W trakcie uroczystości
uhonorowani zostali wyróżnieniami działacze opozycji
solidarnościowej, m.in Paweł
Glanert, uczestnik strajku
z 1970 roku, fotograf przemian w Polsce, współpracownik „Magazynu „Solidarność”.
Uroczystość prowadził Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. Wręczone zostały też stypendia

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Bazylika św. Brygidy, świątynia nierozerwalnie związana
z NSZZ „Solidarność”, szczelnie wypełniona była tymi, którzy przybyli 31 sierpnia, by
uczcić 35 rocznicę podpisania
Porozumień Sierpniowych
i powstania naszego Związku.
We mszy św. uczestniczyli
m.in.: lider NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla, byli przewodniczący
Związku Marian Krzaklewski
i Janusz Śniadek oraz byli
premierzy Jerzy Buzek i Waldemar Pawlak.
Nie zabrakło też kandydatki
PiS na premiera Beaty Szydło
i lidera tej partii, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przede
wszystkim zaś w świątyni
zgromadzili się związkowcy
z całej Polski, reprezentowani
przez blisko sto pocztów sztandarowych swoich organizacji,
– Jest taki dom w krajobrazie polskiej ojczyzny. Dom
„Solidarności”. „Solidarność”
była, jest i będzie – rozpoczął
homilię ks. abp Sławoj Leszek
Głódź. Metropolita gdański
swoje kazanie poświęcił etosowi Związku i jego znaczeniu
dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej zdominowanej
przez system komunistyczny.
Mówiąc o współczesnej roli
NSZZ „Solidarność”, ks. abp
Głódź zauważył:
– Wasz Związek, choć wielu
by tego chciało, nie zszedł na
margines polskiego społecznego
życia, nie zakończył swej służebnej misji wobec środowiska polskiej pracy i wobec narodu. Nie
zawęża swego działania – choć
to także życzenie wielu – do
wspominania swej chwalebnej
drogi, ukazywania historycznej
roli w obalaniu systemu komunistycznego w Polsce. „Solidarność” chce być wciąż istotnym,
słyszalnym, znaczącym elementem polskiego tu i teraz. Ponad
pół miliona obywateli ojczyzny
ufa jej, tworzy jej szeregi – mówił arcybiskup. – Wasz Związek,
który wyrósł z potrzeby naprawienia stosunków pracy w ojczyźnie, przywrócenia pracy jej
godności i znaczenia, ujmował
te zadania w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej.
Po mszy świętej kilka tysięcy osób przemaszerowało
ulicami Gdańska na plac So-
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Dom „Solidarności”

Funduszu Stypendialnego
NSZZ „Solidarność”. Otrzymało je 35 uczniów. Ich sylwetki przedstawił Wojciech
Książek, lider oświatowej
„Solidarności” w Regionie
Gdańskim.
Na zakończenie spotkania
głos zabrał prezydent RP Andrzej Duda. – Wierzę, że da
się naprawić Polskę, wierzę,
że jesteśmy w stanie to zrobić
właśnie w ramach „Solidarności”. Kiedy dorastałem, kiedy
miałem 17 lat i „Solidarność”
zwyciężyła, biegłem ulicą,
krzycząc „Nie ma wolności
bez Solidarności” i to hasło
jest aktualne, ale do niego
trzeba dodać jeszcze drugie:
„Nie ma przyszłości bez Solidarności” – powiedział prezydent.
W swoich słowach nawiązał
do roli związku zawodowego
i powinności władzy.
– Dzisiaj jest „Solidarność”,
ale potrzebujemy jeszcze większej solidarności – nie tylko
związku zawodowego, ale także solidarności wewnętrznej i
wielkiej idei, która nie da się
ani podzielić, ani zniszczyć,
która ma przerastać serca i budować poczucie wspólnoty.
Wtedy, gdy mówię o odbudowie Rzeczypospolitej, to
myślę o odbudowie godności
tam, gdzie jej tak mało. Ciężko zachować godność, gdy nie
ma się pracy latami, gdy się ma
świadczenie na poziomie 600
czy 800 złotych.
– Obowiązki państwa – to
są obowiązki władzy, od której
nie oczekuje się wiele – tylko
profesjonalizmu i uczciwości.
To wystarczy. Taka powinna
być władza w Rzeczypospolitej, władza, która rozumie, co
to znaczy solidarność – zakończył prezydent Duda.
Artur S. Górski

Stypendyści 2015 wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą, przewodniczącym Krzysztofem Doślą i przewodniczącym RSOiW
Wojciechem Książkiem.
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35-LECIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ

Jubileusz w oddziałach
Wejherowo
„Solidarność” i ojczyzna

– Niech „Solidarność” stanie się
ewangelią naszej ojczyzny – powiedział
ksiądz Daniel Nowak, kapelan wejherowskiej „S”, podczas uroczystości,
które odbyły się 28 i 29 sierpnia w Wejherowie z okazji 35 rocznicy powstania
Związku.
Obchody w Wejherowie rozpoczęto
otwarciem wystawy XXXV lat NSZZ
„Solidarność” oraz promocją książki Mirosława Lademanna XXXV lat
NSZZ „Solidarność”. Wejherowski
ołtarz Solidarności. Wspomnienia wejherowskich działaczy. Dzień później
w kościele pod wezwaniem Chrystusa
Króla odbyła się uroczysta msza święta,
podczas której wprowadzono relikwie
i poświęcono ołtarz patrona „Solidarności”, błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Daniel Nowak. W uroczystościach, zorganizowanych przez
Oddział NSZZ „Solidarność” w Wejherowie, Region Gdański oraz powiat wejherowski, wzięli udział działacze „S”,
z przewodniczącym ZRG Krzysztofem
Doślą na czele, a także poczty sztandarowe „Solidarności” z Wejherowa oraz
Gryfa Pomorskiego. Gośćmi spotkania
byli m.in. sygnatariusz Porozumień
Sierpniowych, legenda „Solidarności”
Andrzej Kołodziej oraz były przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, obecnie poseł Prawa
i Sprawiedliwości Janusz Śniadek.

Pruszcz Gdański
Dziękujmy za wolną ojczyznę

– Niech świat pamięta, że to w Polsce zaczęły się zmiany. W przeddzień
kolejnej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych dziękujmy Bogu za
wolną ojczyznę, dziękujmy za tych, którzy wywalczyli dla nas wolność – tymi
słowami ksiądz prałat Stanisław Łada
rozpoczął mszę świętą w intencji NSZZ
„Solidarność” 30 sierpnia w kościele
Podwyższenia Krzyża św. w Pruszczu
Gdańskim. Jednym z punktów uroczystości było poświęcenie sztandaru
NSZZ „Solidarność” Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów oraz odsłonięcie wystawy „Święty Jan Paweł
II”. Gośćmi spotkania, którego gospo-

darzem był przewodniczący Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów
Jerzy Parczewski, oprócz członków
organizacji byli: Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność”, członek Prezydium ZRG
NSZZ „S” Zbigniew Kowalczyk, Ludwik Jakubek, kierownik Oddziału „S”
w Pruszczu Gdańskim, Jan Klasa, przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Przybyli również
przedstawiciele władz samorządowych.
W trakcie uroczystości przewodniczący
Regionu Gdańskiego wręczył wyróżnienia kilkunastu zasłużonym dla Związku
działaczom.

Tczew
Dzień „Solidarności”

Również w Tczewie obchody jubileuszu powstania NSZZ „Solidarność”
rozpoczęła msza święta. – Wszyscy Polacy powinni budować solidarność narodową. To wartość, która jak wszystko,
co dobre na świecie, pochodzi wprost
od Boga. Człowiek, który jest najdoskonalszym obrazem Boga spośród wszystkich stworzeń, domaga się godnego
traktowania. Dlaczego zatem nasza solidarność przypomina miłość małżonków
po rozwodzie? Z solidarnością jest tak,
jak ze słowem Bożym – nie możemy
być tylko jej biernymi obserwatorami,
musimy ją czynnie wprowadzać w życie – mówił 30 sierpnia w Tczewie bp
Ryszard Kasyna, ordynariusz diecezji
pelplińskiej, podczas uroczystej mszy
św. w intencji NSZZ „Solidarność”.
Eucharystię w kościele pw. NMP Matki Kościoła koncelebrował zasłużony
kapelan tczewskiej „Solidarności” ks.
prałat Stanisław Cieniewicz. Po mszy
św. uczestnicy uroczystości przenieśli
się pod pomnik Solidarności w Parku
Kopernika. Tam przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Dośla i Marian Sarnowski
z tczewskiej „S” odsłonili tablicę z listą 21 postulatów z Sierpnia 1980 roku.
Uroczystości przygotował i poprowadził kierownik Oddziału „S” w Tczewie
Marek Nagórski. Finałem tczewskich
obchodów 35-lecia Związku było wręczenie nagród i dyplomów laureatom
konkursu plastycznego „Mówię Polska
– myślę Ojczyzna”, zorganizowanego
przez Komisję Międzyzakładową NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Rejon Tczew.

Starogard Gdański
Niepodległa ojczyzna to
zasługa „Solidarności”
4 września przedstawiciele komisji
zakładowych z oddziału starogardz-

kiego NSZZ „Solidarność” zebrali się,
żeby wspólnie świętować 35 lat istnienia Związku. Gościem uroczystości był
przewodniczący Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla,
który wręczył odznaczenia najbardziej
aktywnym działaczom. Wyróżniono
również starogardzkiego proboszcza,
księdza Janusza Lipskiego, za duchowe wsparcie od dawna udzielane tamtejszej „Solidarności”. Na spotkaniu
gościł również prezydent miasta Janusz
Stankowiak. Co ciekawe i ważne, włodarz od około dziesięciu lat należy do
„Solidarności”. Podczas swojego przemówienia prezydent podkreślił zasługi starogardzkiego i ogólnopolskiego
Związku. – Niepodległa ojczyzna to
zasługa „Solidarności”. Malejące bezrobocie w dużej mierze jest zasługą
oddziału starogardzkiego – powiedział
Stankowiak, wręczając kierownikowi
Oddziału „S” Zdzisławowi Czapskiemu wiązankę złożoną z białych i czerwonych kwiatów.

Gdynia
Pamiętamy o „zwykłych”
bohaterach

Przy pomniku Ofiar Grudnia 1970
roku, który – jak zauważył prowadzący rocznicową modlitwę ks. Edward
Pracz, koordynator Apostolstwa Ludzi
Morza – wpisał się w krajobraz miasta,
spotkali się w sobotę, 29 sierpnia br.
związkowcy, mieszkańcy i działacze
samorządowi, by oddać hołd poległym
w drodze do wolności i tym, którzy
w 1980 roku prowadzili robotniczy protest do zwycięstwa i powstania NSZZ
„Solidarność”. – W sposób szczególny
czcimy pamięć tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Oddajemy cześć
tym, których krew wsiąknęła w tę ziemię. Chcemy ich ogarnąć naszą pamięcią i sięgnąć w przeszłość, by dostrzec
odruchem serc ofiarę ludzi, a zarazem
chęć do działania – mówił ks. Pracz.
Nieopodal miejsca, w którym „Polak
strzelał do Polaka” i gdzie od 17 grud-

nia 1980 roku stoi pomnik, za bramą
ówczesnej Stoczni im. Komuny Paryskiej od 15 sierpnia 1980 roku trwał
proletariacki protest. Dziś jego uczestnicy, „zwykli” bohaterowie, najczęściej
niebędący beneficjentami transformacji
z roku 1989, zostali symbolicznie nagrodzeni medalem „Bohaterom Sierpnia 1980 Gdynia”. Nieco wcześniej przy
pomniku Ofiar Grudnia 1970 złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze ku
pamięci ofiar grudniowej masakry m.in.
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, delegacje gdyńskich organizacji
zakładowych NSZZ „Solidarność”,
z przewodniczącym Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofem Doślą na czele, delegacje i poczty
sztandarowe m.in. Stoczni Remontowej
„Nauta”, Stoczni Marynarki Wojennej,
gdyńskiej oświaty, portu Gdynia, OPEC,
PKP oraz Związku z Rumi..
Podczas południowej uroczystości
w gmachu Zarządu Portu Gdynia pamiątkowe medale „Bohaterom Sierpnia
1980 Gdynia” z rąk prezydenta Wojciecha Szczurka i szefa Pomorskiej Inicjatywy Historycznej Andrzeja Kołodzieja odbierali ludzie NSZZ „S” z 1980
roku – stoczniowcy, portowcy, lekarze.
Wśród gości był m.in. poseł Janusz
Śniadek, lider PiS na Pomorzu i były
przewodniczący Związku. Wyróżnienia
to efekt współpracy władz samorządowych Gdyni, IPN, NSZZ „Solidarność”
i Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Otrzymało je tym razem 120
uczestników strajków z 1980 r. Od 2012
roku medale „Bohaterom Sierpnia 1980
Gdynia” otrzymało już 638 osób.

Puck
35 lat „Solidarności”
Referat o historii „Solidarności”
na ziemi puckiej, którego autorem był
Wojciech Książek, ale także atrakcje
artystyczne i kulinarne uświetniły obchody 35-lecia NSZZ „Solidarność”
Oświaty Ziemi Puckiej, które odbyły
się 25 września.
Jubileusz rozpoczął się mszą świętą
w kościele pw. św. Piotra i Pawła, natomiast oficjalne obchody odbyły się
w miejskim Ratuszu. Głównym organizatorem uroczystości była Barbara
Czyżykowska, przewodnicząca oświatowej „S” w Pucku.
W jubileuszu wzięło udział 14 pocztów sztandarowych. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie, przygotowując na
tę okazję ciekawy repertuar. Obchodom
towarzyszyła również wystawa fotograficzna oraz prac plastycznych dzieci
z puckich szkół. Szczególnym aplauzem
cieszył się poczęstunek serwowany z namiotów ustawionych na placu Wolności,
który przygotowali uczniowie z trzech
placówek. Niezwykle smacznymi potrawami częstowani byli nie tylko uczestnicy rocznicowego jubileuszu, ale także
mieszkańcy Pucka.
Podczas uroczystości wręczono
szczególnie zasłużonym członkom wyróżnienia honorowe ZRG.
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Decydujmy o powrocie do budowy
Polski Solidarnej
– Potrzebujemy zmiany po
ośmioletnich rządach koalicji
PO-PSL dla higieny demokracji, dla zmiany politycznej
i dodania nowej energii? Od
czego zacząć?
– Dobra zmiana to dla Polski
konieczność. Program Prawa
i Sprawiedliwości jest zbieżny
z programem prezydenta Andrzeja Dudy. Polacy dokonali wyboru,
pokazując, jakich zmian oczekują. Moim priorytetem jest umowa
programowa między NSZZ „Solidarność” a Andrzejem Dudą.
Wyliczę jej główne elementy:
obniżenie wieku emerytalnego,
podniesienie płacy minimalnej,
walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomoc dla
rodzin, wyeliminowanie umów
śmieciowych oraz wzmocnienie
dialogu społecznego. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
program 500+ i darmowe leki
dla seniorów to hasła kampanii
parlamentarnej
– Latem tego roku wytworzyła się w Europie nowa dramatyczna sytuacja pod naporem uchodźców i imigrantów.
Skoncentrowana na obronie
strefy euro Unia Europejska
zlekceważyła problem. Czy
migracja mas ludności staje się
motywem kampanii wyborczej
w miejsce spraw społecznych?
– Nastąpiło przesunięcie
środka ciężkości kampanii i całej debaty publicznej. W obliczu
tak poważnego kryzysu migracyjnego, budzącego zrozumiałe
obawy, premier Ewa Kopacz
przestała „słuchać i rozumieć”
Polaków. Rząd Platformy, okazując służalczość wobec Niemiec, złamał uzgodnienia z Grupą Wyszehradzką, nie mając na
to przyzwolenia społecznego.
To pogłębia niepokój i poczucie zagrożenia. Wszyscy mamy
w pamięci zbrodnie fanatyków
z islamskiego kalifatu.
– Czy Polacy nadal ufają
kompetencjom polityków Platformy?
– Zdolność państwowych
służb do neutralizacji zagrożeń
jest co najmniej wątpliwa. Afera podsłuchowa rodzi pytanie,
czy ktoś kontroluje to państwo
w państwie. Tymczasem premier Kopacz z mównicy sejmowej, zamiast konkretów i planu
działania rządu, zaserwowała
moralny szantaż i emocje, próbując sprowokować opozycję
do ataków. Sprawa imigrantów
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może paradoksalnie służyć PO,
odwracając uwagę od konwulsji
obecnej władzy.
– Czyli jest to odwracanie uwagi od błędów obozu
władzy?
– Imigranci to niesłychanie
realny problem i nie ma ucieczki
od dyskusji publicznej na ten temat. Jednak prowadzona, wbrew
oczekiwaniom Polaków i za cenę
utraty popularności, polityka uległości wobec Niemiec zastanawia. Czy nie ma w tym drugiego
dna? Dlaczego PO, często kierujące się tylko sondażami, przed
wyborami idzie pod prąd. Może
ten spór wokół humanitarnej katastrofy ma pozwolić na odwracanie uwagi od niedotrzymanych
obietnic wyborczych Platformy,
na zamiecenie afer pod dywan

