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„Solidarność” była, jest i będzie wielkim dobrem Polski, str. 12
OBCHODY SIERPNIA ’80
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Order dla Stefana Kubowicza

9 września w Sygneczowie miała miejsce 
uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski Stefanowi Kubo-
wiczowi, wieloletniemu przewodniczącemu 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, byłemu skarbnikowi Komisji 
Krajowej, człowiekowi, który całe swoje 
życie poświęcił niesieniu pomocy drugie-
mu człowiekowi oraz idei „Solidarności”. 
W uroczystości, która ze względu na stan 
zdrowia Stefana Kubowicza odbyła się w jego 
rodzinnym domu, udział wzięli między innymi 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP Wojciech Kolarski. To spotkanie było 
także okazją do wręczenia Stefanowi Kubowi-
czowi przyznanych mu wcześniej wyróżnień: 
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (przyzna-
ny przez XXVII Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”), Honorowej Statuetki 
„Przyjaciel Oświaty” (przyznany przez Radę 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”) oraz Zasłużony dla Regionu 
Małopolskiego .

Ponad pół miliona podpisów

518 tysięcy podpisów zebrano pod obywa-
telskim projektem ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele. – To nasze „500 plus” 
dla pracowników, którzy w niedzielę powinni 
odpoczywać i spędzać czas z rodzinami 
– podkreśla Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność” i jednocześnie pełnomoc-
nik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 
Podpisy złożono u marszałka Sejmu Marka 
Kuchcińskiego. Marszałek zadeklarował, że 
projekt szybko będzie procedowany. Pierwsze 
czytanie może się odbyć już na początku 
października.

Nowy portal internetowy 
www.tysol.pl
„Tygodnik Solidarność” ma nowy portal.  
– Na pewno nie będziemy się zamykali 
w tematyce związkowej, chociaż oczywiście 
będzie dla nas nadzwyczaj istotna – mówi 
Cezary Krysztopa, redaktor zarządzający 
portalem. – Stąd specjalny dział „Związek”.  
Jak zawsze patriotyczni, wierni tradycji 
i sprawdzonym wartościom. Gospodarczo 
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„Nie” dla dumpingu 
socjalnego
Parlament Europejski wezwał do skutecz-
niejszej walki z tzw. dumpingiem socjalnym 
w Unii Europejskiej, czyli łamaniem i omi-
janiem praw pracowniczych. Europosłowie 
chcą nasilenia kontroli i zaostrzenia kar 
za takie praktyki. O dumpingu socjalnym 
najczęściej mówi się w UE w kontekście 
swobodnego przepływu siły roboczej 
i swobody świadczenia usług oraz dele-
gowania pracowników – gdy na przykład 
pracownicy z uboższych, wschodnioeu-
ropejskich państw Unii podejmują pracę 
w krajach zamożniejszych, często za niższe 
stawki niż otrzymują pracownicy lokalni. 
Według przyjętej przez parlament definicji 
dumping socjalny to nie konkurowanie 
niższymi kosztami pracy, ale nielegalne 
praktyki związane z celowym łamaniem 
i obchodzeniem prawa, zarówno unijnego, 
jak i krajowego w odniesieniu do praw 
pracowniczych.

Minimum dla delegowanych 
pracowników
Od 18 września firmy delegujące pracow-
ników podlegają nowym obowiązkom. To 
efekt ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług, która uszcze-
gółowiła zasady delegowania pracowników 
oraz ustaliła jednolite elementy, które 
na unijnym szczeblu ułatwiają wspólną 
interpretację przepisów oraz zapobie-
gają ich nadużywaniu i obchodzeniu. 
Zobowiązuje ona zagraniczne firmy m.in. 
do zarejestrowania faktu delegowania 
pracownika i zapłacenia mu minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w kraju 
oddelegowania. Eksperci podkreślają, że 
celem dyrektywy dotyczącej delegowania 
jest m.in. zapobieżenie długotrwałym 
oddelegowaniom lub nieprzestrzeganiu 
warunków delegowania; ujednolicenie 
praktyki stosowania oddelegowania w UE; 
doprowadzenie do likwidacji szarej strefy; 
ograniczenie zjawiska tzw. dumpingu 
socjalnego. Polska jest największym w UE 
„eksporterem” pracowników delegowa-
nych. Na niemalże 2 miliony takich osób co 
czwarta z nich to obywatel naszego kraju. 
(Więcej na str. 11).

Młodzi  
o związkach zawodowych
Przedstawiciele Sekcji Młodych przy Sekre-
tariacie Metalowców NSZZ „Solidarność” 
z organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” 
Fiat Chrysler Automotive i Volkswagen 
Poznań wzięli udział w międzynarodowym 
spotkaniu młodych związkowców pod hasłem 
„Rola związków zawodowych w społeczeń-
stwie”. Spotkanie zorganizowane przez 
czeski związek OS KOVO w Louňovicach pod 
Blaníkem miało na celu integrację młodych 
związkowców oraz wymianę doświadczeń 
i przedstawienie problemów, z jakimi boryka-
ją się związki zawodowe w poszczególnych 
krajach, zwłaszcza problemów ludzi młodych 
na rynku pracy. Głównymi bolączkami 
podnoszonymi w polskich prezentacjach były 
umowy śmieciowe, imigracja zarobkowa 
oraz perspektywy zarobkowe młodych ludzi 
w Polsce.

raczej nieliberalni, ale reprezentujący pewne 
spektrum poglądów. 

Polacy za prawem  
do wolnej niedzieli
Aż 61 proc. Polaków popiera projekt 
ograniczenia handlu w niedzielę. 32 proc. 
jest przeciwnego zdania – wynika z badania 
opinii publicznej przeprowadzonego przez 
CBOS. Grupą społeczno-zawodową, która 
najczęściej popiera pomysł zainicjowany 
przez „S”, są pracownicy usług (81 proc.). 
Z kolei najwięcej przeciwników ograniczenia 
handlu jest wśród właścicieli firm (53 proc.)
i kadry kierowniczej (48 proc.). Wolne nie-
dziele częściej popierają kobiety (65 proc.) 
niż mężczyźni (57 proc.). Stosunek do ogra-
niczenia handlu różnicuje również religijność 
Polaków. Poparcie dla tej idei jest niemal 
powszechne (93 proc.) wśród osób często 
uczestniczących w praktykach religijnych. 
Osoby niepraktykujące częściej ją odrzucają 
niż akceptują (48 do 46 proc.).

Związkowa poprawka 
odrzucona
„Solidarność” przekazała stronie rządowej 
projekt zmian ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, wskazujący na źródła dochodów 
do obniżenia wieku emerytalnego. W doku-
mencie znalazły się poprawki umożliwiające 
przejście na emeryturę osobom, które mają 
okres składkowy wynoszący łącznie co naj-
mniej 35 lat dla kobiet oraz 40 lat dla męż-
czyzn, niezależnie od wieku ubezpieczonego. 
Niestety obradująca we wrześniu sejmowa 
podkomisja pracująca nad prezydenckim 
projektem ustawy przywracającym wiek 
emerytalny odrzuciła poprawkę Związku. 
„Solidarność” nie zamierza zrezygnować  
z walki o ten postulat.  
Kolejna istotna poprawka zgłoszona przez 
NSZZ „Solidarność” dotycząca sposobu 
przeliczania emerytur zostanie omówiona na  
posiedzeniu podkomisji. Poprawka dotyczy 
kobiet urodzonych do 1952 roku, a także tych 
z 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą 
emeryturę. Oba roczniki kobiet nie wiedziały, 
że odchodząc na wcześniejszą emeryturę bę-
dzie im ona odliczona od podstawy wymiaru 
powszechnej emerytury. Rocznik kobiet 1953 
w przeciwieństwie do rocznika 1952 nie miał 
możliwości podjęcia „aktywnego” działania, 
które uchroniłoby przed otrzymaniem zdecy-
dowanie niższego świadczenia.

„S” zadowolona 
z podniesienia płacy 
minimalnej
Od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca 
wyniesie 2000 zł. Związek przyjmuje rzą-
dowe rozwiązania z satysfakcją.  Zdaniem 
NSZZ „Solidarność” podwyższenie płacy 
minimalnej spowoduje, że wzrosną inne 
płace. Jeśli minimalna płaca idzie do góry, 
to ci, którzy zarabiali trochę powyżej 
minimalnej, też zarobią więcej. W 2012 roku 
„Solidarność” przygotowała obywatelski 
projekt o podwyższeniu płacy minimalnej, 
który wiązał płacę minimalną ze średnim 
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 
Związek zebrał ponad 350 tysięcy podpisów 
obywateli popierających to rozwiązanie. 
Obecnie pensja minimalna to 1850 zł brutto. 
Podwyższenie do 2 tys. zł oznacza wzrost 
o 8,1 proc. (150 zł). Kwota ta stanowić 
będzie 47,04 proc. prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej na 2017 rok.