W czasie autorytarnych
rządów PO wszelkie
inicjatywy obywatelskie
w tak ważnych
sprawach, jak wiek
emerytalny, edukacja
najmłodszych, ochrona
polskiego majątku
były torpedowane.
Zdemolowano służbę
zdrowia, przez lata
głos obywateli był
lekceważony, choćby
w sprawie obowiązku
posyłania sześciolatków
do szkoły.
debaty o stanie finansów publicznych. Obiektywnie tak się
właśnie dzieje.
– Nasze zadłużenie zagraniczne sięga biliona dwustu
miliardów złotych, w porównaniu z 569 miliardami
złotych w 2007 roku, a dług
publiczny mimo „skoku na
OFE” rośnie i wynosi 886
miliardów złotych…
– Skutki zapaści finansów
będziemy odczuwali przez pokolenia. Podobnie jak rujnującej
rynek pracy i demografię plagi
umów śmieciowych, wyrzucającej na margines młodych ludzi.
– Rządzi nami partia antyobywatelska?
– W czasie autorytarnych
rządów PO wszelkie inicjatywy
obywatelskie w tak ważnych
sprawach, jak wiek emerytalny,
edukacja najmłodszych, ochrona
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polskiego majątku były torpedowane. Zdemolowano służbę
zdrowia, która wbrew konstytucyjnej zasadzie równego dostępu
dla wszystkich staje się dostępna
tylko dla bogatych. Przez lata
głos obywateli był lekceważony,
choćby w sprawie obowiązku posyłania sześciolatków do szkoły.
Problem programów nauczania
i wychowania szkolnego itd.
– Rząd PO-PSL twierdzi,
że starał się urealnić przepisy
do sytuacji, na przykład przy
czasie pracy…
– Wydłużenie okresu rozliczeniowego nie było żadnym
uelastycznieniem stosunków
pracy. Chodziło o zmniejszenie
kosztów pracy po stronie pracodawców. Są inne formy wydłużenia czasu pracy, za które
pracodawcy musieli zapłacić
w postaci nadgodzin. Do kosza
trafiła inicjatywa wprowadzenia
obligatoryjnego referendum
krajowego, gdy z inicjatywą
wystąpi co najmniej milion
obywateli. W Sejmie wnioski
i projekty opozycji są z zasady
odrzucane. Przepadły projekty
ustaw mojego autorstwa dotyczące ograniczenia umów
śmieciowych i walki z pracą
na czarno. Ograniczenie plagi
umów śmieciowych nastąpiłoby po przyznaniu inspektorom
pracy prawa do wydawania nakazów zawarcia umowy o pracę
z pracownikiem, jeżeli w trakcie kontroli ocenią, że spełnione
są ustawowe przesłanki. Dzisiaj
w razie kontroli wszyscy pracujący bez umowy są „pierwszy
dzień w pracy”. Inspekcja jest
bezsilna. Wprowadzenie obowiązku wręczenia przez pracodawcę umowy o pracę na
piśmie przed dopuszczeniem
pracownika do pracy ograniczyłoby szarą strefę. Platforma,
głosując przeciw tym rozwiązaniom, chroni umowy śmieciowe
i pracę na czarno. To pokazuje
zakłamanie publicznych deklaracji rządu o walce ze „śmieciówkami”. Liberalna PO robi
tak w imię filozofii budowania
konkurencyjności naszej gospodarki w oparciu o niskie koszty
pracy.
– Kończy się ścieżka tzw.
rozwoju opartego na ultraniskich kosztach pracy. To mówi
prezes NBP Marek Belka.
Politycy PO proponują, by
wszystkie formy zatrudnienia
były zrównane pod względem
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Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem i liderem PiS
w województwie pomorskim, byłym przewodniczącym
NSZZ „Solidarność”

składek na ZUS. Neoliberalizm
staje się folklorem?
– To prawda, że dzisiaj
wszyscy, nawet Platforma, która obiecuje dosłownie wszystko
– zaczęli mówić o konieczności
likwidacji patologii samozatrudnienia. Szanse są większe
niż kiedykolwiek. Nieskromnie
powiem, że mam w tym swój
udział. (śmiech).
– Nastąpiła zmiana w dialogu społecznym po tym, jak została uchwalona ustawa o Radzie Dialogu Społecznego…
– O tak. Jest to dużą zasługą
PO (śmiech). Rządzący, rujnując dialog społeczny w Komisji
Trójstronnej, doprowadzili do
takiej determinacji partnerów, że
ci napisali nową ustawę o radzie
dialogu. Tym razem pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy,
co dobrze wróży.
– Neoliberalna PO w poszukiwaniu drogi do sukcesu sięga
po retorykę prospołeczną?
– Zwycięstwo prezydenta
Andrzeja Dudy, akcentującego w swej kampanii politykę
prospołeczną, wymusiło ten
ruch. To, że PO zaczyna mówić
innym językiem, jest szczytem
hipokryzji. Ta partia próbuje
zaprzeczać temu, co robiła od
początku swego zaistnienia
i przez osiem lat rządów.
– PO ma kryzys tożsamości?
– To jest problem jej członków i tych, którzy mimo wszystko chcą na Platformę głosować.
– Sukces Janusza Śniadka?
– Wspomniałem przed chwilą, że mam pewien udział w tej
powszechnej zmianie świadomości. Teraz powiem nieco
przewrotnie, że doprowadzenie
do sytuacji, w której neoliberalna partia w kampanii wyborczej,
by zyskać zwolenników i zjednać
sympatię wyborców, musi mówić
językiem prospołecznym, odnieść

się do wartości pracy, mówić
o solidarności, zmienić retorykę,
stanowi sukces ludzi wiernych
ideałom Sierpnia. To jest nasz
sukces odniesiony nad liberalnymi mrzonkami. 25 października
przy urnach wyborczych zdecydujemy o powrocie do budowy
Polski solidarnej.
– 21 września prezydent
Andrzej Duda przedstawił założenia projektu ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego…
– Jego zapewnienia z kampanii nie były obietnicami rzucanymi na wiatr. Za to rząd i PO, by
ratować się przed utratą władzy,
serwują nam spisane na kolanie
projekty 10-procentowego podatku, likwidacji ZUS. Nie ma przy
tym pewności, że premier Kopacz wie, co proponuje, skoro jej
ministrowie muszą to prostować,
długo i zawile ją tłumaczyć.
– Swój brak profesjonalizmu rządzący muszą jakoś
społeczeństwu wytłumaczyć
i znaleźć tych, których wskażą
jako odpowiedzialnych. Padło
na związkowców…
– To s z u k a n i e w r o g a ,
szczucie i konfliktowanie społeczeństwa jest dowodem na
deprawację rządzącego obozu
politycznego. Po skandalu,
jakim były „taśmy prawdy”,
ich bohaterowie i promotorzy
powinni być wyeliminowani
z wpływania na losy współobywateli. Liczyli zapewne na
zobojętnienie opinii publicznej
i rodzaj znieczulenia. Polacy
przyzwyczaili się do niskich
standardów polityki i nieustających skandali, ale w maju
powiedzieli „dość”. Wierzę,
że tak samo jak w maju stanie
się w październiku. Ponownie
zrobimy dobry użytek z naszej
wolności, posługując się bronią, jaką jest kartka wyborcza.
Rozmawiał
Artur S. Górski
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Ludzkie oblicze gospodarki

FOT. PAWEŁ GLANERT

Rozmowa z BEATĄ SZYDŁO, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydatką tej partii na urząd premiera

Beata Szydło.

– „Praca, nie obietnice” –
to hasło Prawa i Sprawiedliwości. Jak konkretnie będzie
chciała Pani, jako ewentualny
szef rządu, doprowadzić do
tego, żeby w Polsce powstało
więcej miejsc pracy, dobrych
miejsc pracy?
– Zmiany na rynku pracy
wiążą się ze zmianami w polskiej gospodarce. Przede
wszystkim odrzucamy liberalną dogmatykę. Państwo ma do
spełnienia w gospodarce konkretne zadania. Ktoś, kto twierdzi inaczej, nie wyciąga wniosków z ostatniego globalnego
kryzysu. Będziemy realizowali inwestycje w nowe miejsca
pracy, w przemysł, wspierali
innowacje, będziemy wspierali wszystkie działania, których
celem jest uprzemysłowienie
Polski. Wykorzystamy do tego
między innymi środki unijne,
zasoby spółek kontrolowanych
przez Skarb Państwa. Umowy
śmieciowe będziemy likwidowali, bo są one nadużywane.
Nie dają pracownikom stabilności. Jak przy takiej formie
zatrudnienia myśleć o założeniu rodziny, kupnie mieszkania? Takie umowy niszczą
rynek pracy. W państwie o rozwiniętej gospodarce, opartej na
przemyśle, powszechną formą
zatrudnienia powinna być
umowa o pracę. Oczywiście,
są pewne zawody, gdzie umowy cywilnoprawne mogą być
korzystne dla obu stron, ale to
są wyjątki.
– Inne hasło, które dominuje w polskim życiu
publicznym w tym roku, to
„Zmiana”. W stosunkach
pracy ta zmiana powinna dotyczyć, jak się wydaje, przede
wszystkim jednego – podnie-

sienia wynagrodzeń Polaków.
Przez ostatnie 26 lat byliśmy
głównie źródłem taniej siły
roboczej dla zagranicznych
koncernów.
– Dzisiaj Polska jest o krok
od pułapki średniego dochodu. Jeśli w nią wpadniemy,
to rynek pracy znajdzie się
w niebezpieczeństwie. Jedną
z metod uniknięcia kłopotów
gospodarczych jest budowa
własnego potencjału przemysłowego. Państwo musi
wspierać budowę i rozwój własnych korporacji i narodowych

Chcę przywrócić dialog
ze stroną społeczną,
a taki nie jest możliwy
bez udziału związków
zawodowych. Są
one elementem
nowoczesnego
społeczeństwa.
czempionów, tak aby mogły on
zastępować zagraniczne korporacje. Skutkiem tego będzie pozostawienie w Polsce zysków,
dzisiaj transferowanych za
granicę, i przeznaczenie części
z nich na wzrost wynagrodzeń.
Wielu Polaków ma poczucie,
że nasz kraj jest dla Zachodu
rezerwuarem taniej siły roboczej. Najlepiej to wiedzą pracownicy międzynarodowych
korporacji, kiedy porównują
swoje płace z płacami kolegów z innych krajów. Własne
korporacje, własne przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, wpłyną pozytywnie
na płace w Polsce i dadzą nam
poczucie dumy z osiągnięć gospodarczych.

– Prezydent Andrzej Duda
zgodnie z przedwyborczymi
deklaracjami złożył projekt
ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny. Koalicja PO-PSL od razu wrzuciła
ten dokument do sejmowej
„zamrażarki”. Czy jeśli PiS
wygra wybory, powróci do
tej tak ważnej dla milionów
Polaków sprawy?
– Postulaty prezydenta Andrzeja Dudy w zakresie obniżenia wieku emerytalnego są
moimi i Prawa i Sprawiedliwości postulatami. Prezydent,
wypełniając swoje deklaracje
wyborcze, złożył stosowny
projekt ustawy przywracający
poprzedni wiek emerytalny. Jeśli ten Sejm go nie rozpatrzy,
to zapewne prezydent ponownie złoży go w nowym Sejmie,
a my go poprzemy.
– „Solidarność” rozpoczęła właśnie kolejną inicjatywę
obywatelską, czyli zbieranie
podpisów pod obywatelskim
projektem ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego RP. Przy
zamówieniach wojskowych
obowiązkowe ma być kryterium terytorialności produkcji na terenie Polski. Czy
Pani rząd będzie wspierał takie rozwiązanie?
– Budowa polskiego przemysłu obronnego jest elementem procesu reindustrializacji
Polski. Kwestia terytorialności
jest dla każdego myślącego po
polsku polityka oczywistością.
To nie powinna być reakcja,
tylko oczywista zasada. Mając
w kraju pewne rozwiązania
techniczne w zakresie obronności, nie można dokonywać
zakupu podobnych za granicą.
Takie myślenie nie jest specy-

fiką PiS. Tak myślą również
inni, choćby Francuzi, Niemcy, Skandynawowie. Nikt przy
zdrowych zmysłach nie kupuje
sprzętu wojskowego za granicą, jeśli ma taki sam lub podobny we własnym kraju.
– PiS zapowiada utworzenie
nowego resortu – Ministerstwa
Energetyki. Czy planowane
jest utworzenie także resortu
gospodarki morskiej?
– W naszym programie jest
utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi, któremu będą podlegały odpowiednie
urzędy, zakłady produkcyjne
oraz porty. Chcemy, żeby Morze
Bałtyckie było elementem myślenia państwowego. Chcemy
odbudować przemysł stoczniowy, który został zlikwidowany
przez PO. Postawimy na rozwój portów oraz infrastruktury
drogowej północ–południe.
Pomocną dłoń państwa podamy
rybakom, którzy bardzo ucierpieli w ostatnich latach: unowocześnimy i doposażymy ich
flotę oraz będziemy dążyli do
zmian w kwotach połowowych
wspierających drobnych i średnich rybaków.
– Często spotyka się Pani
ze związkowcami. Czy to zapowiedź zmiany filozofii rządzenia w Polsce? Jaką widzi
Pani rolę dla związków zawodowych w Polsce?
– Nie mamy zamiaru sekować organizacji pracowniczych,
jak od wielu lat robi to koalicja
PO-PSL. Chcę przywrócić dialog ze stroną społeczną, a taki
nie jest możliwy bez udziału
związków zawodowych. Są
one elementem nowoczesnego
społeczeństwa. Jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej, niech pojedzie do innych krajów. Polska
gospodarka musi mieć ludzkie
oblicze i temu będzie służyła
nasza współpraca ze związkami zawodowymi. Wielu z polityków PiS wywodzi się z „Solidarności”. Nie zapominamy
o naszych korzeniach.
– Zjednoczona Prawica
ma wspólne cele, ale różni się
niekiedy środkami osiągania
tych celów. Jarosław Gowin
nie ukrywa, że po ewentualnym zwycięstwie wyborczym
liczy na teki gospodarcze dla
przedstawicieli Polski Razem.
Czy PiS będzie chciał utrzymać sprawy gospodarcze pod
swoją kontrolą?
– O kwestiach personalnych
będziemy mogli rozmawiać
dopiero po wygranych wyborach. Najpierw musimy ciężko
pracować, by zdobyć zaufanie
Polaków, by powierzyli nam
ster rządów w Polsce. Jed-
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no jest pewne: dotrzymamy
słowa i będziemy realizowali
program PiS.
– PO zaproponowała rewolucję podatkową. Czy PiS
też planuje zmiany w systemie danin publicznych?
– Rząd, na czele którego będę
stała, wprowadzi nowy kodeks
podatkowy w myśl zasady, że
podatki muszą być prorozwojowe, przejrzyste i proste. Ale
najpierw zaczniemy od podwyższenia kwoty wolnej od podatku.
Nie można przejść do porządku
dziennego nad faktem, że opodatkowane są dochody poniżej
minimum socjalnego. Nie można tolerować unikania płacenia
podatków, co zagraniczne firmy
doradcze nazwały „optymalizacją podatkową”. Dalszym
krokiem będzie opodatkowanie banków i sklepów wielkopowierzchniowych. Chcemy,
żeby wielkie międzynarodowe
korporacje, które przez lata były
traktowane ulgowo w obszarze opodatkowania, odciążyły
zwykłych ludzi i zaczęły odprowadzać do budżetu państwa
należne daniny.
– Zapowiada Pani 500 złotych miesięcznego dodatku na
każde drugie i kolejne dziecko.
– Polityka prorodzinna
to spójny system rozwiązań
wspierających polskie domy.
Program Rodzina 500+ jest
jednym z jego elementów. Kolejną kwestią, którą należy rozważyć, są zmiany w systemie
emerytalnym uwzględniające
pracę w domach, którą wykonują kobiety z rodzin wielodzietnych. Metody wspierania
polskich rodzin będą na bieżąco konsultowane z organizacjami prorodzinnymi i będziemy
wsłuchiwać się w ich postulaty,
na miarę możliwości budżetowych implementować je do
polskiego prawa.
– Ten rok jest dla Pani
wyjątkowo intensywny. Najpierw kampania prezydencka, teraz parlamentarna. Jeśli zostanie Pani premierem,
to chyba rozpocznie urzędowanie od urlopu?
– Nie ma czasu na urlop.
Wszyscy ludzie dobrej woli,
myślący o Polsce, muszą wziąć
się do pracy. Nie możemy
zmarnować ani jednej godziny.
Zbyt dużo zadań przed nami
stoi i zbyt dużo nadziei ludzie
pokładają w Prawie i Sprawiedliwości. Praca, nie obietnice,
to nie tylko nasze hasło wyborcze, ale przede wszystkim zobowiązanie wobec Polaków.
Rozmawiał
Adam Chmielecki
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Z gdyńskiego samorządu
do Senatu RP

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

WYBORY 2015

Karol
Guzikiewicz
lista 1 miejsce 6

Odważny
i zawsze wierny
Ojczyźnie
KAROL GUZIKIEWICZ działa w NSZZ
„Solidarność” od 1980 roku. Zaraz po
strajku sierpniowym zakładał młodzieżówkę
związkową w Stoczni Gdańskiej. Czynnie działał w stanie wojennym. W 1988 roku został członkiem komitetu strajkowego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą św.
Brygidy oraz przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku wyróżniony
nagrodą Pierścienia Generała Józefa Hallera Animus et Semper
Fidelis, czyli odważny i zawsze wierny ojczyźnie. Realizował
projekty ﬁnansowane z funduszy UE, dzięki którym tysiące pracowników nabyło nowe kwaliﬁkacje zawodowe.
Obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, od wielu lat jest członkiem Zarządu
Regionu Gdańskiego oraz delegatem na zjazd krajowy i regionalny
NSZZ „Solidarność”. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego. Ponadto jest wiceprezesem Stowarzyszenia Instytut Wiedzy dla Przemysłu.

Karol Guzikiewicz:
Moje główne zadania to:

 budowa suwerennego, demokratycznego i sprawnego państwa, w którym dominować będą tradycyjne wartości,
 odbudowa przemysłu, w tym gospodarki morskiej,
 obrona praw pracowniczych i związkowych,
 zagwarantowanie prawa do pracy bezpiecznej i godziwie wynagradzanej,
 stworzenie systemu umożliwiającego pracownikom
możliwość podnoszenia kwaliﬁkacji,
 reprezentowanie interesów pomorskich zakładów
pracy na forum Sejmu,
 ochrona i promocja edukacji, kultury i nauki.

www.blog.guzikiewicz.com.pl
Nr 10/październik 2015
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SPRAWDŹ
POLITYKA

Pokaż mi, jak głosowałeś,
a powiem ci, kogo reprezentujesz...