W KRAJU


Pogrzeb bohaterów

– Długo czekałaś „Inko”, długo czekałeś panie 
pułkowniku „Zagończyku”. Długo czekałaś 
Polsko. Stanowczo za długo – powiedział abp 
Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystości 
pogrzebowych Danuty Siedzikówny i Felik-
sa Selmanowicza w Gdańsku w niedzielę, 
28 sierpnia, organizowanych przez IPN 
i „S”. Po mszy św. w bazylice Mariackiej 
kondukt żałobny z udziałem tysięcy Polaków, 
prezydenta Andrzeja Dudy i związkow-
ców przeszedł na cmentarz Garnizonowy, 
gdzie spoczęli Żołnierze Niezłomni. – „S” 
zrealizowała testament, marzenia Żołnierzy 
Wyklętych o wolnej Polsce – powiedział 
przewodniczący „S” Piotr Duda.

Dobra współpraca

Medal 25-lecia samorządności Gdyni odebrał 
30 sierpnia przewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Krzysztof Dośla. Odznaczenie wręczyli 
prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i prze-
wodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska, 
która podkreśliła bardzo dobrą współpracę 
z gdańską „S” w ostatnim ćwierćwieczu 
(wymieniła m.in. nadawanie historycznych 
nazw gdyńskim ulicom, organizację rocznic 
historycznych wydarzeń i Maratonu Solidar-
ności). Tego dnia tradycyjnie złożono kwiaty 
pod pomnikiem Ofiar Grudnia w Gdyni.

Podwyżki potrzebne od zaraz
Płace, zbyt niskie zatrudnienie, zmiany 
w strukturze firmy – to tylko niektóre tematy
spotkania organizacji związkowej NSZZ 
„Solidarność” działającej w Jeronimo Martins 
Polska SA (Biedronka) z pracodawcą, które 
odbyło się 13 września w Centrum Dialogu 
Społecznego w Warszawie. – Przedstawiliśmy 
pracodawcy nasze postulaty. Najważniejszą 
sprawą są podwyżki wynagrodzeń. Program 
„500+”, a także spadek bezrobocia spowo-
dował, że coraz mniej chętnych jest do pracy 
w naszych sklepach. Tylko poprawa poziomu 
wynagrodzeń może spowodować przypływ 
pracowników. Teraz czekamy na odpowiedź 
portugalskiego właściciela – mówi Piotr 
Adamczak, przewodniczący Organizacji 
Zakładowej w Jeronimo Martins Polska SA.

Zarząd Regionu: Podwyżki 
nie dla wszystkich
Negocjowanie podwyżek w poszczególnych 
przedsiębiorstwach oraz nowy projekt 
nowelizacji ustawy o związkach zawodowych 
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W numerze między innymi:
Mija rok od wyborów parlamentarnych, w których obecna ekipa 
rządowa uzyskała samodzielną większość i mandat do prze-
prowadzenia głębokich zmian w życiu społeczno-politycznym. 
Czy w tym czasie zbliżyliśmy się do Polski Solidarnej i społecznej 
gospodarki rynkowej, zapisanej w Konstytucji RP?

Rok dobrej zmiany, str. 6

Rozmowa z Lechem Morawskim, sędzią Trybunału Konstytucyj-
nego, profesorem teorii i filozofii prawa

Bezprawie trybunału, str. 8

Rozmowa z Michałem Kulczyckim, przewodniczącym, i Zdzisła-
wem Choińskim, członkiem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprząta-
nia, o problemach pracowników tej branży.

Czas przestać się bać, str. 10

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w gdańskiej hali 
Olivia odbył się w dwóch turach: od 5 do 10 września oraz od 
26 września do 7 października 1981 r. Był prawdziwą i niełatwą 
lekcją demokracji. 

I Zjazd NSZZ „Solidarność”: Lekcja demokracji, str. 14

Związkowcy z Polski i Niemiec spotkali się na VII Polsko-Niemiec-
kim Forum Związków Zawodowych 23 i 24 września br. w sali 
Akwen, w siedzibie NSZZ „Solidarność”.

Transport: wspólna sprawa, str. 11

września w sali Akwen. – To będzie ewolucja, 
a nie rewolucja – uspokajała pomorska kurator 
oświaty Monika Kończyk. – To niezwykle 
trudny rok dla środowiska nauczycielskiego. 
Mamy niepokojące sygnały ze szkół dotyczące 
zobowiązania nauczycieli do pracy w ramach 
świadczenia dodatkowych nieodpłatnych 
godzin. Artykuł 42 Karty nauczyciela wciąż po-
zostawia miejsce do nadinterpretacji i nadużyć 
– mówił Wojciech Książek, przewodniczący 
oświatowej „S” w Regionie Gdańskim. – Nie 
mogę interweniować, jeśli nie mam udoku-
mentowanych przykładów. Namawiam do zro-
bienia na przykład zdjęć telefonem komórko-
wym, kiedy takie zajęcia znajdą się w grafiku
– radziła Monika Kończyk. Debatowano także 
o zasadach awansu nauczycieli, arkuszach 
organizacyjnych i konkursach na stanowiska 
dyrektorów szkół. Kolejne spotkanie gdańskiej 
oświatowej „S” z pomorską kurator oświaty 
zaplanowano na 11 października.

Jak kontrolować prawa 
marynarzy?
Działalność Port State Control, ustawa 
o pracy na morzu, emerytury pomostowe 
dla rybaków, przebieg tegorocznej edycji 
Bałtyckiego Tygodnia Kampanii oraz sprawy 
roszczeń polskich marynarzy – to główne 
tematy posiedzenia Rady Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Soli-
darność” w siedzibie NSZZ „S” w Gdańsku 22 
września. Spotkanie prowadził przewodni-
czący sekcji Andrzej Kościk, a uczestniczyli 
w nim związkowcy m.in. z Polskiej Żeglugi 
Bałtyckiej, Polskiej Żeglugi Morskiej, Dalmoru 
i organizacji marynarzy kontraktowych.
Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. 
z rolą, zadaniami i możliwościami Port State 
Control, czyli kontroli statków obcych bander 
wpływających do portów morskich. To insty-
tucja działająca na podstawie Memorandum 
Paryskiego i Konwencji MLC z 2006 r. Zadania 
PSC w polskich portach przedstawił inspektor 
Grzegorz Siemiński z Urzędu Morskiego 
w Gdyni.

Nowa siedziba

Widok z okna na pomnik króla Jana III 
Sobieskiego i gdańską starówkę to tylko jeden 
z atutów nowej siedziby OM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Gdańsku przy 
Targu Drzewnym 3/7 (IV piętro). W uroczystym 
otwarciu 8 września uczestniczyli przewodni-
czący i skarbnik ZRG Krzysztof Dośla i Stefan 
Gawroński, przewodniczący sekcji oświaty 
Wojciech Książek, wiceprezydent Gdańska Piotr 
Kowalczuk i radny Piotr Gierszewski. Pomiesz-
czenia poświęcił ks. kanonik Ludwik Kowalski, 
proboszcz parafii św. Brygidy, na terenie której
znajduje się biuro oświatowej „S”. Obecny był 
również ks. Krzysztof Nowak, duszpasterz 
gdańskiej oświaty. Organizacja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku to jedna z największych 
i najdynamiczniej rozwijających się organizacji 
związkowych w naszym Regionie. Obecnie 
zrzesza ona 1600 członków (w tym około setki 
to emeryci), skupionych w ponad 100 kołach. To, 
co najważniejsze to fakt, że to liczba członków 
organizacji sukcesywnie wzrasta i wyprzedza 
znacząco liczbę członków ZNP (na koniec 
marca 2016 do ZNP należało 1335 członków). 
Praktycznie nie ma posiedzenia władz komisji, 
aby nie przyjmowano nowych członków – mówi 
Anna Kocik, skarbnik Organizacji Międzyzakłado-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku.

„S” nadal zbiera podpisy

Na początku września „Solidarność” 
złożyła w Sejmie 518 tys. podpisów pod 
obywatelskim projektem ograniczenia 
handlu w niedzielę, jednak jak zapowiedział 
przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda, 
akcja zbierania podpisów będzie trwała, 
aż do momentu podpisania ustawy przez 
prezydenta. Wciąż można dostarczać listy 
z poparciem do Zarządu Regionu Gdańskiego 
i jego oddziałów terenowych.
 – Właśnie wysłaliśmy listy z kilkuset podpi-
sami, które zebraliśmy we wrześniu – mówi 
Iwona Osenkowska odpowiedzialna w 
naszym Regionie za akcję zbierania podpisów 
(tel. 512 730 939).

Inspekcja pracy nagrodziła 
Krzysztofa Doślę

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla został 
wyróżniony Nagrodą im. Haliny Krahelskiej, 
przyznawaną przez głównego inspektora 
pracy. Drugim laureatem został Wojciech 
Zawadzki, regionalny koordynator ds. BHP w 
Regionie Zagłębie Miedziowe.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana 
jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
prewencji zagrożeń zawodowych, nadzo-
ru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 

wynalazczości, projektowania i wdrażania 
bezpiecznych technik i technologii w zakresie 
ochrony pracy, a także popularyzacji prawa 
pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa 
pracy. Jej patronka żyła na przełomie XIX i 
XX wieku, była działaczką społeczną, autorką 
m.in. pracy „Tezy do działalności inspekcji 
pracy w odrodzonej Polsce”.

Wolni i Solidarni

– Ktoś, kto walczył o niepodległość i oddał za to 
najlepsze lata życia, często poświęcając wiele, 
nie może być zapomniany. Dlatego jest dzisiejszy 
dzień – mówił 23 września w Sali BHP  
w Gdańsku prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wręczając  
Krzyże Wolności i Solidarności osobom zasłużo-
nym dla obalenia komunizmu w Polsce. Gośćmi 
uroczystości byli m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda i szef ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla. Wśród odznaczonych był 
m.in.Stanisław Kowalik, były przewodniczący 
„S” w chojnickim Mostostalu, obecnie przewod-
niczący Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów 
NSZZ „S” przy Oddziale ZRG w Chojnicach. 

to główne tematy, pierwszego po wakacjach, 
posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 5 wrze-
śnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.
Temat negocjacji płacowych wywołał Paweł 
Dziwosz, przewodniczący Organizacji Zakła-
dowej w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku, 
który poinformował o rozpoczęciu w swoim 
zakładzie rozmów na temat podwyżek, jed-
nocześnie zaapelował o wymianę informacji 
na temat rezultatów negocjacji płacowych 
w poszczególnych zakładach w wojewódz-
twie. Jako pierwszy sukcesem w negocjacjach 
płacowych podzielił się przedstawiciel Poczty 
Polskiej, gdzie po kilkunastomiesięcznych 
rozmowach udało się uzyskać podwyżkę dla 
wszystkich pracowników zarabiających po-
niżej 4 tysięcy złotych. Na wzrost płac w tym 
roku mogą liczyć między innymi pracownicy 
Polskiej Spółki Gazownictwa. Większe pensje 
będą również w OPEC Gdynia, gdzie mecha-
nizm wzrostu płac jest powiązany z pensją 
minimalną. Podwyżek, po raz pierwszy od 
8 lat, doczekali się też pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gdyni. Niestety, na wzrost 
wynagrodzenia nie mają co liczyć pracownicy 
Orange, a także, przynajmniej na razie, artyści 
i pracownicy Opery Bałtyckiej.

Ustawa 
o związkach zawodowych
Nowelizacja ustawy o związkach zawodo-
wych, której głównym celem jest rozszerze-
nie prawa do zrzeszania się w związkach 
zawodowych na osoby zatrudnione na 
podstawie umów cywilnoprawnych i na tzw. 
samozatrudnieniu – to drugi główny temat 
wrześniowego Zarządu Regionu. Uwagi do 
nowego projektu nowelizacji ustawy o związ-
kach zawodowych przedstawił dr Waldemar 
Uziak, koordynator Biura Prawnego ZRG. 
– Przedstawiony 2 sierpnia br. dokument 
nie zawiera już wielu zapisów, które były 
w pierwszym projekcie zmian w ustawie 
o związkach zawodowych. A zapisy te budziły 
duże kontrowersje, jak choćby te dotyczące 
delegowania działaczy związkowych do 
czynności doraźnych – mówił dr Uziak. 
Obecny projekt skupia się przede wszystkim 
na prawie osób świadczących pracę do swo-
bodnego zrzeszania się, choć w dokumencie 
znalazły się zapisy, które utrudnić mogą 
działalność związkową. Takim niepokojącym 
uregulowaniem jest pozbawienie upraw-
nień organizacji związkowej w przypadku 
niedostarczenia na czas informacji o liczbie 
członków związku. Podsumowując dyskusję, 
przewodniczący Krzysztof Dośla stwierdził, 
że Region Gdański sprzeciwiać się będzie 
rozwiązaniom prawnym, które skutkować 
mogą zawieszeniem uprawnień organizacji 
związkowej tylko z powodu niedopełnienia 
pewnych procedur formalnych.

Ewolucja w oświacie

Planowane zmiany w systemie oświaty były 
głównym tematem pierwszego po wakacjach 
posiedzenia Rady Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego 13 

Przypominamy!
Przypominamy, że do 10 paź-

dziernika każda organizacja 
związkowa zobowiązana jest 
dostarczyć pracodawcy  infor-
mację o łącznej liczbie członków 
tej organizacji na koniec III kwar-
tału 2016 r., stosownie do art. 
25(1) ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych. Wskazany przepis 
nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imiennej 
listy członków Związku. 
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SP     JRZENIE Spotkanie z premier Beatą 
Szydło zakończyło protest 
przedstawicieli związkow-
ców z NSZZ „Solidarność” 
reprezentujących pracow-
ników służby zdrowia. 
Protestujący związkowcy 
spotkali się w Centrum Dia-
logu Społecznego z premier 
Beatą Szydło, która przyby-
ła na rozmowy 20 wrze-
śnia po posiedzeniu rządu. 
Protestujące opuściły Mini-
sterstwo Zdrowia, kończąc 
okupację ministerialnych 
pomieszczeń.

Protest w Ministerstwie Zdrowia

Przypomnijmy, że związ-
kowcy z Krajowego 
Sekretariatu Ochrony 

Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
okupowali budynek Minister-
stwa Zdrowia po posiedzeniu 
Zespołu Trójstronnego ds. 
Ochrony Zdrowia, a po fiasku 
negocjacji zapowiedzieli, że 
nie opuszczą gmachu resortu, 
jeżeli nie dojdzie do spotkania 
z premier Beatą Szydło.

Domagamy się realiza-
cji postulatów strajkujących: 
podwyżki wynagrodzeń dla 
wszystkich grup zawodowych 
zatrudnionych w placówkach 
ochrony zdrowia, przyspie-
szenia prac nad ustawą o mi-
nimalnym wynagrodzeniu 
w ochronie zdrowia, przygo-
towania i uchwalenia ustawy 
o sieci szpitali, zwiększenia 
finansowania Państwowego 
Ratownictwa Medycznego, 

9 września zakończył się Bałtycki Tydzień Kampanii, czyli 
akcja związków zawodowych portowców i marynarzy sku-
pionych w federacji ITF. Inspektorzy ITF dokonali w portach 
Gdańska i Gdyni czterech inspekcji.

We wspólnym interesie 
marynarzy i portowców 

IRENA JENDA, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”

– Ludzie „Solidarności” ze służby zdrowia 
oczekują realizacji programu wyborczego, 
z którym PiS wygrało wybory oraz zapo-
wiedzi zawartych w exposé premier Beaty 
Szydło.
Niestety, prace w Zespole Trójstronnym ds. 
Ochrony Zdrowia nie wniosły nic konkret-
nego. A przecież dialog nie może być po-

zorowany, bo taki już przez kilka laty ćwiczyliśmy. Jest nuta 
optymizmu po spotkaniu z premier Beatą Szydło. Zaczęliśmy 
nareszcie rozmawiać. Ale trzeba było dramatycznego prote-
stu w ministerstwie, by ten dialog stał się rzeczowy.
„Solidarność” chce prowadzić z rządzącymi konstruktywny 
dialog. Jeśli nie udało się to w ramach zespołu i w relacji 
z ministrem zdrowia, trzeba było sięgnąć po mocny sygnał 
ostrzegawczy. Brak dialogu prowadzi bowiem na ulice.
Przecież nam chodzi nie tylko o podwyżki wynagrodzeń 
dla wszystkich zatrudnionych w opiece zdrowotnej, a nie 
– jak zadysponował poprzedni minister, dla jednej grupy 
zawodowej. My się upominamy o rozwiązania systemowe, 
czyli o przyspieszenie prac nad ustawą o minimalnym wy-
nagrodzeniu w ochronie zdrowia, o ustawę o sieci szpitali, 
o zwiększenie finansowania Państwowego Ratownictwa
Medycznego, o utrzymanie dotychczasowych zadań Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej.
Regionalna Sekcja Służby Zdrowia popiera podjęte w War-
szawie działania. Trzymamy mocno kciuki za dobry finał
rozmów rozpoczętych spotkaniem z premier Szydło. Tym 
bardziej że rządząca niepodzielnie na Pomorzu PO ma dwie 
recepty na stan opieki zdrowotnej. To urynkowienie i ko-
mercjalizacja tzw. usług medycznych i roszady personalne 
w zarządzie województwa.
Czekamy na dobrą zmianę, skoro ministerstwo i NFZ po 
ośmiu latach jest w rękach rządu przedstawiającego się 
jako prospołeczny.

utrzymania dotychczasowych 
zadań Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Jak dotąd postulaty 

nie spotkały się z konkretną re-
akcją zarządzających.

(asg)

Interweniowali pod kątem 
sprawdzenia, czy do usu-
wania mocowań ładun-

ków, głównie kontenerów 
i ładunków drobnicowych, nie 
są przymuszani marynarze. 
Dochodzą bowiem sygnały, 
że marynarze, mimo układu 
zbiorowego pracy zakazujące-
go takich praktyk, przystępują 
do rozmocowywania ładunków 
przed wejściem statku do por-
tu, kiedy ten stoi na kotwicy.

W trakcie kontroli w Bał-
tyckim Terminalu Kontene-
rowym, w Gdynia Container 
Terminal (GCT) i na terenie 
Gdańskiego Terminalu Kon-
tenerowego SA w dwóch 
przypadkach inspektorzy, któ-
rzy weszli na pokład jednostek, 
wykryli, iż na części ładunków 
były już usunięte mocowania. 