25

października
wybierzemy
nowy parlament.
W kampanii wyborczej kandydaci obiecują nam wiele, prześcigają się w zapewnieniach,
jak to będą reprezentować
i dbać o interesy zwykłych lu-

dzi (największa grupa wyborców). Niestety, jak przychodzi
co do czego, to duża część
z wybrańców narodu dba
o interes głównie swojej partii, a przede wszystkim myśli
o tym, jak załapać się na listę
wyborczą w następnych wyborach. Dlatego warto sprawdzić
tych kandydatów, którzy już
mieli okazję wykazać się pracą w parlamencie i prześledzić,

jak głosowali w sprawach ważnych dla zwykłych obywateli.
Poniżej ściągawka przygotowana na podstawie portalu
sprawdzampolityka.pl
(mk)

SEJM
Głosowanie
w sprawie
ograniczenia
dni wolnych
od pracy
w związku ze
świętem
Trzech Króli
24.09.2010

Głosowanie
w sprawie
wydłużenia
czasu pracy
osób
niepełnosprawnych
29.10.2010

Głosowanie
w sprawie
referendum
przeciwko
wydłużeniu
wieku
emerytalnego
11.05.2012

Głosowanie
w sprawie
wydłużenia
wieku
emerytalnego
11.05.2012

Głosowanie
w sprawie
ograniczenia
praw
obywatelskich
w ustawie
o zgromadzeniach
28.06.2012

Głosowanie
w sprawie
antypracowniczych zmian
w kodeksie
pracy
i ustawie
o związkach
zawodowych
13.06.2013

Okręg 25 (Gdańsk)
nieobecny
nieobecny
wstrzymał się wstrzymał się nieobecny
przeciw
Piotr Bauć (TR)
nieobecny
nieobecny
przeciw
za
za
za
Leszek Blanik (PO)
nieobecny
za
przeciw
za
za
za
Jerzy Borowczak (PO)
nie dot. *)
nie dotyczy
za
przeciw
przeciw
przeciw
Anna Fotyga (PiS)
za
przeciw
za
za
za
Iwona Guzowska (PO) nieobecna
nie dotyczy
nie dotyczy
przeciw
za
za
za
Katarzyna Hall (PO)
wstrzymał się za
przeciw
przeciw
nieobecny
Andrzej Jaworski (PiS) przeciw
za
za
przeciw
za
za
za
Jerzy Kozdroń (PO)
za
za
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Jan Kulas (PO)
za
przeciw
za
za
za
Sławomir Neumann (PO) za
nieobecny
przeciw
za
za
za
Sławomir Nowak (PO) za
za
przeciw
za
za
za
Agnieszka Pomaska (PO) za
nieobecny
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Kazimierz Smoliński (PiS) przeciw
nie dotyczy
nie dotyczy
za
przeciw
przeciw
przeciw
Maciej Łopiński (PiS)
Okręg 26 (Gdynia)
nieobecna
nieobecna
za
przeciw
przeciw
nieobecna
Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS)
za
przeciw
za
za
za
Tadeusz Aziewicz (PO) przeciw
nieobecny
nieobecny
wstrzymał się przeciw
przeciw
przeciw
Robert Biedroń (TR)
za
za
przeciw
za
za
za
Marek Biernacki (PO)
za
za
przeciw
za
za
za
Jerzy Budnik (PO)
nie dotyczy
nie dotyczy
przeciw
za
za
za
Teresa Hoppe (PO)
nieobecny
przeciw
za
za
za
Zbigniew Konwiński (PO) za
nie dotyczy
nie dotyczy
przeciw
za
za
za
Krystyna Kłosin (PO)
za
przeciw
za
za
za
Stanisław Lamczyk (PO) za
nie dotyczy
nie dotyczy
za
przeciw
nieobecny
nieobecny
Leszek Miller (SLD)
za
nieobecny
przeciw
za
za
za
Kazimierz Plocke (PO)
przeciw
wstrzymał się za
przeciw
przeciw
przeciw
Jarosław Sellin (PiS)
nie dotyczy
nie dotyczy
za
przeciw
przeciw
przeciw
Janusz Śniadek (PiS)
wstrzymała się za
przeciw
przeciw
przeciw
Jolanta Szczypińska (PiS) przeciw
*)
nie dotyczy – znaczy to, iż dana osoba w czasie, gdy odbywało się dane głosowanie, nie sprawowała mandatu posła.

Głosowanie
wniosku
o przeprowadzenie
referendum
w sprawie
obowiązku
szkolnego
6-latków
14.03.2014

Głosowanie
za likwidacją
kopalń
16.01.2015

Głosowanie
za obniżeniem podatku
dla osób
najuboższych
6.02.2015

Głosowanie
za prawem
rodziców do
decydowania
o obowiązku
szkolnym
6-latków
5.03.2015

przeciw
przeciw
przeciw
za
przeciw
przeciw
za
przeciw
nie dotyczy
przeciw
przeciw
przeciw
nie dotyczy
za

przeciw
za
za
przeciw
za
za
przeciw
za
nie dotyczy
za
nie dotyczy
za
przeciw
przeciw

nieobecny
przeciw
przeciw
nie dotyczy
nieobecna
przeciw
za
przeciw
przeciw
przeciw
nie dotyczy
przeciw
za
za

za
przeciw
przeciw
nie dotyczy
przeciw
przeciw
za
przeciw
przeciw
przeciw
nie dotyczy
przeciw
za
za

za

przeciw

nieobecna

za

przeciw
przeciw
przeciw
przeciw
przeciw
przeciw
przeciw
przeciw
za
przeciw
za
za
za

za
nie dotyczy
za
za
za
za
za
za
przeciw
za
przeciw
przeciw
przeciw

przeciw
nie dotyczy
przeciw
przeciw
przeciw
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SENAT

Okręg 62 (Słupsk/Gdynia)
Kazimierz Kleina (PO)
Okręg 63 (Chojnice/Gdynia
Roman Zaborowski (PO)
Okręg 64 (Gdynia/Gdynia)
Edmund Wittbrodt (PO)
Okręg 65 (Gdańsk/Gdańsk)
Bogdan Borusewicz (PO)
Okręg 66 (Tczew/Gdańsk)
Andrzej Grzyb (PO)
Okręg 67 (Malbork/Gdańsk)
Leszek Czarnobaj (PO)
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Głosowanie w sprawie wydłużenia
wieku emerytalnego
23/24 maja 2012

Głosowanie w sprawie ograniczenia praw obywatelskich w ustawie
o zgromadzeniach, 26.07.2012

Głosowanie w sprawie antypracowniczych zmian w kodeksie pracy
i ustawie o związkach zawodowych
4.07.2013

za

za

za

Głosowanie w sprawie referendum
prezydenta Andrzeja Dudy
w sprawie wieku emerytalnego,
ochrony Lasów Państwowych
i wieku szkolnego, 4.09.2015
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JERZY MIOTKE, KANDYDAT NA SENATORA Z GDYNI I POWIATU PUCKIEGO Z POPARCIA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Człowiek dialogu
W pracy parlamentarzysty
liczy się skuteczność. Dobry poseł powinien być
pracowity, ukierunkowany
na konkretne cele i metody
działania. A taki bez wątpienia jest JERZY MIOTKE,
który zabiega o mandat
senatorski w Gdyni i powiecie puckim.
– Które ze swoich dotychczasowych osiągnięć
w kilkunastoletniej pracy
samorządowca uważa Pan
za najważniejsze i przydatne
w funkcji senatora?
– Myślę, że doświadczenie
wynikające z mojej pracy w samorządzie gdyńskim warto wykorzystać w pracy senatora, tym
bardziej że nasz samorząd jest
bardzo dobrze odbierany w kraju. Ważne jest, by na poziomie
państwa, podobnie jak w Gdyni,
konsekwentnie wdrażać strategię
rozwoju i realizować zaplanowane cele. Jako senator będę nadal
uważnie i z pokorą wsłuchiwał
się w głos ludzi. Przez lata pracy
w Urzędzie Miasta Gdyni potrafiłem przyjmować mieszkańców
od samego rana do późnego
wieczoru, po to, by ich słuchać
i pomagać w rozwiązywaniu ich
problemów. Jestem rodowitym
Kaszebą i nie rzucam słów na
wiatr. W dążeniu do końcowego
rezultatu jestem niezwykle uparty, choć staram się być obiektywny. Również tę formułę myślenia

chciałbym przenieść do pracy
senatorskiej.
– Jakie problemy Gdyni
i powiatu puckiego uważa Pan
za najpilniejsze do rozwiązania?
– W Senacie chciałbym się
zająć realizacją budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta. Już od kilku lat
samorządy powiatów puckiego
i wejherowskiego oraz miasta
Gdyni bezskutecznie apelują
w ministerstwie o powstanie tej
obwodnicy, uważając, że charakter planowanej drogi ewidentnie
jest ponadlokalny, a zatem winien
być realizowany przez państwo,
a nie przez samorząd terytorialny.
OPAT będzie istotnym elementem
infrastruktury turystycznej i portowej całego Pomorza, usprawni
komunikację z zachodnią częścią
kraju oraz poprawi parametry
komunikacyjne północnej części województwa pomorskiego.
Jest więc o co walczyć. Myślę,
że warto rozważyć też lepsze
skomunikowanie z Półwyspem
Helskim poprzez Zatokę Pucką
i ponownie uruchomić małe,
całoroczne promy lub tramwaje
wodne. Chcę też pracować nad
odtworzeniem i rozwojem przemysłu okrętowego oraz rybołówstwa, a także doprowadzić do
szybkiego uruchomienia lotniska
w Gdyni Kosakowie. Przypomnę,
że modernizacja lotniska została
zrealizowana zgodnie z wymogami dotyczącymi pomocy publicz-

nej. Lotnisko w Kosakowie jest
potrzebne i w dalszej perspektywie efektywne.
– Jest Pan doświadczonym
okrętowcem. Co Pan sądzi
o budowie w naszym regionie
elektrowni jądrowej?
– Uważam, że należy odstąpić
od tego pomysłu. Dzisiaj świat
stawia na ekologicznie czystą
i bezpieczną energię, która jest
wytwarzana za pomocą turbin
wiatrowych napędzanych siłą
wiatru. Dlaczego mamy kupować
od Francuzów licencję na budowę elektrowni jądrowej, której
technologia nie jest już chroniona
prawem, bo powstała trzydzieści
lat temu? Uważam, że mając dostęp do morza powinniśmy jak
najszybciej inwestować w budowę farm wiatrowych na wodzie.
Jeżeli zostanę senatorem, będę na
pewno o to zabiegał.
– Jakimi jeszcze tematami
chce się Pan zająć?

Gdynianin, Kaszuba, urodzony w Wielkim Kacku. Dziadek
Leon Miotke, leśniczy w Gołębiewie, zamordowany w
Lesie Piaśnickim w listopadzie 1939 roku. Inżynier elektryk,
absolwent Politechniki Gdańskiej. Przez 40 lat zawodowo
związany ze Stocznią Gdynia. Uczestnik wydarzeń Grudnia
1970 roku. Współtwórca „Solidarności” w gdyńskiej stoczni
po strajku w sierpniu 1980 roku. Od 1998 roku radny miasta Gdyni, w tym cztery lata pracy jako wiceprezydent ds.
edukacji, służby zdrowia i spraw społecznych oraz 12 lat
jako wiceprzewodniczący Rady Miasta. Aktywny członek
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Honorowy członek
stowarzyszeń oświatowych i organizacji pozarządowych
zaangażowany w działania lokalnych społeczności. Żonaty.
Szczęśliwy ojciec dwóch córek i dziadek dwóch wnuków.

– Będę się starał o przywrócenie i przeniesienie dowództwa
Marynarki Wojennej z Warszawy do Gdyni. Obecna sytuacja
tej formacji polskich Sił Zbrojnych wymaga pilnych zmian.
Nie zgadzam się z odsunięciem
decyzyjności floty polskiej Marynarki Wojennej daleko poza
miejsce jej faktycznej obecności i funkcjonowania. Zmianie
ulec powinien system polskiej
służby zdrowia. Niedopuszczalne jest w moim odczuciu,
traktowanie ludzi chorych jako
klientów firmy nastawionej na
zysk, jaką jest każda spółka prawa handlowego, do czego prowadzi komercjalizacja szpitali.
Chciałbym również przyczynić
się do utworzenia sieci szpitali
umożliwiających większą dostępność i wyższą jakość usług
dla pacjentów. Ze względu na
specjalistyczne potrzeby procedur medycznych pracowników
gospodarki morskiej należy
doinwestować i rozwijać Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Bardzo ważną sprawą
jest reaktywacja szkolnictwa za-

wodowego pod realne potrzeby
rynku pracy. Mam na tym polu
spore doświadczenie.
– Na ile rolą parlamentarzysty jest tworzenie prawa
i zajmowanie się sprawami
Polski, a na ile ma on być
przedstawicielem wyborców
z własnego okręgu?
– Obowiązki te należy umiejętnie dzielić pomiędzy pracę dla
okręgu i pracę w parlamencie.
Równoważyć ich się nie da.
Zdaję sobie sprawę, że będą mi
bliższe z racji mentalnej i znajomości zagadnienia tematy dotyczące naszego regionu, jednak
z pewnością pojawią się sprawy
ponadregionalne, jak chociażby
problemy związane z energią odnawialną, ochrona polskiego rybołówstwa poprzez zaprzestanie
połowów paszowych na Bałtyku
oraz przez wprowadzenie abolicji
nieuzasadnionych kar za rzekomo
przekraczane limity połowowe,
nałożonych na polskich rybaków
przez Komisję Europejską.
Rozmawiała:
Anna Łopion
(wywiad dla Twojej Gazety)

Rozmowa z PIOTREM WALENTYNOWICZEM, kandydatem na posła w okręgu gdańskim z listy PiS,
członkiem partii Polska
Razem, wnukiem Anny
Walentynowicz.
– W wyborach samorządowych w 2014 roku niosło
Pana nazwisko. Teraz przed
Panem wyzwanie parlamentarne…
– To była inspiracja związana z moją babcią Anną Walentynowicz i jej poglądem
na naszą rzeczywistość. Myśl
o pracy na rzecz dobra Polaków stopniowo we mnie dojrzewała. Postanowiłem zaangażować się w życie publiczne
i zmieniać lokalną ojczyznę dla
dobra gdańszczan. Próbować
zmieniać, bo w Radzie Miasta
Gdańska nasz klub stanowi
niestety zdecydowaną mniejszość. Gdańsk stał się miastem
dla deweloperów, nastawionym
na inwestorów i lobbystów,

z pominięciem opinii samych
gdańszczan. Jednak w Sejmie
będzie inaczej. To PO będzie
w opozycji.
– Od kilku lat stał się Pan
osobą znaną…
– Punktem zwrotnym była
tragedia smoleńska. Babci zabrakło, a ja na własnej skórze
przekonałem się, jak pod płaszczykiem kłamstw i manipulacji
organa państwa skrywają bezsilność i nieudolność. Babcia
mówiła o wyniszczeniu polskiego przemysłu, zrujnowaniu
gospodarki, rządach elit, które
służą interesom grup politycznych i gospodarczych.
– Transformacja gospodarcza rozpoczęta de facto
w 1988 roku miała stworzyć
polski kapitalizm i przebiegała w narzuconym nam
modelu pseudoliberalizmu.
Czyżby chciał Pan odwrócić zapoczątkowane przed
ćwierćwieczem procesy?
– Można jeszcze odbudować
gospodarkę morską, przemysł

stoczniowy, polski węgiel, ale
trzeba chcieć i tworzyć warunki poprzez regulacje prawne
i finansowe. A nie preferować
kapitału obcego. To jest ostatni
dzwonek, by odwrócić trend
niszczenia majątku narodowego, wyprzedaż resztek udziałów
Skarbu Państwa w bankach
i przedsiębiorstwach. Rządzący woleli stwarzać doskonałe
warunki zagranicznym firmom
i bankom, nie dbając o nowoczesne rozwiązania w kraju, bo jakoby można sprowadzać wszystko.
Ekspansja obcego kapitału spowodowała, że zabrakło dobrych
miejsc pracy, wywołując masową
emigrację Polaków.
– To taki patriotyzm gospodarczy. Otworzył się unijny rynek pracy. To chyba dobrze?
– Ależ ci aktywni Polacy za
granicą wypracowują tamtejszy
PKB. Tutaj jest ich miejsce.
Mamy czuć się gospodarzami
we własnym kraju. Sam z niejednego pieca chleb jadłem.
Byłem taksówkarzem, robot-

FOT. PAWEŁ GLANERT

Niskie koszta pracy nie rozwijają gospodarki

Piotr Walentynowicz ze swoim ojcem podczas uroczystości
odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz w Gdańsku.

nikiem, marynarzem, operatorem dźwigu. Jako operator żurawia wieżowego budowałem
największą galerię handlową
w Gdańsku i zarabiałem kilkanaście złotych na godzinę. Warunki w Polsce nie pozwalają
na godne życie. Niskie koszta
pracy nie rozwijają gospodarki.
Mamy być niewolnikami we
własnym kraju?

Nr 10/październik 2015

– Jako poseł zajmie się
Pan…
– Rozwój polskiej przedsiębiorczości i bezpieczeństwo energetyczne kraju to są
sprawy, którymi zechcę zająć
się w Sejmie, nadrabiając wraz
z całą naszą formacją niską jakość rządzenia Platformy.
Rozmawiał
Artur S. Górski
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Walentynowicz
cz
Kandydat na Posła RP

www.facebook.com/antoni.szymanski
antoni-szymanski@wp.pl

Praca, nie obietnice
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Szanowni Państwo
Pracując w wielu zawodach, zarówno w kraju, jak i poza nim, szybko zrozumiałem, że
często jedynym sposobem na godne życie jest emigracja. Oczywiście, wpływ na to ma
celowe niszczenie polskiej gospodarki, przemysłu, stwarzając tym samym dogodne warunki
ekspansji obcego kapitału. Potrzebna jest w tym względzie zmiana.
Moje zaangażowanie w sprawy publiczne wzmagało się, jednak punktem zwrotnym dla
mnie była katastrofa smoleńska, która całkowicie obnażyła bezbronność i zależność naszego
rządu od obcych państw.
W obecnej sytuacji, kiedy działania rządu sprowadzają się do bezwzględnego podporządkowania przepisom UE, z całkowitym pominięciem polskiej racji stanu i obywateli, postanowiłem się temu przeciwstawić i kontynuować dzieło mojej Babci. Mamy być może ostatnią
szansę, aby uratować to, co z naszej ojczyzny pozostało, i zacząć proces jej odbudowy.

Piotr Walentynowicz
www.facebook.com/piotr.walentynowicz.wybory2015
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

RODZINA w centrum życia społecznego
Rozmowa z ANTONIM SZYMAŃSKIM, kandydatem PiS
do Senatu w okręgu nr 66 (powiaty gdański, tczewski
i starogardzki)
– Na jakich obszarach
chce się Pan skupić w pracy
senatora?
– Chciałbym wykorzystać
doświadczenia zdobyte w dotychczasowym życiu zawodowym i zaangażowaniu publicznym, czyli zająć się szeroko
rozumianą polityką społeczną.
Chodzi nie tylko o politykę
rodzinną i pomoc społeczną,
ale również zapewnienie godnej pracy i płacy. Im lepiej
zorganizowany rynek pracy,
tym większe dochody rodzin,
a w konsekwencji mniejsze
zapotrzebowanie na pomoc
społeczną.
– Wspomniał Pan o swoim
doświadczeniu politycznym.
Zajmował się Pan już sprawami rodziny i społecznymi w Sejmie III kadencji, Senacie VI
kadencji i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest Pan też
związany z „Solidarnością”.
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– Współtworzyłem „Solidarność” w sądach okręgu
gdańskiego i byłem członkiem
Prezydium Krajowej Komisji
Wymiaru Sprawiedliwości.
W centrum mojej pracy zawodowej i publicznej jest rodzina.
Pomyślność rodziny buduje
społeczeństwo przyjazne dla
nas wszystkich. Myślę o tym
w kontekście konkretnych
rozwiązań w różnych obszarach życia, które mają na celu
to, by rodziny były jak najbardziej samodzielne, zasobne,
dobrze spełniały funkcję wychowawczą, a ich autonomia
była zachowana.
– Po dwóch kadencjach
rządów PO i PSL w obszarze polityki społecznej jest
chyba dużo do naprawienia.
Symboliczne było lekceważenie i śmiech, z jakim posłowie
PO przyjęli słowa prezydenta
Dudy o głodnych dzieciach.