Działo się tak na jednostkach 
czarterowanych od armatorów 
przez duńskiego operatora że-
glugi Unifeeder A/S.

W samych portach do dal-
szych prac przystępowali już 
dokerzy, zatrudniani m.in. 
przez agencje pracy tymcza-
sowej.

Kampania w szczególności 
skupia się na przeciwdziałaniu 
przypadkom zatrudniania ma-
rynarzy do prac przeładunko-
wych, w tym do mocowania 
i rozmocowywania ładunków. 
Tradycyjnie prace te należały 
do portowców.

– Armatorzy mają podpisane 
z ITF układy zbiorowe pracy. 
One jasno określają zakres prac, 
do wykonania których zobowią-
zani są marynarze. Nie ma w tym 
zapisie prac dokerskich. Przymu-

szanie do nich marynarzy jest ka-
rygodne. Taka praktyka zagraża 
ich bezpieczeństwu, naraża ich na 
stres, przemęczenie. Takie dzia-
łania są prowadzone zarówno 
w portach, jak i na redach, przed 
wejściem do portu, gdy jednost-
ka stoi na kotwicy. W Trójmie-
ście, dzięki m.in. związkowcom, 
w portach przeładunkiem zajmu-
ją się wyłącznie dokerzy. Jednak 
i tutaj wykryliśmy dwa przypadki 
przeprowadzenia części prac do-
kerskich, nim statek rzucił cumy. 
Wykryli je inspektorzy, którzy 
weszli na pokłady zaraz po zacu-
mowaniu – relacjonuje przebieg 
akcji Grzegorz Daleki, inspektor 
ITF.

W tygodniu kampanii biorą 
udział afiliowane w ETF i ITF 
(Międzynarodowa Federacja 
Transportowców) związki za-
wodowe portowców i maryna-
rzy. Jest to kampania prowa-
dzona we wspólnym interesie 
portowców i marynarzy.

(asg)

Jedna z ostatnio protestujących w tzw. obronie demokracji stwier-
dziła, że obecna władza „burzy układ, o który walczyliśmy, a PiS 
trzeba wywieźć do Oświęcimia i wytruć”. To najlepiej świadczy, 

gdzie dominuje język nienawiści, podsycany przez liczne antypisowskie 
autorytety. W jakim celu? Stefan Niesiołowski, uciekinier z PO, były 
współzałożyciel ZChN, a dziś tzw. Europejski Demokrata, w przypły-
wie szczerości wyznał, że jedynym celem KOD-owskiej wspólnoty po-
winno być wyrzucenie PiS, a potem podzielenie się zdobytą (odzyska-
ną?) władzą. Nie wykluczone, że do tej „wspólnoty interesów” dołączy 
niedługo Donald Tusk, któremu Platforma pod kierunkiem Schetyny 
zdaje się coraz bardziej brzydnąć. To zresztą nic nowego – wszak lata 
temu, w 2000 roku, Tusk po przegranych wyborach z Bronisławem Ge-
remkiem o przywództwo w Unii Wolności, zaczął budować PO i walnie 
przyczynił się do zniknięcia UW ze sceny politycznej. Zapewne dołączy 
do nich Lech Wałęsa, już dziś objeżdżający KOD-y w całej Polsce. I nie 
byłoby w tym nic dziwnego. Już od dawna przecież wiemy, że polityka 
to teatr, w którym najczęściej mówi się ze sceny o dobru wspólnym, 
a w kuluarach dominuje dobro własne. W poprzedniej kadencji owe 
kuluary (Sowa i Przyjaciele) wydobyto na światło dzienne i pokaza-
no światu. Lecz zacietrzewienie i eskalacja emocji w tym przypadku 
muszą budzić niepokój i skłaniać do refleksji. Jeżeli bowiem zacni ce-
lebryci III RP protestują pod hasłami typu „Stalin i Dzierżyński lepszy 
niż Kaczyński”, a Wałęsa mówi o pisowcach wyskakujących oknami, 
jeżeli warszawski sędzia porównuje Kaczyńskiego do Hitlera, a po-
ważni profesorowie powtarzają jak mantrę tezę o polskim faszyzmie, 
to trzeba się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. Mało tego 
– niedawno Zbigniew Hołdys popisał się refleksją, że „PiS ma w d… 
pokojowe demonstracje póki nie ma zamieszek”, prof. (!) Środa we-
zwała do rewolucji, a inny profesor, Ireneusz Krzemiński, także wzywa, 
że „trzeba na ostro”. Po tych wszystkich groźbach, wyzwiskach, pluciu 
na prezydencki samochód w USA – Parlament Europejski wręcza Ki-
jowskiemu statuetkę w nagrodę za obronę demokracji… Świat oszalał? 
Czy nie widać, że dziarscy obrońcy demokracji mają – trzymając się 
języka Hołdysa – w d…. zwykłych ludzi i ich problemy, pracowni-
ków na umowach śmieciowych drżących o jutro, rodziny, które nie 
wiedzą, czy starczy im do pierwszego, polski przemysł, stocznie, 
które ma uratować wirtualny inwestor z Kataru, widmo wyludnienia 
Polski za kilkadziesiąt lat, gdy Polaków będzie o połowę mniej? Wte-
dy może rzeczywiście staniemy się zieloną wyspą Europy, na której 
będą wypoczywali bogaci emeryci z Zachodu i Wschodu? Napędza 
ich nienawiść do politycznego przeciwnika, brak tolerancji dla innych 
poglądów i idei, przekonanie, że rządzić mogą tylko oni oraz kluczowe 
hasło: „Aby było, tak jak było”. A jak było? Gdzie byli owi obrońcy 
demokracji, gdy lekceważono konstytucyjnie umocowany dialog spo-
łeczny, gdy postulaty milionów lądowały w sejmowej niszczarce, gdy 
inwigilowano dziennikarzy, a agentów służb wsadzano do autobusów 
wiozących ludzi na demonstracje, gdy ostentacyjnie łamano wyborcze 
deklaracje i obietnice? Jak żałośnie brzmią porównania do KOR-u czy 
„Solidarności” i próby zawłaszczenia ich etosu. Tam fundamentem była 
pomoc zwykłym ludziom, walka o normalną godną pracę, o likwidację 
przywilejów totalitarnej władzy. Tu – wręcz odwrotnie, zachowanie 
przywilejów dla tych namaszczonych i wybranych.

Czy to oznacza, że obecny układ władzy jest idealny? Oczywiście, 
że nie. Każda władza deprawuje. Dlatego tak ważny jest dialog. Dialog 
ze wszystkimi – dialog społeczny, ale też z opozycją. Choć ten ostat-
ni jest trudny, jeżeli sama opozycja nazywa się totalną i wykorzysta 
wszystko, aby unieważnić wynik demokratycznych wyborów. I dlatego 
wreszcie tak ważna jest realizacja wyborczych zapowiedzi, programów, 
które mają zmniejszyć społeczne różnice, dać nadzieję na normalne 
życie także tym słabszym i mniej zaradnym, spowodować, że młodzi 
ludzie w Polsce będą chcieli budować swoją przyszłość; Polski silnej 
gospodarką, mniej zależnej od zagranicy, bezpiecznej i gwarantują-
cej wysoki poziom usług publicznych. Parę kroków w tym kierunku 
w minionym roku zrobiono. Piszemy o tym w raporcie w bieżącym 
„Magazynie”. Piszemy też o tym, czego nie zrobiono. Wiemy, że nie 
wszystko można od razu. Ale będziemy pilnowali tego kursu. I uczci-
wego dialogu.

Jacek Rybicki

Demokracja 
dla swoich
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i œmIesZno, i strAszno
,,Temida
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Europosłanka PO JULIA PITERA publicz-
nie przyznała, wręcz pochwaliła się, że nie 
wykonała dwóch prawomocnych wyroków 
sądu. Taki daje przykład. Skąd te wyroki? Ano 
pani eurodeputowana czasami „szybciej mówi 
niż myśli” i potem musi przepraszać tych, 
których oczerniła. Ale z tym jej niespieszno, bo 
wspomniane wyroki, których nie ma zamiaru 
respektować, mają już kilkuletnie brody. Nie-
długo będą tak duże, jak hipokryzja Pitery, któ-
ra z takim „backgroundem” śmie moralizować 
i pouczać medialnie na prawie każdy temat.

Negocjator
JULIA PITERA, jak podają niektóre media, 
w 2006 roku kupiła mieszkanie w centrum 
Warszawy w cenie… niewiele ponad 200 zł 
za metr kwadratowy. Albo kupiła kompletną 
ruderę na bezużytecznej działce, albo ma nie-
zwykły dar negocjacji. Jeśli jest taka skuteczna 
w tym fachu, to może jako europosłanka 
wynegocjuje Polsce rabat w składce unijnej?