– Dziwią emocjonalne zaprzeczania, że poziom biedy
w Polsce jest wysoki, kiedy
dane GUS na ten temat są łatwo dostępne. Ukazują one, że
w 2014 r. w gospodarstwach
domowych poniżej granicy
ubóstwa skrajnego (tzn. poniżej minimum egzystencji)
żyło ok. 2,8 mln osób, a poniżej progu interwencji socjalnej
ok. 4,6 mln. W tym gronie dominują dzieci z rodzin wielodzietnych.
– Jak z tym walczyć?
– Tr z e b a w p r o w a d z i ć
wieloaspektowe rozwiązania. Ubóstwo często wiąże
się z samotnym wychowywaniem dzieci. Tymczasem
liczba rozwodów rośnie i w
ub. roku było ich ok. 65 tys.
Można temu przeciwdziałać
np. poprzez upowszechnienie
mediacji, poradnictwa małżeńskiego i dostępność terapii

rodzinnej. Dostrzegam dobre
rozwiązania, jak wydłużenie
urlopów rodzicielskich czy
wprowadzenie Karty Dużych
Rodzin. Z drugiej strony było
wiele działań negatywnych,
jak wprowadzenie obowiązku
szkolnego sześciolatków bez
liczenia się z głosem rodziców, wyeliminowanie z systemu świadczeń rodzinnych
obejmującego zasiłki rodzinne i dodatki do nich ponad 3
mln dzieci poprzez zamrożenie progu dochodowego, jaki
do nich uprawnia, podpisanie
ideologicznej konwencji przemocowej, która deklaruje walkę z tradycją i rodziną.
– Niedawny raport NIK
był druzgocący. Okazało się,
że polityką rodzinną zajmuje się w Polsce kilkadziesiąt
instytucji. A wiadomo, że jak
czymś zajmują się wszyscy, to
znaczy, że nikt.
– W obecnej niezmiernie
trudnej sytuacji demograficznej w Polsce konieczne
jest wprowadzenie spójnego

programu polityki rodzinnej.
Wyróżniamy się na tle innych
krajów Europy brakiem takiego programu. Tymczasem państwo ma obowiązek wspierać
rodziny, ale co podkreślam,
z zachowaniu ich autonomii
i nie zastępowaniu jej tam.
gdzie to nie jest potrzebne,
bo samodzielność buduje siłę
rodzin.
Rozmawiał (ach)

25 października. WYBIERZMY DOBRZE!
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PROF. ANDRZEJ

STEPNOWSKI
Czas na kompetencje
����������������

PROF. Państwo,
ANDRZEJ
Szanowni
Kandyduję do Senatu RP z rekomendacji
Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym
nr 65 obejmującym Gdańsk i Sopot.
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denta RP Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku.
Jestem aktywnym członkiem Komitetu Naukowego Konferencji Smoleńskiej i ekspertem Centrum Programowego PiS.
�������������������������
Jak rozumiem swoją misję?
������ ���� ������� ������ ����� �� ��������������� ��������� �������
���������������������������������������������
����������������-poCiągle mocna jest w społeczeństwie
�������������������������������������������������������
trzeba zmiany i nadzieja na zrealizowanie
���������������������������������������������������������������marzenia Sierpnia 1980 o wolnej i soli�����������������������������������������������������������������
darnej Polsce. Moje wykształcenie, wiedza
�����������
i doświadczenie przydadzą się Polsce. Chcę
���������
���� �����się
��������������
�� ������
���������� ��������� ���dołączyć
do dzieła
reindustrializacji
i od�������� ���� ������������ ����������� ������������� �����������
budowy
gospodarki
morskiej.
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�����������������������������������������������������������������i małymi ﬁrmami. Duże ﬁrmy będą tworzyć
��������������������������������������������������������������
– zgodnie z ich strategię rynkową – za�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
awansowane laboratoria i centra badawczo-rozwojowe współpracujące z uczelnia��������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������mi, a działania wymagające elastyczności
�����������������������������������������������������������������będą realizowane przez mniejsze ﬁrmy. Taka
�������
symbioza będzie efektywna gospodarczo
���������������������������������������������������������������
i naukowo.
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�������������������������������������������������������������Jako senator będę rzecznikiem pomorskich
���� ����������� ��������� ������� ����� ������������ ����������
spraw oraz orędownikiem solidarnego i sil�� ����� ������������� ���� ��������� ��� ������ ���������� ����������
nego Państwa.
�������������������������������������������������������������������
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wiedzy.
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Zespół
moich współpracowników i wychowanków z Katedry
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Systemów
Geoinformatycznych Politechniki Gdańskiej.
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Grzegorz

Strzelczyk

Kandydat
andydat na Posła RP
lista 1 miejsce 5

Nie
gadam.
Działam!

Prof. Andrzej Stepnowski

Mój program
 Nie wystarczy mówić. Trzeba działać! Jestem człowiekiem czynu. Ważne jest
to, co się robi, a nie to, o czym się mówi.
 Będę skutecznie walczyć o sprawy, które najbardziej bolą wszystkich Polaków.
 Praca, by żyć na przyzwoitym poziomie.
 Opieka zdrowotna i świadczenia socjalne. Każdy z obywateli ma prawo do
opieki medycznej.
 Mieszkania oraz świadczenia zdrowotne dla rodzin obejmujące zarówno
młodą rodzinę, jak i seniorów.
 Wsparcie seniorów i walka z wykluczeniem społecznym.
Grzegorz Strzelczyk urodził się w 1962 roku w Płocku. Gdańszczanin z wyboru od
1973 roku. Studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomii UG oraz zarządzanie
gospodarcze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończył liczne kursy
i szkolenia specjalistyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
Pełnił z sukcesem wiele funkcji menedżerskich, m.in. jako dyrektor operacyjny w SGS
Polska, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. restrukturyzacji i rozwoju Petrobaltic S.A.
oraz prezes zarządu Superﬁsh S.A. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PLO.
1989 rok – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego na gdańskim Przymorzu. W 1990
roku zasilił szeregi Porozumienia Centrum. W roku 1998 został wybrany prezesem ZW
PC w Gdańsku, a rok później wiceprezesem Zarządu Głównego Porozumienia Centrum.
Jeden ze współzałożycieli PiS, członek Rady Politycznej PiS oraz Zarządu Głównego PiS.
W latach 2002-2004 i od 2010 radny miasta Gdańska; praca w Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisji Promocji i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Klubu Radnych PiS.
http://www.strzelczykgrzegorz.pl
https://www.facebook.com/strzelczyk2015
https://twitter.com/GStrzelczyk
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Pracujący nie może czuć się jak żebrak
– Od końca lat 80. jest
Pan związkowcem, kimś
w rodzaju ludowego trybuna.
Polityka wymaga jednak czasem sztuki kompromisu. Jest
jakieś pole do kompromisu
z obecnie rządzącymi?
– Mam nadzieję, że wyborcy tak zdecydują, byśmy nie
musieli szukać kompromisów
z tymi, którzy niszczyli gospodarkę, lekceważyli dialog, mieli
w nosie obywatelskie podpisy
pod referendami o najważniejszych sprawach dla państwa,
jak emerytury i los rodzin.
– Sprawy pracownicze z definicji nie są obce
związkowcom. Sejm będzie dobrym miejscem do
dbania o wymiar społeczny
polityki?
– O ile wyborcy mnie
wskażą, to będę reprezentował
NSZZ „Solidarność” w Sejmie.
Będę wspierał Janusza Śniadka w upominaniu się o sprawy
pracownicze. Przecież godna
praca i dobre miejsca pracy to
nadzieja dla polskiej rodziny.
Po 26 latach transformacji płace są poniżająco niskie. Cierpi
więc rodzina. Nie jesteśmy
państwem biednym, a mimo
to 800 tysięcy polskich dzieci
żyje w niedostatku. W końcu
skończymy z umowami śmieciowymi. Widzę też pilną ko-

nieczność podniesienia płacy
minimalnej, by pracujący na
etacie osiem godzin dziennie
nie czuł się jak żebrak.
– Od początku roku
w RFN obowiązuje płaca
minimalna w wysokości 8,50
euro, czyli około 35 złotych
na godzinę. Godzinowa płaca minimalna to dobry pomysł?
– Do niemieckiej gospodarki nam daleko, ale jest taka
propozycja, by płacę minimalną ustawić na poziomie co najmniej 12 złotych na godzinę.
– Tutaj jest miejsce na ów
kompromis?
– Kompromis osiąga się
w dialogu. Jeśli ktoś ma inne
zdanie, potrafi je uzasadnić,
to należy rozmawiać i szukać
kompromisu. Przez osiem
ostatnich lat rzadów PO-PSL
dialog umarł. Rodziły się
konflikty, bo niektórzy pracodawcy uznali, że mogą marginalizować związki zawodowe,
a rządzący traktowali nas jak
powietrze. W końcu trzasnęliśmy drzwiami. W tej desperacji pojawiła się nadzieja na
zmianę. Stąd ustawa o Radzie
Dialogu Społecznego. Jest
pierwsza, wymuszona przez
nas, zmiana na lepsze.
– Czy ta zmiana na lepsze
może pojawić się w gospo-

darce morskiej? Na polskim
wybrzeżu buduje się luksusowe jachty i jest dobrze prosperująca Gdańska Stocznia
„Remontowa”…
– Politycy PO mówią, że
jest 30 tysięcy stoczniowców.
Nie jest to niestety prawda.
Jednak tylko kilka tysięcy pracuje na umowę o pracę. Przed
nami jest odbudowa przemysłu
związanego z morzem, czyli
stoczni i rozwój portów oraz
stworzenie warunków dla naszego rybołówstwa, byśmy nie
oddawali pola zagranicznym
armatorom. Dołożę starań, by
wróciła polska bandera.
– Jak? Pozostała Polska
Żegluga Morska, polski armator i 61 statków, czyli masowce, siarkowce, promy. Co
z PLO?
– Regulacje prawne i finansowe powinny pomóc PŻM
i PLO w celu odbudowy floty
budowanej w polskich stoczniach. Liberałowie wymyślili,
że nie stać nas na polską flotę,
na polską banderę. Tacy to gospodarze, najlepiej czujący się
na państwowej posadzie. Przed
nami odbudowa przemysłu
morskiego by rozruszać gospodarkę Wybrzeża. Nie będzie
bez końca pieniędzy unijnych.
Środki unijne nie zostały wykorzystane na rzecz potencjału

FOT. PAWEŁ GLANERT

Rozmowa z KAROLEM GUZIKIEWICZEM, wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej,
kandydatem PiS w wyborach do Sejmu

rozwojowego. Zadłużamy się,
a długi trzeba spłacać. Stawiam
na szkolnictwo zawodowe. Nowoczesne i atrakcyjne.
– W ramach Komisji Międzyzakładowej organizował
Pan wraz ze stoczniową „Solidarnością” szkolenia w ramach projektów europejskich…
– Przeszkoliliśmy kilka
tysięcy osób z różnych przedsiębiorstw. Tak w zawodach
robotniczych, jak i inżynieryjnych, na przykład w pro-

jektowaniu w technice 3D.
Szkolenie to prowadziliśmy
wraz z Politechniką Gdańską.
Wykorzystujemy więc unijne
środki, by ludzie poprawiali
swoje kwalifikacje, by uzyskiwali lepsze przygotowanie
zawodowe, gdyż nie mają
pieniędzy, by je samodzielnie
uzyskać. Dzięki naszej działaności wzrastała ich pozycja na
rynku pracy.
Rozmawiał
Artur S. Górski

Nie gadam. DZIAŁAM!
Rozmowa z GRZEGORZEM STRZELCZYKIEM, radnym Gdańska
i kandydatem PiS na posła w okręgu gdańskim
– Ma Pan spore doświadczenie polityczne, w tym
uczestnictwo w budowaniu
struktur Porozumienia Centrum. Można powiedzieć, że
Grzegorz Strzelczyk to „stary zakon PC”.
– Byłem w Porozumieniu
Centrum niemal od samego
początku, od października
1990 roku, od spotkania założycielskiego w kinie Warta
w Gdańsku. Przez moment
byłem wraz z Ludwikiem Dornem wiceprezesem Zarządu
Głównego PC. Byłem też jednym ze akuszerów tworzenia
Prawa i Sprawiedliwości na
bazie PC. Jestem więc jak ta
krowa (śmiech). Od 25 lat nie
zmieniłem swojej politycznej
linii.
– Więc w Radzie Miasta
Gdańska jest Pan w wiecznej
opozycji…

22

– Ale rośniemy w siłę!
W poprzedniej kadencji było
nas 7, a teraz jest 12 radnych
PiS. Staramy się być opozycją
konstruktywną, ale nie defensywną. Tam, gdzie z punktu
widzenia gdańszczan decyzje
władz miasta są niekorzystne, artykułujemy problemy
i czasami to przynosi skutek.
Mieszkańcy docenili naszą
pracę w poprzedniej kadencji, więc podwoiliśmy skład
klubu.
– Sondaże wskazują na
pozytywne dla PiS tendencje. Czy PiS odniesie sukces
25 października, po którym
będzie stać partię na utworzenie rządu?
– Ciężko nad tym pracujemy, by po wyborach zrealizować nasz program bez
zawierania jakichś zgniłych
kompromisów. Wszystko jest

Nr 10/październik 2015

w rękach suwerena, czyli społeczeństwa.
– Jeśli taka będzie wola
wyborców, to poseł Grzegorz
Strzelczyk czym zajmie się
w Sejmie?
– Byłbym wdzięczny wyborcom za taką decyzję. Przez
moje życie zawodowe zajmowałem się spółkami Skarbu
Państwa w sektorze energetycznym, a zwłaszcza paliwowym.
Zdobywałem doświadczenie
w firmach pracujących na terenie portów w Gdańsku i Gdyni. Od 1990 roku, kiedy rozpocząłem pracę jako inspektor
w polskim oddziale SGS, przez
dwadzieścia lat pracowałem
w sektorze naftowym lub dla
sektora naftowego. W gdańskiej
radzie pracuję w Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.
Chciałbym dalej zajmować się
tymi kwestiami, pracując na

poziomie krajowym w Komisji
Gospodarki i Komisji Skarbu
Państwa.
– Energetyka i paliwa to
sprawy bezpieczeństwa państwa. Jest gazociąg północny
do transportu gazu ziemnego
z Rosji do Niemiec. Za chwilę będzie Nord Stream 2.
Gazoport miał ruszyć przed
rokiem. Z kolei elektrownia atomowa na Wybrzeżu
to raczej sfera propagandy
lub public relations niż konkret…
– Jedyne, czym się może
wykazać obecna i poprzednia
ekipa rządowa przy projekcie
budowy elektrowni, to fakt, że
były minister Aleksander Grad
przez kilka lat pobierał sowite
wynagrodzenie za niebudowanie elektrowni atomowej.
W naszym regionie powinniśmy rozbudować sieć przesyłową. Gazoport to sztandarowa
inwestycja związana z bezpieczeństwem energetycznym.
Powodem usytuowania Gazo-

portu właśnie w Świnoujściu
był brak na Pomorzu gdańskim sieci przesyłowych tak
gazu, jak i energii elektrycznej.
Wiele jest do zrobienia, więc
zabierzemy się do pracy. Inni
będą od gadania (śmiech). Ja
działam.
Rozmawiał
Artur S. Górski

ZWIĄZKI ZAWODOWE NA ŚWIECIE
ZWIĄZKI W USA

Związkowcy w jaskini lwa
K

olejną cechą najpotężniejszego państwa na
świecie jest wielkość
– właściwie wszystkiego, co
jest z nim związane. Na tej
zasadzie do największej organizacji związkowej w USA,
AFL-CIO (Amerykańska Federacja Pracy-Kongres Organizacji Przemysłowych) należy
około 13 milionów członków.
Oznacza to uzwiązkowienie
na poziomie 10 procent – relatywnie niskim, ale zaskakująco
wysokim w przypadku państwa
stereotypowo uważanego za
kolebkę „dzikiego kapitalizmu”, zdominowanego przez
nierozumiejących „zwykłych
pracowników” finansistów
obracających się w wirtualnym świecie spekulacji kapitałowych. Specyfiką struktury amerykańskich związków
zawodowych, w porównaniu
na przykład z Polską, jest fakt,
że większość ich członków
zatrudnionych jest w sektorze
prywatnym (10 milionów, wobec 3 milionów pracowników
sektora państwowego – stanowego i federacyjnego).

Zaczęło się od cygar
Historia AFL-CIO łamie
za to inny mit USA – jako
państwa z krótką historią. To
oczywiście prawda, ale akurat
nie w tym przypadku. AFL-CIO powstało w 1955 roku
w wyniku zjednoczenia dwóch
największych central związkowych, Amerykańskiej Federacji Pracy i Kongresu Organizacji Przemysłowych. Kongres
powstał w 1935 roku, trzymał
się zatem historycznych „standardów” rozwoju ruchu związkowego na świecie. Za to AFL
powstała w 1886 roku, stając
się tym samym jedną z pionierskich organizacji pracowniczych.
Tu mała ciekawostka. Główną rolę w zjednoczeniu związków branżowych w jedną federację odegrali pracownicy…
fabryk cygar. Swój związek
założyli już w 1864 roku, a ich
lider Samuel Gompers został
pierwszym przewodniczącym
AFL. Historia raz jeszcze pokazała swoją przewrotność.

Dzieje amerykańskich związków zawodowych rozpoczęły
się w pewien sposób od cygar,
które dziś są przecież symbolem sytych i egoistycznych elit
finansowych.

Silne branże
AFL-CIO nie ma jednolitej
linii politycznej ani ideowej.
Bliżej jej co prawda do Partii
Demokratycznej niż Republikanów (w trzech ostatnich
wyborach prezydenckich poparła właśnie kandydatów
„niebieskich”), ale istnieje
też konserwatywne skrzydło
związkowe.

Historia bywa
przewrotna. Dzieje
amerykańskich
związków
zawodowych
rozpoczęły się od…
cygar, które dziś są
symbolem sytych
i egoistycznych elit
finansowych.
Wyróżnika AFL-CIO trzeba
szukać w strukturze tej organizacji, opartej na organizacjach
zakładowych i lokalnych (np.
działających w danym hrabstwie), które zrzeszają się
w strukturach branżowych na
dwóch poziomach: stanowym
(51 federacji) i branżowym
(56 związków). Te ostatnie
reprezentują właściwie każdy
zawód, nie tylko z przemysłu,
ale także usług. Wystarczy
podać, że osobny związek posiadają nawet… aktorzy włoskiego pochodzenia (GIAA
– The Guild of Italian American Actors). Najsilniejsze
są jednak oczywiście związki
z różnych gałęzi przemysłu,
na czele z federacją górników
UMWA (United Mine Workers
of America). Jej wieloletni lider Richard Trumka jest od
2009 roku przewodniczącym

AFL-CIO, a od 2013 także szefem TUAC – Komitetu Doradczego Związku Zawodowych
przy Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju. Duże
wpływy amerykańskich związkowców w TUAC stały się już
niemal tradycją.
Aby jeszcze bardziej
usprawnić współpracę tak dużej i zróżnicowanej instytucji
działającej na tak dużym obszarze (wiele amerykańskich
związków zawodowych obejmuje zasięgiem także Kanadę), 56 federacji branżowych
afiliowanych przy AFL-CIO
skupia się w 6 departamentach
odpowiadających największym
gałęziom gospodarki. Pięć
departamentów (budowlany,
morski, metalowy, transportowy, usługowy) zrzesza tak
zwane niebieskie kołnierzyki,
czyli pracowników niższego
szczebla, jeden (tak zwanych
profesjonalnych pracowników)
– białe kołnierzyki. Osoby,
w których miejscu pracy nie
działa organizacja zakładowa,
mogą działać w afiliowanej
w AFL-CIO organizacji dla
członków indywidualnych
– Working America.

Związkowa legenda
Lane Kirkland

Liczba ma znaczenie
Misją AFL-CIO jest „walka
o socjalną i ekonomiczną sprawiedliwość w społeczeństwie
poprzez danie ludziom prawa głosu w pracy, w rządzie,
w zmieniającej się gospodarce
światowej i w społecznościach
lokalnych”. Zgodnie z nią
priorytety federacji to (znane
także z działalności polskich
związkowców) tworzenie tak
zwanych dobrych miejsc pracy, reindustrializacja amerykańskiej gospodarki (poprzez
przeniesienie fabryk z krajów
rozwijających się z powrotem
do USA), edukacja i szkolenia
zawodowe pracowników oraz,
co jest szczególnie trudne w realiach amerykańskiego systemu ubezpieczeń prywatnych,
promowanie federalnego systemu zabezpieczeń społecznych, głównie emerytalno-rentowych.
„Solidarność” z AFL-CIO
łączy także duże znaczenie
przykładane do rozwoju samej
organizacji. Jedno z haseł AFL-CIO brzmi „There is strength
in numbers”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Liczba ma
znaczenie”. Liczba członków
związku, oczywiście.
Adam Chmielecki

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Stany Zjednoczone to kraj sprzeczności. Nie inaczej jest
w sytuacji amerykańskich związków zawodowych. Pielęgnowany w USA mit indywidualnego sukcesu „od pucybuta do milionera” nie sprzyja docenieniu tych, którzy
zajmują się pracą najemną. Jednak już drugi fundament
amerykańskiego społeczeństwa, czyli tradycja wspólnego
działania i obywatelskiego zaangażowania, zachęca do samoorganizowania się pracowników.

Związki zawodowe nie są tym, z czym Stany Zjednoczone kojarzą się nam w pierwszym odruchu, chociaż należał do nich nawet Ronald Reagan, 40 prezydent Stanów
Zjednoczonych, uważany za jednego z najwybitniejszych
przywódców Ameryki w historii. W latach 1947-1952 był
on przewodniczącym Gildii Aktorów Ekranowych (Screen
Actors Guild). Jednak mimo tak godnej konkurencji najsłynniejszym amerykańskim związkowcem pozostaje Lane
Kirkland, przewodniczący AFL-CIO w okresie dynamicznych
przemian społeczno-politycznych na świecie 1979-1995.
Działalność związkową rozpoczął w latach 40. XX wieku,
gdy jako oﬁcer na statkach pływających w amerykańskich
konwojach wojskowych przystąpił do związku zawodowego marynarzy. W 1960 roku był już zastępcą szefa AFL-CIO.
Za jego kadencji udało się ponownie zjednoczyć większość
amerykańskich związków branżowych w jednej federacji.
Na arenie międzynarodowej AFL-CIO kierowane przez Kirklanda wspierało NSZZ „Solidarność”, współpracując z administracją prezydenta Reagana. Amerykanie przekazali
Związkowi gotówkę i sprzęt o łącznej wartości 6 miliardów
dolarów. W 1990 roku Lane Kirkland był gościem honorowym II Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku. Zmarł w 1999 roku. Za swoją działalność otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe USA (Medal Wolności) i Polski (Order Orła Białego).
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Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015
roku (w podmiotach, w których liczba zatrudnionych
przekracza 9 osób). To oznacza spadek o 1,7 proc.
w porównaniu z lipcem 2015 roku i wzrost o 3,4
proc. w porównaniu z sierpniem 2014 roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu
2015 roku wyniosła 10
proc. w porównaniu z 10,1
proc. w lipcu 2015 roku
i 11,7 proc. w sierpniu
2014 roku.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9
pracowników wzrosło o 0,1 proc.
w porównaniu z lipcem 2015
roku i wynosi obecnie 5588,4 tys.
(w porównaniu z sierpniem 2014
roku jest to wzrost o 1 proc.).

Obniżeniu uległy ceny żywności
(o 0,8 proc.), odzieży i obuwia
(o 2,4 proc.), a także w zakresie
transportu (o 1,1 proc.), wzrosły
natomiast koszty związane ze zdrowiem (o 0,4 proc.) oraz rekreacją
i kulturą (o 0,2 proc.).

POLACY NA WYSPACH
DLA
MAMY
pracy już nie mamy
30
20
10

Z GALERII

więcej na www.solidarnosc.gda.pl

RYS. PIOTR OWORUS

Wskaźnik wakatów (relacja pomiędzy wolnymi i wszystkimi
miejscami pracy) wynosi w Polsce 0,6 proc. W rankingu Eurostatu
niżej od naszego kraju znalazła się tylko Łotwa, w której wskaźnik wyniósł 0,5 proc. Najwyższe wskaźniki wolnych miejsc pracy w drugim kwartale 2015 roku odnotowano w następujących
państwach członkowskich Unii Europejskiej: Belgii i Niemczech
(po 2,7 proc.), Wielkiej Brytanii (2,5 proc.), Czechach (2,3 proc.)
i Szwecji (2 proc.).


Litwa

Australia

Rumunia

Ankieta portalu GoWork.pl
pokazuje, że najczęstszą przyczyną stresu w pracy jest niepewność zatrudnienia. Składają się na nią: brak umowy
o pracę, duża rotacja i zmiany
w ﬁrmie, które mogą skutkować redukcją etatów. Drugie
miejsce zajęła zła atmosfera
w zespole. Eksperci portalu
twierdzą, że silnym stresorem
może być system przydzielanych pracownikom zadań,
ponieważ prawie co piąty
Polak wyznaje w ankiecie, że
jest nadmiernie obciążony
obowiązkami. 16 proc. pracowników jako powód stresu
określiło przełożonych, którzy
przydzielają zadania.


Rodacy szukają lepszej pracy
Dziennikarze portalu Forsal.
pl postanowili zapytać Polaków, którzy zdecydowali się na
zmianę pracy, czym kierowali
się, wybierając nowe miejsce
zatrudnienia.
Najważniejsza
okazała się być wysokość wynagrodzenia – 53,64 proc. ankietowanych wskazało na nią
jako na główny czynnik moty-

wujący ich decyzję. 20,81 proc.
badanych za najbardziej istotną
kwestię uznało stabilność umowy o pracę. 14,46 proc. rodaków uznało, że najważniejsza
przy wyborze nowej pracy jest
możliwość rozwoju zawodowego. 9,11 proc. Polaków za
najważniejszy czynnik przyjęło
dobrą atmosferę w pracy. 

Cytat miesiąca

”

Ty masz od 1 lipca pracę, ale kto ci mówi, żebyś ty chodziła
do pracy. Masz etat, a nie to, że masz chodzić do roboty,
bo wiesz, to jest różnica. Będziesz tam referentką do spraw
różnych, no i tyle, nie będziesz się ruszać, będziesz leżeć...
Rozmowa telefoniczna; załatwianie posady w Brukseli
dla bliżej nieznanej Diany.
Z płyty CBA z 11 nagraniami z afery podsłuchowej

„
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STRES W PRACY PO POLSKU

M A ŁO W A K AT Ó W
W
P O L S C E

DOBOSZ JANA

Włochy

Francja
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Hiszpania

Pracodawcy kontrolują pracowników na wszelkie możliwe
sposoby. Portal Foch.pl wspomina o sprawdzaniu połączeń telefonicznych, imiennych identyﬁkatorach rejestrujących godziny
przyjścia do pracy i wyjścia z niej oraz programach szpiegujących, które sprawdzają, ile czasu pracownicy spędzają w Internecie i jakie strony odwiedzają podczas korzystania ze służbowego
komputera. W jednej z opisywanych ﬁrm zainstalowano nawet
program liczący liczbę znaków napisanych w Wordzie lub Excelu,
a tych, którzy uzyskali ich najwięcej, ogłasza się przodownikami
pracy. To zrozumiałe, że pracodawcy chcą uniknąć „obijania się”
pracowników. Może przydałoby się jednak trochę zaufania i wiary w uczciwość innych?


przybyli w 2013 r., w tys.

POLSKA

SPRAWDZAM!

50

Indie

Szef mówi

Z KTÓRYCH KRAJÓW JEST NAJWIĘCEJ
IMIGRANTÓW W WLK. BRYTANII

Chiny

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
Głównego Urzędu Statystycznego z lipca 2015 r. aż jedną czwartą (dokładnie 24,8 proc.) bezrobotnych kobiet stanowią mamy,
które „wypadły” z rynku pracy z powodu macierzyństwa. 7,8
proc. z nich nie ma nawet prawa do zasiłku. Według specjalistów
trudna sytuacja młodych mam jest efektem rozpowszechnienia
umów na czas określony, na których pracuje coraz więcej młodych Polaków. Takie umowy pozbawiają kobiety prawa do urlopu
macierzyńskiego – mogą jedynie odejść z pracy, bez gwarancji
powrotu. W drugim kwartale 2015 roku zarejestrowano ponad
28 proc. osób pracujących na umowach czasowych.


Według portalu Forsal.pl
najliczniejszymi grupami etnicznymi wśród imigrantów
w Wielkiej Brytanii są przybysze spoza Unii Europejskiej
– Chińczycy i osadnicy z Indii.
Nasi rodacy uplasowali się na
trzecim miejscu – w 2013 roku
do Zjednoczonego Królestwa
przybyło ich nieco ponad 25
tysięcy. Polacy uplasowali się
też na drugim miejscu, jeśli
chodzi o liczbę obcokrajowców korzystających z brytyjskiej opieki socjalnej. Jednocześnie ten sam portal podaje
jednak, że z łącznej liczby 5,3
miliona osób korzystających
z systemu pomocy aż 93 proc.
stanowią osoby z brytyjskim
obywatelstwem, a tylko 7
proc. to obcokrajowcy o różnym pochodzeniu.


ekologiczny
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EKO-GOSPODARKA Eko-triki
Zrównoważony rozwój

Tegoroczna susza, krytycznie niskie stany wód i wynikające z tego czasowe ograniczenia w dostawie energii elektrycznej, były
kolejnym dzwonkiem alarmowym
dla polskiej gospodarki. Po raz
kolejny niemal na własnej skórze
przekonaliśmy się, że zasoby naturalne, w tym źródła energii, nie
są nieograniczone, a gospodarka
bardziej efektywna energetycznie,
wykorzystująca mniej energii, jest
bardziej konkurencyjna i odporna
na różnego rodzaju kryzysy.

Gospodarka efektywna energetycznie
to jedna strona medalu, który nazywa się
„zrównoważony rozwój”. Jeśli trzymać
się tego porównania, to rewersem będzie gospodarka niskoemisyjna. Celem
jest zatem sytuacja, w której zużywając
jak najmniej energii będziemy produkować jak najwięcej dóbr, emitując przy tym
jak najmniej szkodliwych dla środowiska
naturalnego i powodujących zmiany klimatu gazów cieplarnianych (dwutlenek
węgla, metan, inne gazy przemysłowe).

Jak zmniejszyć emisję?

E

Zmniejszanie poziomu emisyjności gospodarki i wzrost efektywności
energetycznej wydają się koniecznością
tak w skali globalnej, jak i polskiej. Od
wykorzystywania coraz większej ilości
energii bowiem nie uciekniemy. W naturalny sposób towarzyszy ona rozwojowi gospodarczemu.
Budowa gospodarki niskoemisyjnej
wymaga zmian w kilkudziesięciu obszarach, od zmiany struktury źródeł energii, przez gospodarowanie surowcami
i odpadami, rozwój technologiczny
w przemyśle, rolnictwie i transporcie,
budownictwo energooszczędne, wprowadzenie inteligentnych sieci przesyłowych energii, promowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji po
gospodarowanie zasobami wodnymi
i terenami zielonymi. Jak widać, to
łańcuch kompleksowych i zróżnicowanych działań, do których trzeba dodać
jeszcze jedno ogniwo – nas, indywidualnych użytkowników energii.

fektywność energetyczna sprawdza się wszędzie, a możemy spotkać się z nią w najmniej oczekiwanym momencie, np. podróżując
komunikacją miejską w Gdyni. Gdyńskie trolejbusy są znane w całej Polsce,
bo to rzadko spotykana forma transportu publicznego. W 2014 r. usłyszała
o nich cała Europa, ponieważ zostały
zwycięzcami organizowanego przez
Komisję Europejską konkursu „RegioStars”, w kategorii proekologicznego
transportu publicznego realizującego
zasadę zrównoważonego rozwoju. Unia
Europejska doceniła Gdynię za zakup
28 nowych ekologicznych pojazdów,
w efekcie czego ogólne zużycie energii
w sieci gdyńskiej komunikacji miejskiej
spadło aż o 20 proc.!

RYS. PIOTR OWORUS

Eko-dzień

Efektywność energetyczna to cel
i zadanie także dla każdego z nas. My
też jesteśmy odbiorcami energii i również jesteśmy zobowiązani do racjonalnego nią gospodarowania. Mówi o tym
wprost Ustawa o efektywności energetycznej z 2011 r. Dlatego, chociaż
tegoroczne ograniczenia w dostawach
prądu objęły tylko podmioty gospodarcze, a nie odbiorców indywidualnych,
nie powinniśmy lekceważyć podstawowych zasad oszczędzania energii. Tym
bardziej że jak pokazujemy w tabelce
obok, są one proste do zapamiętania
i łatwe do wykonania. W ten sposób
my też przyczynimy się do zmiany klimatu – na bardziej proekologiczny.

Konkurs ekologiczny

Zakończył się pierwszy etap naszego konkursu ekologicznego. Otrzymaliśmy
od Czytelników wiele zdjęć obrazujących jeden z dwóch konkursowych tematów: Piękno środowiska naturalnego w Polsce (szczególnie w województwie
pomorskim) lub Udana koegzystencja działalności gospodarczej człowieka i
środowiska naturalnego. Niektórzy przysłali nam fotograﬁe z wakacyjnych podróży, ale okazało się, że nie trzeba wcale daleko wyjeżdżać, aby cieszyć się bogactwem i różnorodnością pomorskiej przyrody. Wyniki i zwycięskie fotograﬁe
opublikujemy w kolejnym wydaniu „Magazynu”.
Jeśli ktoś się zagapił i nie przesłał nam zdjęcia – nic straconego! Druga część
konkursu, niezależna od pierwszej, polega na odpowiedzi na pytania konkursowe, które zamieścimy w listopadowym „Magazynie Ekologicznym”. Pytania
będą dotyczyć tematów poruszanych w kolejnych wydaniach naszego „Magazynu”. Warto zatem czytać uważnie!

Kolumnę opracował Adam Chmielecki

Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka… zaoszczędzonej energii, oczywiście. Wystarczy zmienić nieco codzienne nawyki, aby zużywać mniej prądu,
wody, papieru i innych zasobów w domu i miejscu pracy. W skali całej gospodarki może to dać naprawdę imponujący efekt.
1. Wyciągaj ładowarki z gniazdek po naładowaniu telefonów komórkowych.
2. Odchodząc od komputera, wyłączaj monitor.
3. Drukuj zawsze po dwóch stronach kartki.
4. Starą, niepotrzebną dokumentację wykorzystuj do roboczych notatek.
5. Drukuj tylko najważniejsze e-maile.
6. W czasie dłuższych przerw w pracy (weekendy, urlopy) wyłączaj sprzęt
biurowy z sieci.
7. Czyść regularnie żarówki i klosze, aby efektywnie wykorzystywać sztuczne
światło.
8. Opuszczając pomieszczenie, gaś światło.
9. Zadbaj o uszczelnienie okien, aby nie tracić energii cieplnej.
10. W czajniku gotuj tylko tyle wody, ile zamierzasz wykorzystać.

EMISJA MA ZNACZENIE
Rozmowa z MARCINEM GREGOROWICZEM, doradcą energetycznym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

ka, w której położona jest Kościerzyna,
czasami, jak w przypadku dużych miast,
skala ruchu samochodowego i znaczny
udział domów ogrzewanych kotłami
i piecami opalanymi węglem.

– Mimo zbieżności językowej, niska
emisja to wcale nie to samo co niskoemisyjność. Proszę wyjaśnić oba problemy.
– Działania na rzecz niskiej emisji
oznaczają ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, konkretnie atmosfery, pyłami zawieszonymi
oraz gazami, takimi jak tlenki siarki
i azotu. Substancje te powstają w trakcie spalania paliw stałych (np. węgla)
w lokalnych i indywidualnych źródłach
(kotłach, piecach, czy kominkach). Można ograniczyć ich emisję poprzez unowocześnienie lub wymianę urządzeń,
np. zastąpienie lokalnych kotłowni
i domowych pieców węglowych kotłami gazowymi, odnawialnymi źródłami
energii, jak pompy ciepła czy kolektory
słoneczne lub po prostu przyłączeniem
się do miejskiej sieci ciepłowniczej.
– To jednak wymaga inwestycji
ﬁnansowej, na którą nie wszystkich
stać.
– Jak w przypadku każdej inwestycji, trzeba najpierw ponieść nakłady,
aby potem korzystać z tańszej i bardziej
ekologicznej energii. Poza tym istnieją
liczne programy wsparcia ﬁnansowego. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku ruszyła właśnie trzecia edycja
konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”, służącego ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza.
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
przedsiębiorcy oraz jednostki samorządowe mogą w jego ramach uzyskać
pomoc ﬁnansową nawet do 90 proc.
kosztów – 45 proc. dotacji i 45 proc. pożyczki na zmianę ogrzewania na bardziej
przyjazne środowisku i zdrowiu.
– A jak wygląda stan powietrza na
Pomorzu?
– Podobnie jak w całym kraju. Następuje poprawa, ale wciąż normy zanieczyszczenia przekroczone są m.in.
w Gdańsku, Kościerzynie, Lęborku,
Rumi, Wejherowie, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. Czasami decyduje
o tym ukształtowanie terenu, np. niec-

– Przejdźmy zatem do niskoemisyjności, bo na tym polu w naszym województwie jest chyba lepiej?
– Niskoemisyjność w skrócie oznacza maksymalnie efektywne korzystanie
z dostępnych zasobów, czy to energii,
czy surowców. Może ona mieć wiele twarzy. Przemyślane działania niskoemisyjne
wdrożyła w ostatnich latach Grupa Lotos. Dzięki nim efektywniej wykorzystuje
zasoby surowców – z ropy naftowej gorszej jakości produkuje lepsze paliwa (np.
benzynę zamiast mazutu). Efektywność
energetyczna w przemyśle oznacza też
ponowne wykorzystanie surowców, np.
poprzez tzw. cykl zamknięty – np. wodę
wykorzystywaną do chłodzenia urządzeń, która w ten sposób się nagrzewa, można wykorzystać do podgrzania
ciepłej wody użytkowej, a następnie po
oczyszczeniu ponownie zawrócić do
procesu chłodzenia. Przykładem działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki
jest także rozwój transportu szynowego na Pomorzu – budowa Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej i rozbudowa sieci
tramwajowej w Gdańsku. Transport publiczny w przeliczeniu na pojedynczego
użytkownika jest zdecydowanie korzystniejszy dla środowiska i funkcjonowania
miast, a transport szynowy należy do najefektywniejszych, a przy tym praktycznie
niewpływający negatywnie na jakość
powietrza w miejscu funkcjonowania.
Niskoemisyjna gospodarka dba zarówno o środowisko, zdrowie człowieka,
ale i o rozwój technologiczny, społeczny
i gospodarczy. Czerpiąc ze środowiska
zapewnia najlepsze wykorzystanie dostępnych środków przy minimalizowaniu negatywnych aspektów swojego
funkcjonowania (odpadów, strat energii,
emisji szkodliwych substancji).