Ból Warszawy

Stolica ma ostatnio pecha. Zastanawia-
my się, co bardziej bolało – sroga porażka 
Legii w Lidze Mistrzów czy upadek HANNY 
GRONKIEWICZ-WALTZ? I kto okazał się 
większym oszustem? Kopacze „wojskowych”, 
udając piłkarzy z prawdziwego zdarzenia, 
czy powszechnie nazywana „Bufetową” pani 
prezydent, przekonując, że dba o interesy 
mieszkańców Warszawy?

Dobra kawa

Nad Nowoczesną Kropką zbierają się chyba 
czarne chmury, bo RYSZARD PETRU za-
apelował do swoich sympatyków o dokonywa-
nie stałych miesięcznych wpłat w wysokości 10 
złotych. Jak zaznaczył, to niewiele, bo równo-
wartość średniej wielkości kawy. Po tej deklaracji 
każda mała czarna lub cappuccino będą nam 
smakować jeszcze bardziej niż dotychczas. 
Mamy też propozycję – zamiast wpłacać na No-
woczesną, zaproście kogoś bliskiego na kawę!

Wycieczka
To dopiero reklama Polski! Członkowie Komisji 
Weneckiej przyjechali na wycieczkę krajoznaw-
czą nad Wisłę. Z reguły latem kierunek jest 
raczej odwrotny, i to Polacy jeżdżą do Wenecji. 
A tu taka miła, promocyjna niespodzianka. Dla-
czego piszemy, że szacowne grono komisji zor-
ganizowało sobie wakacyjny wyjazd? No, bo 
przecież gdyby komisja naprawdę zajmowała 
się standardami demokracji i praw człowieka, 
to najpierw zbadałaby sytuację takich człon-
ków Rady Europy (komisja jest organem rady) 
jak Białoruś, Rosja czy Turcja, prawda?

Plusy 500 plus
Z programu „Rodzina 500+” po wakacjach 
cieszą się rodzice (większe budżety domowe), 
dzieci (wakacyjne wyjazdy, lepsze wyprawki 
szkolne), przedsiębiorcy znad morza i w górach 
(rekordowy sezon turystyczny), rząd (początek 
dobrych trendów demograficznych). Dziury 
w całym szukają tylko posłowie opozycji. Może 
trzeba porzucić politykę i zająć się branżą 
turystyczną?

Korniki...
Ips typographus z gatunku Scolytinae stał się 
na jeden dzień bohaterem Parlamentu Euro-
pejskiego. Tak, tak, to nie żart. Mowa o kor-
niku drukarzu, chrząszczu, który zaatakował 
świerki w Puszczy Białowieskiej. Walka z tym 
szkodnikiem, prowadzona przez obecny rząd 
(chyba tak jak wszystkie działania PiS a prio-
ri), nie spodobała się lewicowym i liberalnym 
eurodeputowanym, podjudzanym przez poli-
tyków Platformy Anty-Obywatelskiej. Profesor 
RYSZARD LEGUTKO wytknął słusznie 
europosłom, że chodzi im tylko o walkę z de-
mokratycznie wybranymi polskimi władzami, 
a tak naprawdę nie wiedzą nic ani o korniku 
drukarzu, ani o Puszczy Białowieskiej. Hm, to 
może chociaż potrafią wymówić te nazwy?

...szkodniki

Na koniec nie będzie śmieszno, tylko straszno 
i zupełnie poważnie. Politycy PAO (Platformy 
Anty-Obywatelskiej) straszą Polaków, jak to 
w Europie wszyscy przejmują się faszystowsko-
-nacjonalistycznym terrorem w naszym kraju. 
Tymczasem na „superważnej” debacie o Polsce 
w Europarlamencie frekwencja wyniosła 
zaledwie… 8 procent, a dyskusja trwała go-
dzinę. Natomiast samej antypolskiej rezolucji, 
w której znalazły się tematy od Sasa do Lasa, 
nie poparła nawet część co bardziej uczciwych 
posłów z frakcji chadeckiej. Nie dotyczy to 
oczywiście deputowanych PAO, którzy ręce 
„za” podnosili najwyżej. I kto tu jest prawdzi-
wym szkodnikiem? Chyba nie kornik drukarz...

(ach), rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jaka jest recepta 
na rozwój Związku?

LESZEK ŚWIECZKOWSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Zakładach Farmaceutycznych 
Polpharma SA w Starogardzie Gd.

– Najważniejsza jest rozmowa z pracow-
nikiem, i to najlepiej indywidualna, w „czte-
ry oczy”. Wtedy druga osoba otwiera się ze 

swoimi problemami pracowniczymi, ale jest także otwarta na 
nasze argumenty. Zachęcać do Związku trzeba konsekwentnie, 
ale nie nachalnie. Należy pokazywać dobre i przede wszystkim 
konkretne wyniki działalności organizacji związkowej – świad-
czenia okołopłacowe, porozumienia płacowe, układy zbiorowe 
pracy. Często pracownicy nie zdają sobie sprawy, że dobra sy-
tuacja w ich firmie nie powstała sama z siebie, tylko zawdzię-
czają ją wysiłkom organizacji związkowej. Dużą wartość dla 
pracowników niesie także możliwość korzystania z bezpłat-
nych porad prawników związkowych. Trzeba wreszcie dawać 
szansę młodym pracownikom, mobilizować ich, ale też powie-
rzać odpowiedzialne i ważne funkcje. Wówczas ich rówieśnicy 
zobaczą, że warto należeć do „Solidarności”.

ADAM TYLSKI, organizator 
związkowy, Krajowa Sekcja Morska 
Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”

– Z moich doświadczeń wynika, że naj-
lepsze efekty rozwoju Związku mają te orga-
nizacje, które prowadzą aktywne kampanie 
na rzecz poprawy warunków pracy i płacy. 

Kampania jest zorganizowanym, spójnym szeregiem działań, 
które ukierunkowane są na osiągnięcie wyznaczonych celów, 
ale wszystkie one są zasadniczo powiązane z budowaniem siły 
Związku. Kampanie są paliwem dla związku zawodowego i po-
wodują, że jest on proaktywny i sam kreuje przebieg zdarzeń, 
a nie tylko odpowiada na działania pracodawcy. Najlepszym 
przykładem takiej kampanii jest ta prowadzona przez kolegów 
z DCT Gdańsk, gdzie celem było podpisanie układu zbiorowego 
pracy. Pracownicy utożsamiali się z celem, a różne akcje i dzia-
łania – często niekonwencjonalne – doprowadziły do podpisa-
nia układu. Dzięki temu, że działacze cały czas byli i są bardzo 
aktywni wśród załogi i edukują członków Związku, a także wy-
znaczają sobie cele do osiągnięcia, będą w stanie przezwyciężyć 
wszystkie przeciwności losu i zapewnić lepsze warunki pracy.

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, 
przewodnicząca OM NSZZ „S” 
Pracowników Cywilnych Policji

– Podstawą są ciężka praca i informacja. Trze-
ba być gotowym na poświęcenie czasu i sił, bo 
łączenie pracy zawodowej z działalnością spo-
łeczną wymaga wysiłku, zwłaszcza w takiej orga-

nizacji jak nasza, rozproszonej po całej Polsce. Z kolei informacja 
musi być ciągła i prowadzona różnymi kanałami. My od pierwszego 
dnia prowadzimy stronę internetową, a obecnie przygotowujemy 
się do akcji ulotkowej. Do wszystkich komend w kraju dostarczymy 
materiały z informacją o naszych celach i dokonaniach.

ROBERT JACYNO 
wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” 
i przewodniczący KO NSZZ „S” 
w Gdańsku w Jeronimo Martins 
Polska sp. z o.o. (sieć Biedronka)

– Podstawą rozwoju jest komunikacja. 
Zarówno z pracownikami, którzy jeszcze do 

Związku nie należą, jak i już tymi zrzeszonymi. Mamy tu wiele 
możliwości. Kontakt bezpośredni, czyli spotkania we wszystkich 
organizacjach oddziałowych i poszczególnych placówkach. Wy-
korzystanie nowych technologii, przede wszystkim internetu. 
Profile na popularnych portalach społecznościowych umożliwiają 
szybki przepływ informacji w obie strony. Jako członkowie ko-
misji możemy informować o swoich działaniach i planowanych 
akcjach, ale także możemy się dowiedzieć, co myślą pozostali 
pracownicy. Oczywiście z internetu trzeba korzystać rozważnie. 
Drugim czynnikiem koniecznym do rozwoju Związku jest aktyw-
ność danej komisji zakładowej. Pracownicy muszą widzieć realne 
korzyści z członkostwa w „S” i pozytywne efekty działalności or-
ganizacji związkowej w swoim miejscu pracy.

Oprac. (ach)
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Mija rok od wyborów parlamentarnych, w których obecna 
ekipa rządowa uzyskała samodzielną większość i mandat 
do przeprowadzenia głębokich zmian w życiu społeczno-
-politycznym. Czy w tym czasie zbliżyliśmy się do Polski 
Solidarnej i społecznej gospodarki rynkowej, zapisanej 
w Konstytucji RP?