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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PRAWO
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi,
działacza „Solidarnośći”, poszkodowanego w Grudniu 1970 roku
ś.

A B C

p.

Jana Pączka

Wyrazy szczerego współczucia składają koleżanki i koledzy
z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni
Marynarki Wojennej SA w Gdyni

Zenonowi Jurczykowi, długoletniemu przewodniczącemu
KZ NSZZ „Solidarność” przy SM Osiedle Młodych
w Gdańsku, wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony Elżbiety

składają przyjaciele i koledzy z NSZZ „Solidarność”

Wyrazy współczucie dla Stefana Gawrońskiego i jego
rodziny z powodu śmierci

Mamy

składa Rada Oddziału ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
w Starogardzie Gdańskim

Naszemu Koledze Karolowi Guzikiewiczowi,
członkowi Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącemu „S”
w Stoczni Gdańskiej, serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty

składają członkowie i pracownicy
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Naszemu Koledze Stefanowi Gawrońskiemu,
członkowi Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”, serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają członkowie i pracownicy
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

B I U R O

P R A W N E

§

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” 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.
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Wpływ przedstawicieli
pracowników ds. BHP
na bezpieczeństwo
i zdrowie w miejscu pracy

Wpływ przedstawicieli pracowników ds. BHP (w skrócie
po angielsku „safety reps”) na bezpieczeństwo i zdrowie
w miejscu pracy był przedmiotem badań Europejskiego
Związkowego Instytutu ds. Badań, Edukacji i BHP przy
wsparciu szwedzkich związków zawodowych.

G

łównym celem tego
projektu był przegląd
warunków funkcjonowania oraz czynników, które
mają wpływ na efektywność
pracy i aktywność działań
safety reps. Innym celem
projektu było dostarczenie
wiedzy i praktycznych informacji przedstawicielom ds.
BHP Unii Europejskiej oraz
związkom zawodowym w celu poprawy warunków pracy.
Natomiast celem politycznym
było wprowadzenie do debaty politycznej, społecznej
i wewnątrzzwiązkowej tematu
funkcjonowania przedstawicielstwa pracowniczego ds.
BHP zwłaszcza w warunkach
elastycznego rynku pracy.
Pierwszym etapem przedsięwzięcia był przegląd sytuacji
przedstawicieli pracowników
ds. BHP (safety reps) w krajach
Unii Europejskiej. Istnieje duża
różnorodność w sytuacjach
krajowych, zależna od prawa
krajowego, warunków przemysłowych czy tradycji związków
zawodowych. W celu promocji
safety reps ważny jest sposób
jego wyboru oraz wyposażenie
go w specjalne uprawnienia.
Mogą oni być wybierani na
jeden z kilku sposobów:
1. jako pracownicy wybierani
bezpośrednio przez pracowników,
2. jako przedstawiciele pracowników mianowani przez
inne przedstawicielstwo
pracowników, na przykład
komisję ds. pracy,
3. jako przedstawiciele pracowników ds. BHP wybrani
przez związki zawodowe,
4. jako komisja pełniąca funkcję przedstawicielstwa ds.
BHP.
W większości krajów europejskich dzięki przepisom
prawnym bądź umowom zbiorowym mandat przedstawiciela ds. BHP oznacza specjalne
kompetencje i prawa. Jednak
prawo pracowników do ich
posiadania nie funkcjonuje
w małych i mikro firmach,
zwłaszcza w tych, w których
nie działają związki zawodowe. Rozwój sieci regionalnych
i branżowych przedstawicieli
ds. BHP wprowadzony w takich krajach jak Szwecja i Nor-

wegia oraz niektórych branżach
we Włoszech rozszerza prawa
pracownicze w małych przedsiębiorstwach.
Zgodnie z badaniami wpływ
działalności safety reps na warunki pracy w zakładach zależy
od wielu współdziałających ze
sobą czynników. Niektóre
z nich to: krajowa polityka
społeczna; struktura rynku pracy, w tym poziom bezrobocia;
przepisy prawne; siła i pozycja
związków zawodowych i rokowań zbiorowych.

Badania wykazują,
że miejsca pracy
w zakładach,
w których działają
związki zawodowe,
są bezpieczniejsze
i bardziej chroniące
zdrowie. Działalność
związków zawodowych
bardzo często
prowadzi do lepszego
przestrzegania prawa,
obniżenia wskaźnika
wypadkowości
i zmniejszenia
problemów
zdrowotnych
pracowników oraz
przynosi lepsze wyniki
w zakresie ogólnego
BHP.
Na efektywność działalności safety reps duży wpływ
mają także cechy firmy, takie
jak jej wielkość, branża, sytuacja finansowa, podwykonawcy. Przykładem może tu być
branża budowlana z wysokim
poziomem wypadkowości. Natomiast jego pozycja zależy od
poziomu uprawnień, wiedzy,
doświadczenia i otrzymywanych informacji oraz siły przedstawiciela wynikającej ze stałej
pozycji w firmie, niezależności
związków zawodowych i uznania pracowników. Generalnie
w zakładach, w których przedstawicielstwo pracownicze posiada lepszą strukturę, wiedzę
i pozycję, działania safety reps
są bardziej efektywne.
Zagadnienie przedstawicielstwa pracowników ds. BHP

rodzi określone potrzeby i wyzwania dla rządów i polityków,
świata nauki oraz związków
zawodowych.
Politycy i przedstawicielstwa rządowe muszą być
w pełni świadomi ważnej roli,
jaką odgrywają przedstawiciele ds. BHP w ochronie zdrowia
i dobrostanu pracowników. Powinni oni także wprowadzać
w życie rozwiązania wzmacniające działalność safety
reps. Przykładami takich rozwiązań mogą być: stworzenie
oficjalnego rejestru wszystkich
przedstawicieli ds. BHP; wspomożenie finansowe i programowe ich szkoleń; wspomożenie mające na celu zwiększenie
liczby przedstawicielstwa ds.
BHP, na przykład w postaci
regionalnych przedstawicieli
lub innych form przedstawicielstwa pracowniczego; pomoc we wzmocnieniu pozycji
komisji BHP poprzez nadanie
im mocy decyzyjnych; zapewnienie safety reps niezależności
działania i ochrony przed możliwością odwetu pracodawcy;
umożliwienie ich funkcjonowania w większej liczbie
podmiotów poprzez obniżenie
progu umożliwiającego posiadanie przez pracowników
przedstawiciela ds. BHP i komisji BHP.
Wyzwaniem dla świata nauki jest włączenie do badań
pracowników – nie tylko jako
obiektów badań, ale przede
wszystkim jako ich uczestników na wszystkich etapach.
Natomiast związki zawodowe w celu zapewnienia efektywnego wsparcia dla safety
reps powinny przede wszystkim włączyć problemy BHP do
swoich strategii oraz stworzyć
efektywną sieć safety reps.
Podsumowując projekt badawczy EKZZ można stwierdzić, że przedstawicielstwo
pracownicze i przedstawicielstwo ds. BHP stanowią kluczową potężną siłę dla poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego pracowników. Tam,
gdzie działają związki zawodowe i przedstawiciele ds. BHP,
miejsca pracy są bezpieczniejsze, a ochrona zdrowia lepsza.
Iwona Pawlaczyk
Maria Menendez, Joan Benach, Laurent Vogel (coordinators) “The impact of safety
representatives on occupational health. A European
perspective”
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Umowy o zakazie konkurencji
Przepisy prawa pracy przewidują możliwość zawarcia umowy
zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy.
Umowa ta może być zawarta jednocześnie z umową o pracę,
w odrębnym dokumencie, ale może stanowić też część treści
samej umowy o pracę.

W trakcie pracy

Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od
jednoczesnego zawarcia umowy
o zakazie konkurencji.
Natomiast odmowa przez
pracownika przyjęcia propozycji
zawarcia takiej umowy, złożonej
przez pracodawcę w czasie trwania stosunku pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy
o pracę, chyba że propozycja ta
jest niezgodna z kodeksem (wyrok SN z dnia 3.11.1997r. I PKN
333/97).
Ustawodawca posługuje się
zwrotem „działalność konkurencyjna”, nie konkretyzując, o jaką działalność chodzi. Z kolei
ustalenie znaczenia działalności
konkurencyjnej ma strategiczne
znaczenie dla określenia tzw. zakresu zakazu konkurencji. Zakres
zakazu konkurencji nałożonego
na pracownika powinien być
określony konkretnie i możliwie
precyzyjnie, przez odniesienie go
do określonego zbioru produktów
lub usług, nie zaś do jakiejkolwiek działalności „analogicznej”
(wyrok SN z 16 lipca 2014 r., II
PK 266/13).
Istotą umowy o zakazie konkurencji jest powstrzymywanie
się przez pracownika w czasie
istnienia stosunku pracy lub po
jego zakończeniu od działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w sensie obiektywnym
– w zakresie działalności, która
stwarza rzeczywiste zagrożenie
interesów pracodawcy. Klauzula

konkurencyjna dotyczyć może
w szczególności zarówno produkcji towarów lub świadczenia
usług tego samego rodzaju, jak
i towarów i usług zbliżonych do
działalności pracodawcy.
Istotne jest to, że już samo
podjęcie działalności konkurencyjnej, bez względu na rozmiar
poniesionej przez pracodawcę
szkody ekonomicznej, utożsamiane będzie z niedotrzymaniem zobowiązania dotyczącego
powstrzymania się od tej działalności. Zatem jeśli pracownik
nawet nie ujawni tajemnicy
technologicznej, nie wykorzysta
tajemnicy handlowej i ogólnie
jego działania dla konkurencji
nie wpłyną negatywnie na spadek obrotów, zaniżenie jakości
usług czy obniżenie wartości
marki jego dotychczasowego
lub byłego pracodawcy, przez
samo tylko podjęcie działalności
konkurencyjnej, naruszy umowę
o zakazie konkurencji (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 marca 2014 r.,
III Apa 2/14).
Zgodnie z utrwalonym
w orzecznictwie poglądem
pracownik nie może odmówić
zawarcia takiej umowy, gdyż
odmowa powodować może jego
zwolnienie. Przykładowo: w wyroku z 5 marca 2007 r., I PK 228/
06 (M. Prawn. 2007/7/341), Sąd
Najwyższy wskazał, że pracownik zatrudniony na stanowisku
kierowniczym, odmawiając podpisania deklaracji lojalnościowej

wobec pracodawcy, musi liczyć
się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. W innym wyroku Sąd
Najwyższy (z 24 września 2003
r., I PK 411/02, OSNP 2004/18/
316) orzekł, że odmowa podpisania przez lekarza zatrudnionego w samodzielnym publicznym
zakładzie opieki zdrowotnej
umowy o zakazie konkurencji
w czasie trwania stosunku pracy
(art. 101(1) k.p.) może stanowić
uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (art.
45 § 1 k.p.).
Odmowa może być przyczyną wypowiedzenia jednak tylko
wówczas, gdy projekt umowy
o zakazie konkurencji był zgodny
z prawem. Pracownik nie może
zostać zmuszany do zawierania
umów pozostających w sprzeczności z przepisami prawa i z zasadami prawa pracy.
Zgodnie z art. 1011 § 2 k.p.
pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez
pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,
może dochodzić od pracownika
wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach
kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Po ustaniu
stosunku pracy
Pracodawcy, chcąc ograniczyć działalność konkurencyjną
swoich byłych pracowników,
mogą zawrzeć z nimi umowę, na
podstawie której pracownicy zobowiążą się do niepodejmowania
takiej działalności przez pewien
okres po ustaniu stosunku pracy.
Pracodawca jest zobowiązany
wówczas do zapłaty pracownikowi odszkodowania z tytułu

nieprowadzenia przez niego działalności konkurencyjnej.
Problematyczną kwestią
może się okazać dopuszczalny
czas obowiązywania takiego zakazu. Zgodnie z art. 1012 § 1 k.p.
strony w umowie ustanawiającej
zakaz konkurencji po ustaniu
zatrudnienia mają obowiązek
określenia czasu jej trwania.
Przepisy nie wskazują jednak
maksymalnego okresu, na jaki
można ją zawrzeć. Przyjmuje
się, że zawarcie dożywotniej
lub bardzo długiej umowy o zakazie konkurencji należy uznać
za naruszenie zasad współżycia
społecznego i przeczyć zasadzie
swobody podejmowania pracy.
Możliwość wypowiedzenia
umowy o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy musi
wyraźnie wynikać z tej umowy
(wyrok SN z 12.03.2014 r., II
PK 151/13).
Przepisy kodeksu pracy
wskazują, że odszkodowanie za
powstrzymywanie się od czynów
konkurencyjnych nie może być
niższe od 25 proc. wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku
pracy przez okres odpowiadający
okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie
może być wypłacane w miesięcznych ratach (art. 1012 § 3 kodeksu
pracy).
W umowie o zakazie konkurencji warto zaznaczyć wyraźnie,
jakich obszarów działalności
pracodawcy zakaz ma dotyczyć
– czy tylko podstawowych, czy
również takich, na których pracodawca prowadzi ograniczoną
aktywność, a nawet dopiero planowanych projektów.
Przyjmuje się, że klauzula
antykonkurencyjna zawierana na

okres po ustaniu stosunku pracy
ma charakter cywilnoprawny,
między innymi z tego powodu,
że zobowiązania z niej wynikające istnieją między stronami,
których nie łączy już stosunek
pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że jest to
umowa z pogranicza prawa pracy
i prawa cywilnego.
Stąd też podstawą domagania
się odszkodowania za szkodę
wyrządzoną naruszeniem zakazu konkurencji, obejmującego
okres po ustaniu stosunku pracy,
będą przepisy kodeksu cywilnego: przede wszystkim art. 471
k.c. (obowiązek naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania) oraz art. 355 k.c.
(obowiązek należytej staranności), które to przepisy znajdą
odpowiednie zastosowanie przez
art. 300 kodeksu pracy.
Na cywilnoprawny charakter
umowy o zakazie konkurencji po
ustaniu zatrudnienia wskazuje też
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
6 maja 2015 r. (III PZP 2/15),
wskazując, iż artykuł 231 § 1 k.p.
(przejście zakładu pracy lub jego
części na innego pracodawcę)
nie ma zastosowania do umowy
o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy zawartej z poprzednim pracodawcą. Umowa
o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy nie uzupełnia
treści umowy o pracę. Zatem,
skutek przejścia z art. 231 k.p.
nie obejmuje praw i obowiązków
wynikających z innych niż stosunek pracy stosunków prawnych,
choćby były z nim związane.

Przykładowe orzecznictwo
Sądu Najwyższego dotyczące
przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy:
 nadmierne przeciążenie pracą, które stosownie do opinii
biegłego przyczyniło się do
szybszego rozwoju procesu
miażdżycowego i na jego tle
doprowadziło do zawału serca
i w konsekwencji do śmierci
pracownika stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku
(wyrok SN z 23.04.1968 r., II
PR 146/68),
 nie można nadawać charakteru przyczyny zewnętrznej,
w rozumieniu definicji wypadku przy pracy, samemu
faktowi zdenerwowania
spowodowanego przesunięciem do innej pracy (uchwała SN z dnia 6.05.1976 r.,
III PZP 2/76).

 jako zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy
można także potraktować
dopuszczenie do pracy bez
przeprowadzenia badań
okresowych lub kontrolnych bądź na podstawie
nieaktualnego zaświadczenia albo w przypadku
jego oczywistej błędności,
czyli potraktowania go
w taki sposób, jakby nie
istniało (wyrok SN z dnia
9.06.2009 r., I UK 33/09).

Stan prawny na 17.09.2015 r.
Maria Szwajkiewicz

Wypadki przy pracy
Nie każde zdarzenie, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu,
zaistniałe w miejscu świadczenia pracy i w czasie na
nią przeznaczonym, będzie
wypadkiem przy pracy.

Z

godnie z treścią ustawy,
za wypadek przy pracy
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną powodujące uraz
lub śmierć, które nastąpiło
w związku z pracą. Dla uznania zdarzenia za wypadek przy
pracy wszystkie trzy elementy
(przesłanki) tej definicji, tj.
1. nagłość zdarzenia
2. zewnętrzność przyczyny
3. związek zdarzenia z pracą
– muszą wystąpić łącznie.
Granice znaczeniowe przesłanek definicji wypadku przy pracy

zostały wypracowane głównie
przez orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz doktrynę. I tak:
 za zdarzenie nagłe, stanowiące przyczynę wypadku przy
pracy uznaje się takie zdarzenie, które przebiega w czasie
nie dłuższym niż trwanie jednego dnia pracy,
 warunek zewnętrzności spełnia natomiast każdy czynnik,
który stanowi siłę sprawczą danego zdarzenia i nie
znajduje źródeł wyłącznie
w organizmie poszkodowanego pracownika. Działanie
tego rodzaju czynnika może
jednak również polegać na
pogorszeniu stanu zdrowia
pracownika dotkniętego już
schorzeniem samoistnym.
Najwięcej problemów
w praktyce sprawia ustalenie
związku zdarzenia z pracą oraz

wykazanie, że wśród zbiegających się przyczyn o charakterze
zewnętrznym i wewnętrznym
decydującą moc sprawczą posiada przyczyna zewnętrzna.
Przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy – może nią
być każdy czynnik zewnętrzny,
zdolny wywołać szkodliwe
skutki, np. narzędzie pracy,
ruch maszyny, czyn innego
człowieka, a nawet czynności
samego poszkodowanego.
Źródłem wypadku może być
również działanie niezawinione,
np. potknięcie się, odruch, nieostrożność. Ocena wpływu czynników zewnętrznych powinna
być brana pod uwagę, gdy uszkodzenie zdrowia lub śmierć podczas pracy pozostaje w związku
przyczynowym ze szczególnymi
okolicznościami, które wpłynęły
na dane zdarzenie.
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Podstawa prawna: ustawa z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 167 poz. 1322 ze zm.)
Stan prawny na 2.06.2015 r.
Maria Szwajkiewicz
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70 lat temu…
...kresowianie pakowali kufry i walizki, wyruszając w nieznane, pozostawiali swoje domy, opuszczali miasta i wsie,
w których zamieszkiwali od wielu pokoleń. Jechali na tak
zwane Ziemie Odzyskane, nie wiedząc, co ich tam czeka,
daleko od stron rodzinnych.