ROK DOBREJ ZMIANY

W maju 2015 r., tuż 
przed I turą wybo-
rów prezydenckich, 

NSZZ „Solidarność” podpisał 
unikatową w historii III RP 
Umowę programową z ów-
czesnym kandydatem PiS na 
prezydenta. Andrzej Duda 
zobowiązał się do prowadze-
nia polityki zmierzającej do 
realizacji najważniejszych dla 
Związku spraw społeczno-go-
spodarczych. Kilka miesięcy 
później podobne zapewnienia, 
choć już bez formalizacji, pa-
dły ze strony liderów PiS przed 
wyborami parlamentarnymi. 
Po roku od tego czasu mówi-
my: „sprawdzam”.

Nie wszystkie obietnice 
PiS udało się zrealizować, 
na niektóre zabrakło pienię-
dzy, na inne uwagi, czasami 
opóźniają je nietrafione no-
minacje personalne, niektóre 
zmiany wywołały gwałtowny 
opór uprzywilejowanych do-
tąd grup interesu, ale rządowi 
PiS i prezydentowi Dudzie nie 
można odmówić determinacji 
w celu zmiany obowiązujące-
go po 1989 r. neoliberalnego 
paradygmatu. Rządzący chcą 
rozwijać Polskę w duchu dia-
logu społecznego i w interesie 
całego społeczeństwa.

Program 
„Rodzina 
500+”

Ustawa o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzie-
ci weszła w życie 1 kwietnia 
br. Zgodnie z nią rodzicom 
przysługuje świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 
zł (nieopodatkowane i niewli-
czane do dochodu) na każde 
drugie i kolejne dziecko do 
18 roku życia. W przypadku 
najbiedniejszych rodzin (po-
niżej 800 zł dochodu na osobę 
lub 1200 zł, jeśli dziecko jest 
niepełnosprawne) świadczenie 
przysługuje także na pierwsze 
dziecko. Widać już pierwsze 
efekty programu – gospodar-
cze i demograficzne. Na koniec 
lipca systemem było objęte 
3,6 miliona dzieci. Rodzice 
otrzymali do tego czasu łącz-
ne świadczenia w wysokości 
7 miliardów złotych! Wzrosły 
dochody wielu polskich rodzin, 
które mogły pozwolić sobie na 

wysłanie dzieci na kolonie, wa-
kacyjny wyjazd lub prawdziwą 
wyprawkę szkolną. Z badań 
wynika, że pieniądze z pro-
gramu „Rodzina 500+” rodzice 
przeznaczają głównie na zakup 
żywności i ubrań (43 proc.) 
oraz edukację dzieci, w tym 
zajęcia dodatkowe (34 proc.). 
Kolejnym efektem programu 
może być zatem lepsze wy-
kształcenie Polaków w przy-
szłości. Jednak głównym ce-
lem jest wzrost liczby urodzin 
dzieci. GUS szacuje, że dzięki 
polityce prorodzinnej w ciągu 
dekady wskaźnik poziomu 
dzietności w Polsce podniesie 
się z 1,29 do 1,6, co oznacza, 
że co roku będzie przychodzić 
na świat 278 tysięcy dzieci. 

Podniesienie 
pensji 
minimalnej

„Solidarność” 
od lat postuluje powiązanie 
waloryzacji najniższego wy-
nagrodzenia z tempem wzro-

Polaków i wykorzystuje do 
tego te instrumenty, które 
w gospodarce wolnorynkowej 
posiada rząd. Już od stycz-
nia 2017 r. pensja minimalna 
wyniesie 2000 złotych brutto. 
Taką decyzję podjęła osobi-
ście premier Beata Szydło, 
podwyższając tym samym 
propozycje złożone zarówno 
przez związki zawodowe, jak 
i minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej. Oznacza to 
rekordowy w historii III RP 
jednorazowy wzrost o 150 zło-
tych. Po raz pierwszy została 
także wprowadzona instytucja 
minimalnej stawki godzinowej 
dla osób samozatrudnionych 
i pracujących na tzw. umo-
wach śmieciowych. Wynika 
to z nowelizacji ustawy o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za 
pracę podpisanej przez pre-
zydenta w sierpniu tego roku. 
Od 2017 r. najniższa stawka 
godzinowa ma wynosić co 
najmniej 12 zł brutto (obecnie 
w sektorze usług outsourcin-
gowych powszechne są stawki 
6-7 zł za godzinę, a zdarzają 
się nawet 3 zł za godzinę!). 
Dodatkowo mechanizm po-
wiązania stawki godzinowej 
z pensją minimalną oznacza, 
że już od przyszłego roku jej 
wysokość wyniesie nie 12, ale 
13 złotych!

roku życia. Rządowy program 
„Leki 75+” wszedł w życie 1 
września 2016 r. Dzięki nie-
mu osoby w podeszłym wie-
ku otrzymają bezpłatnie leki, 
środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia i wyroby me-
dyczne znajdujące się na spe-
cjalnej liście modyfikowanej 
kwartalnie przez Ministerstwo 
Zdrowia. Aby otrzymać bez-

płatny medykament, lekarz lub 
uprawniona pielęgniarka muszą 
na recepcie w polu „Uprawnie-
nia dodatkowe” wpisać literę 
„S”. W pierwszym wykazie 
znalazło się 68 tzw. substancji 
czynnych, na które w 2015 r. 
pacjenci w wieku 75+ wydali 
860 mln zł. Dzięki rządowe-
mu programowi z tej kwoty 
w 2016 r. 125 mln zł zostanie 
w rękach seniorów. W 2017 
r. mają to być już 564 mln zł 
zaoszczędzone przez najstar-
szych Polaków.

Wprowadzenie 
podatku 
bankowego

Zapowiadany w kampanii 
wyborczej tzw. podatek ban-
kowy wszedł w życie 1 lutego 
2016 r. Podatek od niektórych 
instytucji finansowych, bo tak 
się formalnie nazywa, wyno-
si 0,44 proc. rocznie (czyli 
0,0366 miesięcznie) od war-
tości aktywów banków, firm 
ubezpieczeniowych, pożycz-
kowych i kas spółdzielczo-
-kredytowych. W przypadku 
banków i kas opodatkowane są 
aktywa powyżej 4 miliardów 
złotych. Dla ubezpieczycieli 
dolna granica opodatkowania 
wynosi 2 miliardy złotych, 
a dla firm pożyczkowych 200 
milionów złotych. Już w 2016 
r. wpływy do budżetu państwa 
z tej daniny mają wynieść 4,5 
miliarda złotych. Tym samym 
zagraniczne w większości in-
stytucje finansowe dołożą się 
w większym stopniu do bu-
dżetu społeczeństwa, z które-
go od początku III RP czerpią 
ogromne profity (opłaty i mar-

że bankowe w Polsce należą do 
najwyższych w Europie).

Wprowadzenie 
podatku 
handlowego

Podatek od sprzedaży de-
talicznej to kolejny podatek 
nałożony przez rząd PiS na za-
graniczny w większości kapitał 

korzystający z siły nabywczej 
polskiej gospodarki. Stawki 
podatku wynoszą 0,8 i 1,4 
proc. Pierwsza dotyczy pod-
miotów uzyskujących między 
17 a 170 mln zł przychodu mie-
sięcznie, druga sklepów z przy-
chodami powyżej 170 mln zł. 
To głównie sklepy wielkopo-
wierzchniowe należące do za-
granicznych sieci handlowych. 
Podmioty uzyskujące mniej niż 
17 mln zł przychodu miesięcz-
nie, czyli także małe, często 
rodzinne sklepy, są zwolnione 
z podatku. Warto podkreślić, 
że w pierwotnej wersji dani-
ną miały być objęte wszystkie 
placówki z obrotami powyżej 
1,5 mln zł miesięcznie. By-
łoby to zabójcze dla małych 
polskich sklepów. Zostały one 
uratowane dzięki interwencji 
„S”, która w toku konsultacji 
społecznych w lutym 2016 r. 
zwróciła uwagę, że małe sklepy 
nie udźwigną podatku. Podatek 
handlowy zaczął obowiązywać 
od 1 września 2016 r. Według 
szacunków jeszcze w tym roku 
z tego tytułu do budżetu pań-
stwa miało wpłynąć kilkaset 
milionów złotych, a w 2017 r. 
już 1,9 mld zł. Jednak 19 wrze-
śnia 2016 r. Komisja Europej-
ska zakwestionowała podatek 
handlowy jako niedozwoloną 
pomoc publiczną i nakazała 
jego zawieszenie. Tym samym 
pobór daniny został wstrzyma-
ny. Jeśli wierzyć doniesieniom 
medialnym, jedną z inicjatorek 
tego działania była Elżbieta 
Bieńkowska, wicepremier 
w rządzie PO-PSL, a obecnie 
europejska komisarz ds. rynku 
wewnętrznego i usług. Minister 
finansów Paweł Szałamacha 

stu PKB tak, aby docelowo 
pensja minimalna wynosiła 
50 procent przeciętnej płacy. 
Takie sformułowanie również 
znalazło się w Umowie progra-
mowej „S” z kandydatem PiS 
na prezydenta. Jak na razie 
prace nad takim rozwiązaniem 
się nie rozpoczęły, trzeba jed-
nak przyznać, że obecna ekipa 
rządowa jest zdeterminowa-
na, aby podnieść dochody 

Wprowadzenie 
darmowych 
leków 
dla seniorów

W kampanii wyborczej PiS 
zapowiadał wprowadzenie 
darmowych leków dla senio-
rów. W sejmowym exposé Be-
aty Szydło ten szeroki termin 
został doprecyzowany jako 
program dla osób powyżej 75 

+

+

+

+

+
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ROK DOBREJ ZMIANY

zapowiedział, że przedstawi 
projekt nowej formuły podat-
ku handlowego, która miałaby 
obowiązywać od stycznia 2017 
r. Rząd rozważy także jedno-
czesne złożenie skargi na de-
cyzję KE do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej 
w Luksemburgu.

Zniesienie 
obowiązku 
szkolnego 
sześciolatków

Rząd PO-PSL zignorował 
ponad milion podpisów rodzi-
ców oburzonych koniecznością 
wcześniejszego wysyłania dzie-
ci do szkół. Rząd PiS w roku 
szkolnym 2016/2017 dał rodzi-
com wybór. 80 procent z nich 
zdecydowało, że ich dzieci 
rozpoczną edukację w wie-
ku 7, a nie 6 lat. To pokazuje, 
że rodzice oczekiwali zmian 
w systemie oświaty. Jedno-
cześnie Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przygotowało refor-
mę edukacji, która ma wygasić 
gimnazja i umożliwić powrót 
do ustroju z ośmioletnią szkołą 
podstawową oraz wydłużonymi 

latami nauki w liceach i techni-
kach, a także nowymi szkołami 
zawodowymi (branżowymi). 
Reforma, która w pełni wejdzie 
w życie w 2019 r., wywołuje 
zrozumiałe obawy nauczycieli 
obawiających się utraty miejsc 
pracy (choć to będzie zależało 
od organów prowadzących, czy-
li samorządów), jest natomiast, 
jeśli wierzyć badaniom opinii, 
oczekiwana przez rodziców.

Przywrócenie 
niższego wieku 
emerytalnego

Podwyższenie w 2012 r. 
wieku emerytalnego do 67 lat 
zarówno dla kobiet, jak i męż-
czyzn – bez wcześniejszej 
informacji o tym w kampa-
nii wyborczej w 2011 r. oraz 
wbrew największym po 1989 
r. protestom społecznym – było 
najbardziej jaskrawym przeja-
wem arogancji koalicji PO-PSL 
i jej oderwania od społeczeń-
stwa. Tym samym powrót do 
niższego wieku emerytalnego 
– 65 lat dla mężczyzn i 60 dla 
kobiet – należy uznać (obok 
programu „Rodzina 500+”) za 

najbardziej symboliczną i wy-
czekiwaną „dobrą zmianę”, któ-
ra miejmy nadzieję dokona się 
już niedługo. Świadomość wagi 
tej kwestii ma chyba także obóz 
rządzący, dlatego autorem ini-
cjatywy ustawodawczej jest nie 
gabinet Beaty Szydło, a prezy-
dent RP Andrzej Duda. Obecnie 
projekt prezydencki znajduje się 
w pracach sejmowych, a niż-
szy wiek emerytalny ma zostać 
przywrócony w październiku 
2017 roku. Prezydencki projekt 
nie zawiera jednak drugiej moż-
liwości przejścia na emeryturę, 
postulowanej przez „S” i za-
wartej w Umowie programowej 
Związku z Andrzejem Dudą. 
Chodzi o nabycie praw emery-

ROK RZĄDÓW PIS W LICZBACH
 0,44 proc. – wynosi nowy podatek bankowy

 7 mld zł – otrzymali rodzice w ramach programu 
„Rodzina 500+” do końca lipca br.

 13 zł – wyniesie minimalna stawka godzinowa za 
pracę w 2017 r.

 75 lat – wynosi granica wieku, od którego przysłu-
gują darmowe leki

 1000 zł – wyniesie minimalna emerytura lub renta 
w 2017 r.

 2000 zł – wyniesie pensja minimalna w 2017 r.

 500 zł – wynosi świadczenie wychowawcze na jed-
no dziecko w ramach programu „Rodzina 500+”

ka podatków CIT i VAT) wraz 
z pakietem zamówień z sektora 
państwowego na kwotę 25 mi-
liardów złotych w ciągu 10 lat 
pomogą stworzyć w przemyśle 
okrętowym 5 tysięcy nowych 
miejsc pracy, plus kolejne w fir-
mach kooperujących. Przemysł 
stoczniowy ma stać się czoło-
wym polskim eksporterem wy-
sokich technologii. Symboliczne 
dla obecnej ekipy rządowej jest 
także zaskarżenie prywatyzacji 
PKP Energetyka przeprowa-
dzonej w 2015 r. w końcówce 
rządów PO-PSL. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa 
uważa, że ta prywatyzacja jest 
nieważna z mocy prawa. Rząd 
planuje też odzyskać pełną 
kontrolę nad strategiczną Gru-
pą Azoty, skupując 20 procent 
akcji należących obecnie do 
jednego inwestora. Prawdzi-
wym kołem zamachowym dla 
polskiego przemysłu może stać 
się „Strategia na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju”, nazywana 
też „planem Morawieckiego”. 
Ten dokument jest jednak do-
piero w fazie planowania i kon-
sultacji.

Obniżenie 
podatków CIT 
i VAT

W Umowie programowej 
z „S” Andrzej Duda zobo-
wiązał się do „wprowadze-
nia sprawiedliwego systemu 
podatkowego”. Beata Szydło 
zapowiadała obniżenie pod-
stawowej stawki podatku VAT 
z 23 do 22 procent. Miało to 
być cofnięcie podwyżki wpro-
wadzonej „tymczasowo”  przez 
rząd PO-PSL w 2011 r. PiS za-
powiadało też obniżenie z 18 
do 15 proc. stawki podatku CIT 
dla małych przedsiębiorstw. 
Obecnie nie słychać nic o ob-
niżeniu podatku VAT, co ma 
zapewne związek z wysokimi 
kosztami dla budżetu realizacji 
zobowiązań socjalnych. Muszą 
być one równoważone odpo-
wiednimi dochodami państwa. 
W Sejmie zakończyły się za 
to prace nad wprowadzeniem 
stawki CIT 15 proc. dla przed-
siębiorstw, których przychody 
brutto nie przekraczają 1,2 mln 
euro rocznie. Będzie ona obo-
wiązywała od stycznia 2017 
roku. 

Podniesienie 
kwoty wolnej 
od podatku

Była to sztandarowa obietni-
ca wyborcza zarówno Andrze-
ja Dudy, jak i Beaty Szydło. 
Podniesienie kwoty wolnej od 
podatku z obecnie obowiązują-
cej i od lat niewaloryzowanej 
wysokości 3091 złotych do 8 
tysięcy złotych miało zlikwido-
wać rażącą niesprawiedliwość 
społeczną (osoby mniej zara-
biające odprowadzały propor-
cjonalnie wyższy podatek od 

tych lepiej uposażonych) oraz 
zwiększyć dochody polskich 
gospodarstw domowych. Pre-
zydent już w grudniu 2015 r. 
złożył w Sejmie projekt, który 
podnosi kwotę wolną od po-
datku do 8002 złotych. Kance-
laria Prezydenta argumentowa-
ła, że w sposób istotny poprawi 
to sytuację ekonomiczną osób 
uzyskujących dochody na po-
ziomie uznawanym za mini-
mum socjalne. Niestety, przez 
blisko rok prace nad projek-
tem nie posunęły się do przo-
du. Najszybszym terminem, 
w jakim może obowiązywać 
podwyższona kwota wolna od 
podatku, jest rok 2018.

Równowaga 
budżetowa

Krytycy wytykają obecnej 
ekipie, że budżet państwa nie 
wytrzyma takiej kumulacji 
programów prospołecznych. 
Czy rzeczywiście?

Wprawdzie nominalnie de-
ficyt budżetowy w 2017 r. ma 
wynieść rekordowe 59,3 mld 
zł, jednak to naturalny efekt 
rozpoczęcia wielu działań so-
cjalnych jednocześnie. Tym-
czasem zarządzanie finansami 
państwa przez pierwszy rok 
rządów PiS daje powody do 
optymizmu. Na koniec sierpnia 
przychody państwa były wyż-
sze o 14,6 proc. niż rok wcze-
śniej w analogicznym okresie. 
Dochody z czterech podstawo-
wych podatków – VAT, akcy-
zy, PIT i CIT – liczone „rok 
do roku” wzrosły o 7,7 proc.
Zadziałał zapewne mechanizm 
społeczny. PiS wykazuje się 
determinacją i brakiem pobłaż-
liwości w ściganiu przestępstw 
i ich sprawców, a to musiało 
ograniczyć zapędy nieuczci-
wych przedsiębiorców. Poza 
tym rząd podjął realne dzia-
łania mające poprawić egze-
kucję podatków. To m.in. tzw. 
pakiet paliwowy eliminujący 
szereg luk w przepisach VAT, 
akcyzowych i koncesyjnych 
regulujących obrót paliwami 
płynnymi. Po jego wprowa-
dzeniu w sierpniu natychmiast 
wzrosły obroty na legalnym 
rynku paliw. PiS wprowadził 
także Jednolity Pakiet Kon-
trolny dot. podatku VAT oraz 
klauzulę przeciw unikaniu 
opodatkowania PIT i CIT.