P

o drugiej wojnie światowej większość ziem kresowych pozostała po stronie sowieckiej. Ale zamieszkali tam Polacy
woleli wybrać tułaczkę niż żyć pod sowieckimi rządami.
Byli i tacy, którzy nie chcieli opuszczać stron rodzinnych, myśląc, iż jest to sytuacja chwilowa, że Polska powróci do nich.
Jakże się mylili.
Zasiedlali Warmię i Mazury, Pomorze i Ziemię Lubuską, podążali dalej na Dolny Śląsk. Powołany dla celów tego osadnictwa
Państwowy Urząd Repatriacyjny, z siedzibą w Łodzi, organizował
na całej trasie, którędy podążały transporty kresowian, nazywanych niesłusznie „repatriantami”, a także przesiedleńców z centralnych terenów Polski, punkty etapowe, w których przyszłych
osadników zaopatrywano w żywność, odzież, obejmowano opieką
lekarską. Bywało, że należało w punktach spędzać niekiedy po
dwa tygodnie, zanim zorganizowano kolejny skład pociągu, który
wiózł ich do miejsca osiedlenia.
W Gdańsku, Gdyni czy Szczecinie dołączali do tych osadników przybysze z Europy Zachodniej, dawni żołnierze Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie czy też osoby cywilne, pragnące powrotu do ojczyzny. Przybywali do Polski, lecz już nie tej, jaką
pamiętali z lat międzywojennych. Wielu z nich, będąc „elementem
niepewnym”, było prześladowanych przez władze komunistyczne
lub odczuwało, iż stale są śledzeni.
Do osadników Ziem Odzyskanych, dziś ziem północnych i zachodnich Polski, dołączyli też Polacy z dalekich stron Związku
Sowieckiego, a nawet z Chin.
Jakże te ziemie różniły się od ziem kresowych – duże miasta,
zagospodarowane wsie, mimo że mocno zniszczone podczas wojny, jednak stanowiły zachętę do rozpoczęcia nowego życia, choć
tęsknota u kresowian pozostawała na zawsze.
Współżycie w początkowych latach osadnictwa nie przebiegało spójnie, jedni przybywali na tamte tereny celem szabrownictwa, inni dążyli do oswojenia się z nowym miejscem
zamieszkania i poprawy warunków swego życia. Bywało, że inni
osiedleńcy nazywali kresowian „Ruskimi”, czyniąc im przez to
wiele krzywdy. Z biegiem czasu nastąpiła normalizacja życia na
ziemiach północnych i zachodnich, odbudowano je, zagospodarowywano, tworząc centra przemysłowe, kulturalne i naukowe,
wznosząc nowe osiedla mieszkaniowe i tworząc wiele ośrodków
wczasowych i uzdrowiskowych. Ziemie te stały się integralną
częścią naszego kraju.
Aleksander Miśkiewicz

Chojnicka „SOLIDARNOŚĆ”
Rozmowa z Marcinem Wałdochem, autorem książki O chojnickim
karnawale „Solidarności”. Kształtowanie się i rola nowego ruchu
społecznego w warunkach lokalnych (1980-1981), będącej monografią
chojnickich wydarzeń zainspirowanych wybuchem strajków robotniczych
na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku.
– Co sprawiło, że zdecydował się Pan napisać książkę
o chojnickiej „Solidarności”?
– Decydujące znaczenie
miał fakt, że nikt dotąd nie
zgłębił tego tematu, nie wykonano kwerend w Instytucie
Pamięci Narodowej pod kątem wydarzeń z Chojnic. Poza
tym od lat znałem się z byłymi i obecnymi związkowcami
oraz uczestnikami Sierpnia ’80
z Chojnic, którzy sugerowali,
że zależałoby im na opracowaniu tamtego okresu.
– Co dzisiaj robią główni
bohaterowie Pańskiej książki?
– Wielu z nich przebywa
poza granicami Polski, wielu nie żyje, inni funkcjonują
w przestrzeni publicznej jako
radni miejscy, jeszcze inni
przeszli na społeczno-polityczną emeryturę. Część z nich jest
aktywna w organizacjach pozarządowych i wydatnie wspiera
inicjatywy młodszych mieszkańców miasta.
– Czy Pańskim zdaniem
„Solidarność” nadal pełni
swoją funkcję? Jak zmieniła
się jej rola?
– Dzisiaj „Solidarność”
na pewno pełni inną funkcję.
W 1980 roku była wielkim ruchem społecznym, który cieszył się ogromnym zaufaniem.
Można nawet powiedzieć, że
stanowiła alternatywny ośrodek
władzy. Dziś jest chyba przede
wszystkim związkiem zawodowym z bardzo bogatą tradycją

FOT. MARTYNA WERRA
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Marcin Wałdoch.

i dziedzictwem, przypominającym, że była siłą decydującą
o obaleniu reżimów w Europie
Środkowo- Wschodniej.
– Na czym Pańskim zdaniem polegał fenomen tamtego wielkiego zrywu?
– Na pewno na jego masowości, spontaniczności, ale
i na dużej racjonalności celów
związanych z chęcią poprawy
bytu obywateli i odzyskania
przez Polskę pełnej niepodległości. Jak powiedziała
profesor Staniszkis, była to
samoograniczająca się, prawie
bezkrwawa rewolucja.
– Jak współcześni odbiorcy reagują na Pańską książkę?
– Byli związkowcy pozytywnie wyrażają się na temat
treści. Odbiór mieszkańców

jest chyba bardziej zróżnicowany, co wiąże się z ich
ciężkimi przeżyciami, a może
także z zaangażowaniem się
członków ich rodzin po stronie władzy komunistycznej.
Mam jednak nadzieję, że fakty
wpłyną na sprawiedliwą ocenę
książki i opisywanych przez
nią wydarzeń.
W trakcie badań się okazało, że wiele problemów, przede
wszystkim natury społeczno-politycznej, pozostało. Są to
różne formy synekur politycznych, może kleptokracji i kwestii dostępu do dóbr i awansu
społecznego. Okazało się, że
chojnicka „Solidarność” była
pełnowartościowym ogniwem
ogólnonarodowego zrywu.
Rozmawiała
Martyna Werra

Wiedza o związkach NIE DLA POLSKICH UCZNIÓW
Adepci polskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
uzyskują podstawowe informacje dotyczące życia społecznego podczas lekcji przedmiotu noszącego nazwę „wiedza
o społeczeństwie”. Program nauczania tego przedmiotu na
poziomie wyższym niż gimnazjum nie przewiduje jednak
omawiania roli związków zawodowych!
– W starej podstawie programowej były związki zawodowe. Teraz ani na poziomie
podstawowym, ani na rozszerzonym nie mówi się ani o nich
jako takich, ani o dialogu społecznym – chyba że zrzeszeni w związkach nauczyciele
zdecydują się na to z własnej
inicjatywy. Jedynie na historii
wspomina się o historycznej
roli „Solidarności” – mówi
Krzysztof Bigus, skarbnik
Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania
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i Kultury w Chojnicach, zawodowo nauczyciel wiedzy
o społeczeństwie w Zespole
Szkół w Chojnicach.
Jego słowa potwierdza lektura podręcznika do wiedzy
o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych obejmującego zakres podstawowy W centrum uwagi. Pojęcie związku
zawodowego nie pojawia się
w słowniku wybranych pojęć
ani w indeksie rzeczowym
kończącym podręcznik. Co
więcej, wspomniane pojęcie
pojawia się w podręczniku
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tylko raz – w opisie strajku zakładowego czytamy: „Zamiar
rozpoczęcia strajku należy
ogłosić co najmniej pięć dni
wcześniej. Czasami sytuacja
w zakładzie pracy jest jednak
tak trudna, że pracownicy nie
przestrzegają tego wymogu.
Wówczas nic nie chroni protestujących przed możliwością
utraty pracy czy pozwaniem
do sądu o odszkodowanie.
Takiego strajku nie mogą też
poprzeć związki zawodowe,
ponieważ groziłoby im to konsekwencjami prawnymi”.
To wszystko, jeśli chodzi
o szkoły ponadgimnazjalne.
Czy sytuacja w gimnazjach
wygląda lepiej? Podstawa
programowa zakłada, że absolwent „przedstawia przykłady działania organizacji poza-

rządowych i społecznych (od
lokalnych stowarzyszeń do
związków zawodowych i partii politycznych) i uzasadnia
ich znaczenie dla obywateli”.
W praktyce okazuje się jednak, że nie jest to osobny temat. – Związki zawodowe nie
zostały wyszczególnione jako
odrębny temat. Pojawia się
tylko enigmatyczna wzmianka o ich zadaniach w ramach
tematu „Pracownik i jego prawa” – mówi Ewa Łuczyńska,
nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół
w Łęgowie. Tylko tyle.
Okazuje się, że wiedza,
którą polscy uczniowie wynoszą ze szkoły, sprowadza
się do jednej enigmatycznej
wzmianki. Tymczasem jest
to wiedza niezbędna do rozu-

mienia współczesnej rzeczywistości społecznej. Wielu
młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że sporo jej elementów, które mogą wydawać się czymś oczywistym,
jak wolne soboty czy prawo
do płatnego urlopu, zostało
wywalczonych przez związkowców. Chętnie popierają
za to polityków nieprzychylnych związkom zawodowym.
Może mieliby inne zdanie,
gdyby łączyli Związek nie
tylko z transformacją ustrojową? Upowszechnienie
wiedzy o związkach zawodowych rozproszyłoby też wiele
krążących w społeczeństwie
uprzedzeń. Może warto byłoby pomyśleć o wprowadzeniu
jej do programu?
Martyna Werra

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

35-lecie NSZZ „Solidarność”.
Obchody rocznicowe w REGIONIE SŁUPSKIM
Główne uroczystości związane z powstaniem „Solidarności” w Regionie Słupskim odbyły się 30 sierpnia. Nieopodal siedziby Zarządu Regionu w Słupsku na rondzie im.
„Solidarności” zebrali się działacze związkowi, aby wziąć
udział w odsłonięciu trzeciej tablicy poświęconej NSZZ
„Solidarność”. Uroczystość prowadziła wieloletnia i zasłużona dla Związku działaczka Jadwiga Stec, obecnie radna
miejska i zarazem szefowa „Solidarności” służby zdrowia
w mieście. Były poczty sztandarowe słupskich organizacji
związkowych, Straży Miejskiej i organizacji kombatanckich
Armii Krajowej i Związku Sybiraków.
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o przywitaniu gości,
wśród których byli: posłanka Jolanta Szczypińska, poseł Janusz Śniadek, wiceprezydent Słupska
Marek Biernacki i przewodnicząca Rady Miejskiej Beata
Chrzanowska, zabrała głos
Alicja Kulaszka, działaczka
słupskiej „Solidarności” z roku 1980, która podzieliła się
wspomnieniami z pamiętnego
gorącego Sierpnia. Mówiła
(jako że była nauczycielką)
o organizowaniu pierwszych
struktur związkowych w tamtym czasie na terenie Słupska
w oświacie. Nawiązała także
do obecnej sytuacji. Jak powiedziała: – Niektórzy nazywają nas teraz pogardliwie
solidaruchami i moherami, zapominając dzięki komu mogą
w wolnej Polsce korzystać

Poświęcenie sztandaru Organizacji Zakładowej w bytowskim Polmorze.
Relację z wyświęcenia sztandaru zamieścimy w następnym wydaniu „Magazynu”.

Odsłonięcie i poświęcenie
trzeciej tablicy na rondzie
„Solidarności” w Słupsku.
Ks. pułkownik Eugeniusz
Łapisz, ks. prałat Jan
Giriatowicz, Jacek
Buksakowski, Stanisław
Szukała, przewodniczący ZR
„S” i Alicja Kulaszka.

Przemawia poseł Janusz Śniadek, obok Jadwiga Stec,
Jolanta Szczypińska i Stanisław Szukała.

z wolności słowa, a po przekształceniach, które nastąpiły
na przestrzeni tych 35 lat od powstania Związku, nikt nie myśli
zabraniać komukolwiek mówienia. Mam nadzieję, że wrócimy
do tego ducha „Solidarności”
z 80 roku, bo bez tego ducha
nie możemy być narodem.
Z kolei poseł Janusz Śniadek podziękował wszystkim
ludziom „Solidarności” za
ich wytrwałość i wierność
ideałom do dnia dzisiejszego.
Wolna Polska okazała się złą
macochą dla swoich dzieci, bo
jak to jest – pytał retorycznie
poseł Śniadek – że ludzie, którzy walczyli o wolność, żyją
w biedzie, a ich oprawcy pobierają sowite emerytury?
Jolanta Szczypińska w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę
na atmosferę, jaka towarzyszyła w 1980 roku chwili podpisywania Porozumień Sierpniowych i rejestracji NSZZ

„Solidarność”, na ten wielki
entuzjazm i zapał. Zaapelowała
do uczestników spotkania, aby
tamtą atmosferę wielkiej solidarności międzyludzkiej przywrócić do obecnych czasów.
– Kłaniam się tym wszystkim
działaczom „Solidarności”,
tym znanym i nieznanym,
którzy narażali swoje życie
i zdrowie w imię odzyskania
wolności – zakończyła swoje
wystąpienie pani poseł.
Po wystąpieniach gości
została poświęcona przez
miejscowych księży – ks. proboszcza dziekana Dekanatu
Wschód Zbigniewa Krawczyka, kapelana słupskiej „Solidarności”, ks. prałata Jana
Giriatowicza i ks. pułkownika
Eugeniusza Łapisza – tablica
pamiątkowa NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Wcześniej
uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ „Soli-

darność” w Słupsku Stanisław
Szukała w obecności młodego
działacza związkowego Jacka
Buksakowskiego i wspomnianej Alicji Kulaszki. Na koniec
uroczystości odśpiewano hymn
narodowy i hymn „Solidarności”.
Po skończonych uroczystościach przy rondzie „Solidarności” zebrani udali się
do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie
pod przewodnictwem ks. bp.
Krzysztofa Zadarko została
odprawiona uroczysta eucharystia w intencji 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
Podczas celebry delegacja
słupskiej „Solidarności” wręczyła ks. biskupowi replikę
rzeźby stoczniowca, która stała
na stole w Sali BHP gdańskiej
stoczni w 1980 roku podczas
podpisywania Porozumień
Sierpniowych strajkujących
ze stroną rządową.

Słupska „Solidarność” podczas uroczystości pod pomnikiem
Poległych Stoczniowców w Gdańsku, w trakcie centralnych
obchodów z okazji 35-lecia powstania Związku.
Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Festyn na usteckiej promenadzie, gra zespół One Moment.
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PRAWO

SŁOWNICZEK PRACOWNIKA

Czas pracy
NADGODZINY
Zgodnie z art.151§1 Kodeksu pracy pracą w godzinach
nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące
pracownika normy czasu pracy, a także wykonywana ponad
przedłużony dobowy wymiar
czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
Praca wykonywana ponad
obowiązujące normy czasu
pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony
dobowy wymiar czasu pracy,
wynikający z obowiązującego
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę
w godzinach nadliczbowych.

Kiedy praca
w godzinach
nadliczbowych?
1. kiedy jest konieczność prowadzenia akcji ratowniczej
w celu ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego, ochrony
mienia lub środowiska albo
usunięcia awarii,
2. w przypadku szczególnych
potrzeb pracodawcy. W tym
przypadku nie ma możliwości polecenia „nadgodzin”
dla zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których
występują przekroczenia
najwyższych dopuszczalnych
stężeń lub natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia.
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych
w związku ze szczególnymi
potrzebami zakładu pracy nie
może przekroczyć dla danego
pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Prawo
dopuszcza jednak możliwość
ustalenie innej liczby godzin
nadliczbowych w roku kalendarzowym, z tym że takie rozwiązanie wprowadzone musi
być w układzie zbiorowym
pracy lub w regulaminie pra-

cy albo ostatecznie w umowie
o pracę, ale tylko gdy pracodawca nie jest objęty UZP lub
też nie jest zobligowany do
wydania regulaminu pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że
tygodniowy czas pracy łącznie
z godzinami nadliczbowymi
nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym
okresie rozliczeniowym. Choć
to ograniczenie nie dotyczy
pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy
zakładem pracy. W umowie
o pracę strony stosunku pracy
ustalają dopuszczalną liczbę
godzin pracy ponad określony
w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego
w niepełnym jego wymiarze,
których przekroczenie uprawni do dodatku za „godziny nadliczbowe”.

Wynagrodzenie
za nadgodziny
Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, pracodawca powinien wypłacić dodatek
w wysokości:
1. 100 proc. wynagrodzenia
– za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających:
 w nocy,
 w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami
pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu
pracy,
 w dniu wolnym od pracy
udzielonym pracownikowi
w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy,
2. 50 proc. wynagrodzenia
– za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających w każdym innym
dniu niż wymienione powyżej (pkt 1). Jako podstawę
do obliczania dodatku za
„nadgodziny” przyjmuje się

Sprawa Igloportu – ciąg dalszy
We wrześniowym numerze „Magazynu Solidarność” opublikowaliśmy artykuł zatytułowany „Mają siedzieć cicho, jak
pies pod budą”, przedstawiający sytuację w Igloport sp. z o.o.
Otrzymaliśmy w tej sprawie obszerne, kilkustronicowe pismo
od prezesa zarządu Igloportu Macieja Duszyńskiego.
W związku z odmiennym stanowiskiem redakcji i prezesa, czy dane pismo spełnia wymogi sprostowania i toczącą
się między stronami korespondencją, do tematu powrócimy
w następnym numerze „Magazynu”.
Redakcja
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wynagrodzenie pracownika
wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową
lub miesięczną, a jeżeli taki
składnik wynagrodzenia nie
został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania, wtedy przyjmuje
się 60 proc. płacy ustalanej
wedle reguł obliczania wynagrodzenia jak za urlop
wypoczynkowy.
Dla pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem pracy wynagrodzenie
wraz z dodatkiem za „nadgodziny” może być zastąpione
ryczałtem, którego wysokość
odpowiada musi przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Dodatek nie przysługuje,
gdy na pisemny wniosek pracownika, który wypracował
godziny nadliczbowe, pracodawca udziela w wymiarze
odpowiadającym „nadgodzinom” czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego
w zamian za „nadgodziny”
może nastąpić także bez wniosku zainteresowanego pracownika, jednak w takim przypadku pracodawca udziela czasu
wolnego od pracy w wymiarze
o połowę wyższym niż liczba
przepracowanych godzin nadliczbowych i najpóźniej do
końca danego okresu rozliczeniowego. W takiej sytuacji nie
może to znowu spowodować
obniżenia wynagrodzenia za
pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
Ustawodawca wskazuje,
choćby przez wzgląd na zasadę
prawa pracy wyrażoną w art. 14
Kodeksu pracy (prawo świadczącego pracę do wypoczynku),
że pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od
pracy wynikającym z rozkładu
czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
przysługuje przede wszystkim
dzień wolny od pracy. Dzień
ten musi być udzielony do
końca okresu rozliczeniowego i w terminie uzgodnionym
z zainteresowanym.
Wyj ą tek : P racow nicy
zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy
i kierownicy wyodrębnionych
komórek organizacyjnych co
do zasady nie mają prawa do
wynagrodzenia oraz dodatku
z tytułu pracy w godzinach
nadliczbowych.
W razie ustania stosunku
pracy przed upływem okresu

rozliczeniowego czy w jego
trakcie, pracownikowi przysługuje oprócz normalnego wynagrodzenia prawo do dodatku za
„nadgodziny”, jeżeli w okresie
od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania
stosunku świadczył pracę ponad normy czasu pracy.
Pracownik może być zobligowany do pełnienia dyżuru,
czyli do pozostawania poza
normalnymi godzinami pracy
w gotowości do wykonywania
pracy wynikającej z umowy
o pracę w zakładzie pracy lub
w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Czasu
dyżuru nie wlicza się do czasu
pracy, jeżeli podczas dyżuru
pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie
może naruszać prawa pracownika do odpoczynku. Za czas
dyżuru, z wyjątkiem dyżuru
pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru,
a w razie braku możliwości
udzielenia czasu wolnego należy się mu wynagrodzenie.
Dział 6 Kp, rozdział 5

Praca w nocy
Zgodnie z prawem pracy
pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00
a 7.00.
Pracownik, którego rozkład
czasu pracy obejmuje w każdej
dobie co najmniej 3 godziny
pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym
przypada na porę nocną, jest
pracującym w nocy.
Jeśli pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub
umysłowym, jego czas pracy
w nocy nie może przekraczać
8 godzin na dobę. Wykaz prac
szczególnie niebezpiecznych
albo związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym określa pracodawca
w porozumieniu z zakładową
organizacją związkową, a jeśli
u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa
– z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie
przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii
lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami.
Za pracę w porze nocnej
przysługuje dodatek do wy-

nagrodzenia za każdą godzinę
pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dział 6 Kp, rozdział 6.

Praca w niedziele
i święta
Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.
Praca w święta jest niedozwolona w placówkach handlowych.
Praca w niedziele i święta
jest dozwolona: w razie konieczności prowadzenia akcji
ratowniczej w celu ochrony
życia, mienia, środowiska lub
usunięcia awarii; w ruchu ciągłym; przy pracy zmianowej;
przy niezbędnych remontach;
w transporcie i komunikacji;
w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych; przy pilnowaniu mienia lub ochronie
osób; w rolnictwie i hodowli,
w stosunku do pracowników
zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest
świadczona wyłącznie w piątki,
soboty, niedziele i święta; przy
wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne
potrzeby ludności (w zakładach świadczących usługi dla
ludności, gastronomii, hotelach, jednostkach gospodarki
komunalnej, zakładach opieki
zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia służby
zdrowia przeznaczonych dla
osób, których stan zdrowia wymaga całodziennych świadczeń
zdrowotnych, jednostkach pomocy społecznej, placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
zakładach prowadzących
działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku).
Pracownikowi wykonującymi pracę w niedziele i święta,
pracodawca jest obowiązany
zapewnić inny dzień wolny od
pracy:
1. w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni
kalendarzowych poprzedzających lub następujących po
takiej niedzieli,
2. w zamian za pracę w święto
– w ciągu okresu rozliczeniowego.
Dział 6, rozdział 7
Dział 6 Kodeksu pracy, rozdział 1,2,3,4,5,6,7
Źródło:
www.solidarnosc.org.pl

CZYTELNICY I MY

Komisje rewizyjne – władza kontrolna
Komisja rewizyjna (KR)
jest władzą kontrolną, której
zadania i kompetencje określone są głównie w Statucie NSZZ
„Solidarność” oraz w uchwale
nr 2 XIX KZD ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji komisji rewizyjnych.
Komisja rewizyjna jest władzą równorzędną do władzy wykonawczej (KZ). Pomiędzy KR
różnych struktur nie występuje
nadrzędność ani zwierzchność.
Jako organ kontroli wewnętrznej
odpowiada tylko przed władzą
stanowiącą (zakładowym zebraniem członków lub delegatów).
Podstawowe zadania
Podstawowym zadaniem
KR jest kontrola działalności
komisji zakładowej.
Kontroli podlega:
a) gospodarka finansowa,
b) zgodność działania ze Statutem NSZZ „Solidarność”
i uchwałami władz danego
i wyższego szczebla,

c) zgodność działania odpowiednich władz wykonawczych
z prawem państwowym.
KR jest niezależna w podejmowaniu decyzji dotyczących przeprowadzenia kontroli i jej zakresu
oraz wyznaczenia osób do prowadzenia czynności kontrolnych.

Kontrola powinna być przeprowadzona co najmniej raz
w roku. Z każdej przeprowadzonej przez KR kontroli sporządzany jest pisemny protokół,
sprawozdanie lub informacja,
które są oficjalnymi dokumentami danej komisji rewizyjnej.
Dokumenty te są przekazywane
komisji zakładowej.
Przedstawiciele komisji rewizyjnej mają prawo udziału
w posiedzeniach komisji zakładowej oraz jej prezydium.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli komisja rewizyjna dokonuje oceny działalności
władzy wykonawczej (KZ),
którą przedstawia w sprawozdaniach na zakładowych zebraniach członków lub delegatów.

Dział Szkoleń RG NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenia:
21-23 października (szkolenie
wyjazdowe Jastrzębia Góra),
26-27 listopada (szkolenie
stacjonarne, Gdańsk).

Prawa członków komisji rewizyjnej
Członkowie komisji rewizyjnej, prowadzący oficjalne
czynności kontrolne, mają
prawo m.in.:
1. Żądania złożenia ustnych
i pisemnych wyjaśnień lub
sprawozdań od odpowiednich członków władz wykonawczych lub pracowników,
2. Wglądu i sporządzania kopii lub odpisów wszystkich
dokumentów kontrolowanej
struktury, z uwzględnieniem
ogólnie przyjętych zasad
tajemnicy służbowej i państwowej.

Krzyżówka z wyborami
Hasła podano w kolejności
alfabetycznej:
 w staroż. rywalka Sparty,
 uczony, naukowiec,
 łgarstwo,
 rozrywkowa ulica Nowego
Jorku,
 genialny włoski malarz,
rzeźbiarz, poeta i architekt
Renesansu,
 antonim zła,
 podpuszczki, lipazy, pepsyny,
 telefon, bez którego trudno
się obyć,
 partnerka capa,
 zbudowali swą siedzibę w
Malborku,
 ziele o uspokajającym
działaniu,
 zamieniał wszystko w złoto,

księstwo Reiniera,
nowe kadry,
lokalna znakomitość,
budynek w gospodarstwie
rolnym,
 wyrobiony towarzysko,
 ornitolog badający ptasie
jaja, anagram „o logo”
 są w każdym dobrym
cieście,
 zawód większości mieszkańców Władysławowa,
 psychiczne napięcie,
 kraina z Innsbruckiem,
 w bagażu podróżnego,
 szara, płożąca się, płacząca,
iwa,
 z opierunkiem,
 obok sernika, szarlotki,
 model toyoty,

znany port w Szwecji,
niejadowity, europejski
chroniony wąż,
 na obwodnicy szczególnie
w godzinach rannych.
Litery w szarych polach
czytane rzędami utworzą
rozwiązanie
(kas)









Rozlosowaliśmy nagrodę
za rozwiązanie „Krzyżówki
z fałszerzem i obłokiem”
z nr. 7-8/2015. Otrzymuje
ją pan Wojciech Węsiora z Grzybna k. Kartuz. Nagrodę wyślemy
pocztą. Gratulujemy. Hasło
brzmiało: „Lipcowe upały
wrzesień doskonały”.
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JĘZYKA

Kiedy „mój”, a kiedy „swój”
Językoznawcy mówią, że nadużywamy zaimków dzierżawczych typu „mój”, „twój”, zamiast stosować zaimek
„swój”. Dlaczego raz można zastąpić wyraz swój słowem mój, a innym razem nie jest to możliwe? Kiedy
należy stosować zaimek swój, a kiedy mój?
Zaimki „mój” i „swój”
Zaimek dzierżawczy „swój” odpowiada zaimkom dzierżawczym: mój, nasz, twój, wasz, jego, jej, ich i odnosi się do przedmiotu należącego do osoby nazywanej w zdaniu przez podmiot.
Zaimki typu mój – swój tylko pozornie znaczą to samo.
W praktyce zwykle nie można ich dowolnie zamieniać.
Zalecany zaimek „swój”, ale…
W zdaniach typu:
Wzięłam swoją (nie: moją) książkę; Dałem mu swój długopis;
Jadę swoim samochodem.
w których osoba mówiąca – nadawca (podmiot domyślny: ja) jest
właścicielem rzeczy (np. książki), zalecane jest stosowanie zaimka
„swój”; zgodnie z zasadą, że „jeśli rzecz, o której się mówi, należy
do właściciela wskazanego przez podmiot, zamiast zaimka mój,
moja, moje w odpowiednim przypadku używamy zaimka swój,
swoja, swoje. Na przykład: Zaprosiłam swojego (nie: mojego)
kuzyna. (…) Pokażę ci swoje (nie: moje) mieszkanie.”. *)
Zdaniem prof. Mariana Bugajskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego przytoczona zasada „we współczesnej (mniej
starannej) polszczyźnie jest nagminnie łamana. Wobec tego
zdanie Naprawiłem mój (zamiast swój) samochód. w języku
potocznym (mniej starannym) jest dopuszczalne”.
Uwaga: Użycie zaimka „mój” jest uzasadnione, jeśli nadawca chce
podkreślić, że dana rzecz należy właśnie do niego lub że ktoś jest właśnie z nim związany (akcent zdaniowy pada na zaimek „mój”), np.:
Wzięłam moją książkę, nie twoją; W kinie byłam z moim mężem.
Tylko „swój”
Jeśli rzecz, o której mówi nadawca, należy do właściciela (w zdaniu – podmiot), wówczas używamy zaimka „swój”
(swoja, swoje,…), np.:
Marek wziął swój rower; Czy przeczytałaś swój list?
Tylko „mój”
Bywają zdania, w których zaimka mój nigdy nie można
zastąpić wyrazem swój.
1. Mój komputer ma nowe oprogramowanie; Twój rower stoi
w garażu.
W tych przykładach jest zaimek mój (lub twój), ponieważ nazwa posiadanej rzeczy (komputer, rower) występuje w funkcji podmiotu.
Zamiana zaimka „mój” na „swój” jest niemożliwa, bo zdanie straci sens, np. Moja (nie: swoja) książka leży na półce.
2. Maria przeczytała twój list; Jan wziął moją komórkę.
W tych zdaniach rzeczowniki: Maria, Jan, pełnią funkcję podmiotu,
ale osoby nazwane tymi rzeczownikami nie są właścicielami rzeczy
(listu, komórki) określanych przez zaimek dzierżawczy (mój lub twój).
W tych zdaniach nigdy nie zastępujemy zaimka „mój” zaimkiem
„swój”, bo zmienilibyśmy treść tych zdań; np. w zdaniu „Jan włączył
mój komputer.” nadawca informuje o tym, że Jan (podmiot) zajmuje
się komputerem, który do niego nie należy, ponieważ właścicielem
komputera jest nadawca. Gdyby w zdaniu zamiast zaimka „mój”
znalazł się zaimek „swój”, wtedy zdanie brzmiałoby „Jan włączył
swój komputer.” i właścicielem komputera stałby się Jan.
Za dużo zaimków dzierżawczych
Jeżeli z kontekstu wynikają informacje, np. o właścicielu rzeczy,
wtedy należy zrezygnować z zaimków typu: „mój”, „swój”, np.:
Po pracy wróciłem do (swojego) domu; Byłam w kinie z (moim) synem.
Czyja żona?
Profesor Mirosław Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego,
aby uzmysłowić, że zaimek „swój” to nie to samo co „mój”,
zalecał porównanie informacji: „Spotkał się ze swoją żoną”
i „Spotkał się z moją żoną”.
Barbara Ellwart
*)

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN” z 2012 r.
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Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl
Uwaga! przed każdym
nr. telefonu dodajemy 58
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

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
Wydawałoby się, że znamy już Kaszuby i nic nowego do zwiedzania nie zostało. A przecież wystarczy wyjechać kilkadziesiąt kilometrów za Trójmiasto i dociera się do miejsc,
w których nigdy nie byliśmy. Kaszuby ciągle nas zaskakują, bo stale odkrywa się tam coś,
co świadczy o starej kulturze tego terenu, ale zostało zapomniane albo niezauważone.

Kurhanowe CMENTARZYSKO

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 rezerwacja sali „Akwen”, pok.123,
308-42,47, 308-42-50, 308-42-55
administracja@solidarnosc.gda.pl
Dział Informacji i Promocji, pok. 114,
301 71 21, 308 42 72
magazyn@solidarnosc.gda.pl
Dział Szkoleń, pok. 117
305 54 79, 308 42 76,
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
Dział Prawny, pok. 106
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12,
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
Dział Programów Europejskich,
pok. 129, 308 43 29
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl
Komisja Terenowa Emerytów
i Rencistów, pok. 119a, 308 43 71
Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów,
pok. 121, 308 42 70
emeryci@solidarnosc.gda.pl
Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124
308 43 02
Biuro Pracy, pok. 5,
301 34 67, 308 43 47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl
Reg. Sekcja Służby Zdrowia,
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93
Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania,
pok. 119 , 308 44 22, fax: 305 71 72
oswiata@solidarnosc.gda.pl
Sekcja Regionalna Kolejarzy
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 721 24 44
Zarząd Główny Związku Solidarności
Kombatantów oddz. Gdańsk,
pok. 10, 308 44 40
Maraton, pok. 126, 308 42 61
fax: 346 30 34
Spółka z o.o. Akwen, pok. 18
308 44 00, fax: 308 42 13
Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22,
308 44 50 fax: 346 28 08
Dla użytkowników sieci ORANGE:
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry
numeru rozpoczynającego się na 308
Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490

tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

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

Największy kurhan.

J

eszcze kilkanaście lat temu
o Lewinie, najstarszej wsi
w gminie Linia, niewiele
kto słyszał. Była to biedna i zapomniana wioska położona z dala od szlaków komunikacyjnych,
chociaż jej historia sięga co najmniej XIII wieku. Od kilku lat
wieś się rozbudowuje, a w niedalekim Lewinku jest jezioro
(nazwane także Lewinko), gdzie
mieszkał, a może nadal mieszka,
wielki szczupak, ponoć podobny
do potwora z Loch Ness. Czyżby jego kuzyn?
Powstają tam domki weekendowe, a poza ciszą i piękną
przyrodą, którymi dysponuje
ta okolica, niedawno odkryto tu
pogańskie cmentarzysko z X-XI wieku. Niektórzy sądzą, że
jest to miejsce znacznie starsze,
przynajmniej z czasów pobytu Gotów na Pomorzu, a więc
z około I wieku naszej ery.
Jakieś półtora kilometra na
południe od Lewina, idąc w stronę Staniszewa, wokół owego
cmentarzyska utworzono ścieżkę
dydaktyczną. Wiedzie ona pomiędzy 16 kurhanami rozlokowanymi na obszarze pół hektaREKLAMA
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ra. Część z nich jest w kształcie
czworokąta, inne wzniesiono na
planie owalnym. Największy ma
średnicę 10 metrów i jest wysoki prawie na 3 metry. Niektóre
z kurhanów otoczono obstawą
kamienną z dużych głazów narzutowych, czyli kamiennymi
kręgami. Owe kurhany to nic
innego jak stare groby, w których chowano – zdaniem archeologów – ówczesną elitę i to
najprawdopodobniej wojowników skandynawskich. Bowiem
w grobach tych znaleziono takie
przedmioty, jak tarcza, miecz,
nożyki, ostrogi – wszystkie datowane na koniec X-XI wieku
i jednoznacznie świadczące, że
zmarli byli wojownikami.
– W rzeczywistości w rozkopanych grobach nie było kości
zmarłych ani też większości znalezionych przedmiotów, tylko ich
ślady, a raczej zabarwienie ziemi
– mówi leśniczy Mirosław Lech
z Nadleśnictwa Strzebielino, który
przyglądał się pracy archeologów
odkopujących pochówek jednego
z wojowników. – Do zaniknięcia
ludzkich kości, ale i włożonych
do grobu niektórych przedmio-

tów przyczyniły się rosnące wokół
kurhanów buki, które dają kwaśny
odczyn gleby, powodujący rozkład
m.in. wapnia.
W największym kurhanie,
długim na 18 metrów i szerokim na 16 metrów, znajdowała
się prostokątna komora o wymiarach 5 na 3 metry, podparta drewnianym szalunkiem.
Nie było w niej zmarłych,
za to znaleziono tam resztki
drewnianej tarczy obitej skórą
z brązowymi ćwiekami, skórzany bukłak, nożyk żelazny,
a także miecz. Obok owej
komory znaleziono też parę
żelaznych ostróg i taki nożyk.
Na podstawie zapisanych na
planszy informacji wiemy, że
był to prawdopodobnie symboliczny grób osoby, której ciała
nie dało się pochować.
Tuż przy ścieżce dydaktycznej znajdują się ławeczki, na
których można odpocząć, aby
wyruszyć dalej do innego, ale
już nieoznakowanego miejsca
archeologicznego. Otóż leśna
droga, która odchodzi prostopadle od parkingu z ławeczkami,
wiedzie w głąb lasu, gdzie znaj-

dują się pozostałości po miejscach wypalania cegły metodą
chałupniczą. Trzeba odejść od
parkingu jakieś 400 metrów, po
czym skręcić w lewo w wyraźną
ścieżkę. Po 30-50 metrach dochodzi się do dziur obłożonych
kamieniami. To w nich układano
uformowane z miejscowej tłustej
żółtej gliny cegły. Przykrywano je patykami i gałęziami, po
czym podpalano. Resztki potłuczonych cegieł widać pomiędzy
drzewami.
Wracając do Lewina, warto
zwrócić uwagę na stojącą we
wsi drewnianą rzeźbę Pikóna,
tak nazywanego przez Kaszubów złośliwego demona, zsyłanego na ludzi przez czarownice,
ale i odczynianego przez te same
czarownice. Pikón jest sprawcą
kołtuna (oznacza to kłąb potarganych włosów, ale też człowieka zacofanego) i ułomności
gnębiących ludzi. Aby mu przeszkodzić mieszkańcy Lewina
stawiają przed swoimi posesjami kapliczki z Matką Boską czy
Chrystusem Ukrzyżowanym.
Jeśli ktoś chce wracać przez
Lewinko, to tam zetknie się
z rzeźbą Pùrtka, czyli diabła
odpowiedzialnego za wszelkie
kłótnie i ludzką głupotę. Proponuję więc zakończyć wycieczkę
w Pobłociu, przy rzeźbie Szëmicha, dobrotliwego duszka sprowadzającego na świat spokój.
Tekst i zdjęcia
Maria Giedz

Pùrtk – diabeł w Lewinku.