Jednocześnie większemu 
niż się spodziewano przyro-
stowi dochodów towarzyszy 
wolniejsze od zakładanego wy-
datkowanie środków z budże-
tu państwa (dotychczas 62,3 
proc. rocznego planu). Deficyt 
budżetowy na koniec sierpnia 
w porównaniu z analogicznymi 
okresami był najniższy od 7 lat! 
Czyżby głoszone latami opinie 
o tym, że Polska jest za biedna 
na ambitne programy społecz-
ne, okazały się bajkami?

Adam Chmielecki

W maju 2015 roku „Solidarność” i Andrzej Duda zawarli Umowę programową 
zobowiązującą kandydata PiS do realizacji postulatów Związku.
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talnych niezależnie od wieku, 
w zależności do stażu pracy 
(tzw. lat składkowych) – 40 dla 
mężczyzn i 35 dla kobiet. Ta 
sprawa ma być jeszcze przed-
miotem konsultacji i prawdo-
podobnie zostać wprowadzona 
osobną ustawą w drugiej poło-
wie kadencji.

Uprzemysło-
wienie gospo-
darki

W kampanii wyborczej 
w 2015 r. PiS zapowiadało re-
industrializację kraju, w tym 
zaprzestanie niekorzystnej pry-
watyzacji majątku państwowe-
go, który pozostał jeszcze po 
25 latach III RP, ochronę pol-
skiego górnictwa i stworzenie 
warunków do rozwoju strate-
gicznych branż, np. zbrojenio-
wej. Z pomorskiego punktu 
widzenia w tym obszarze naj-
ważniejszym działaniem może 
się okazać uchwalenie ustawy 
o aktywizacji przemysłu stocz-
niowego, która ma obowiązy-
wać od początku 2017 r. Rząd 
szacuje, że wprowadzone w niej 
rozwiązania (m.in. niższa staw-

?
?

?

–
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ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– Wybiera się Pan na 
jubileusz 30-lecia Trybuna-
łu Konstytucyjnego orga-
nizowany w październiku 
w Gdańsku?

– Pana pytanie ma charakter 
ironiczny. Oczywiście, że nie. 
Z tego, co mi wiadomo, wobec 
prezydenta Adamowicza nadal 
toczy się postępowanie karne 
o niezgodność z prawdą jego 
oświadczeń majątkowych. Sam 
pomysł finansowania tak kosz-
townej imprezy przez przedsta-
wiciela władz samorządowych, 
które powinny dbać o potrzeby 
lokalne, budzi zdumienie. Czy 
mieszkańcy Gdańska napraw-
dę nie mają ważniejszych po-
trzeb? Mam nadzieję, że do 
sprawy wkroczy prezes Rady 
Ministrów i wojewoda, którzy 
sprawują nadzór nad samorzą-
dami. Sprawa przestaje być 
jednak zabawna, gdy – jak 
donosi prasa – zaproszenie to 
przyjmuje prezes Rzepliński.

– Został Pan wybrany 
przez Sejm i zaprzysiężony 
przez prezydenta, ale pre-
zes Rzepliński nie dopusz-
cza Pana do orzekania, a na 
stronie internetowej trybu-
nału przy Pana nazwisku 
widnieje dopisek „oczekuje 
na podjęcie obowiązków 
sędziowskich”. To prece-
densowa sytuacja w historii 
III RP…

– Ma pan rację. Od chwili 
powstania trybunału nie zda-
rzył się jeszcze przypadek, by 
osoba wybrana przez Sejm 
na stanowisko sędziego i za-
przysiężona przez prezydenta 
nie została dopuszczona do 
wykonywania obowiązków 
sędziowskich. Nie zdarzył 
się również – i miejmy na-
dzieję, że nigdy się nie zdarzy 
– przypadek, że obowiązki 
takie będzie pełniła osoba, 
od której prezydent jako naj-
wyższy strażnik konstytucji 
odmówił przyjęcia przysięgi. 
To oznaczałoby, że sędziów 
powołuje i odwołuje prezes 
trybunału, a nie Sejm i pre-
zydent.

– Profesor Teresa Liszcz, 
sędzia Trybunału Konstytu-
cyjnego w stanie spoczynku, 
stwierdziła miesiąc temu na 
naszych łamach, że sporu wo-
kół tej instytucji nie można 
już rozwiązać drogą praw-
ną, pozostała już tylko droga 
polityczna. Czy Pan się z tą 
oceną zgadza?

– PiS wygrał wybory pre-
zydenckie i parlamentarne. 
Cieszy się zdecydowanym 
poparciem większości wybor-
ców. Przedstawił ambitny plan 
odnowy państwa i program 
ten jest realizowany. Co mają 
zrobić premier i prezydent, 
gdy prezes trybunału z góry 
zapowiada, że nieomal każdy 
akt zaproponowany przez PiS 
uzna za niekonstytucyjny? 
W praktyce oznacza to dążenie 
do unicestwienia lub zabloko-
wania reform zaproponowa-
nych przez obóz rządzący. 
Suwerenem w tym kraju jest 
póki co naród i to on domaga 
się tych reform. PiS ma więc 
rację, że postępuje zgodnie 
z wolą wyborców, a nie wolą 
prezesa Rzeplińskiego i jego 
sprzymierzeńców. W nowej 
ustawie z 22 lipca 2016 r. PiS 
poszedł na daleko idące ustęp-
stwa, a mimo to trybunał uznał 
wszystkie istotne jej przepisy 
za niekonstytucyjne, zanim 
ktokolwiek zdążył się z nimi 
zapoznać.

– W sporze wokół try-
bunału ścierają się dwie 
wartości, między którymi, 
jak sądzę, trzeba znaleźć 
kompromis. Z jednej stro-
ny ważna jest apolityczność 
władzy konstytucyjnej, która 
kontroluje i ogranicza natu-
ralne niejako zakusy władzy 
wykonawczej, z drugiej po-
siadająca ostateczny wpływ 
na najważniejsze sprawy 
w państwie grupa sędziów 
nie może być oderwana od 
społeczeństwa.

– Sędziowie mają mandat 
wyłącznie do stosowania pra-
wa, a nie do jego tworzenia. 
Tymczasem trybunał bezu-

stannie tworzy prawo, mimo że 
nie ma do tego żadnych kom-
petencji. Powszechnie obowią-
zująca wykładnia ustaw zosta-
ła zniesiona przez konstytucję 
z 1997 r., a mimo to trybunał 
ustawicznie umieszcza w sen-
tencjach swoich orzeczeń wią-
żące ustalenia interpretacyjne 
i w ten sposób przywłaszcza 
sobie władzę, której został po-
zbawiony. To oczywiste bez-
prawie.

– Zwolennicy prezesa 
Rzeplińskiego powołują się 
na zasadę trójpodziału wła-
dzy. Czy nie jest to jednak 
tylko słowo klucz, które ma 
zamknąć usta drugiej stronie 
sporu? Przecież sądownictwo 
konstytucyjne w doktrynie 
prawnej nie jest jednoznacz-
nie postrzegane jako klasycz-
na władza sądownicza. Część 
badaczy uznaje sądy konsty-
tucyjne za odrębny, czwarty 
rodzaj władzy, powołując się 
na specyficzny wybór człon-
ków tych sądów, najczęściej 
przez władzę ustawodawczą.

– Powoływanie się na za-
sadę trójpodziału władz przez 
prof. Rzeplińskiego i jego 
zwolenników to jawny absurd. 
Zgodnie ze stanowiskiem 
twórców tej zasady, zwłaszcza 

Monteskiusza i Johna Locke’a,  
jej istota sprowadza się do 
tego, ze żadna osoba i żadna 
instytucja nie może w swoich 
rękach skupiać łącznie władzy 
ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowej. Jeśli więc ktokol-
wiek łamie w naszym kraju 
tę zasadę, to właśnie Trybunał 
Konstytucyjny, który prawo 
nie tylko stosuje, ale i tworzy. 
Początkowo protestował prze-
ciwko temu Sąd Najwyższy, ale 
jakoś panowie sędziowie się 
dogadali. Poczynania prezesa 
Rzeplińskiego i jego zwolen-
ników podważają fundamen-
talną zasadę naszego ustroju, 
że władza prawodawcza należy 
do Sejmu, a z jego upoważnie-
nia do rządu, nie do trybunału. 
Próby ukrywania tego faktu 
przez usłużnych, by nie po-
wiedzieć, służalczych prawni-
ków, zwykle wywodzących się 
obozu postkomunistycznego, 
są groteskowe i bezwstydne. 
Gdy tylko prof. Kamil Zarad-
kiewicz, który był prawą ręką 
prezesa Rzeplińskiego, spró-
bował wyjść z tej roli i wydać 
obiektywną opinię, natychmiast 
został zmuszony do ustąpienia 
ze swojego stanowiska.

– Zdaniem wielu komen-
tatorów zamieszanie wokół 
Trybunału Konstytucyjnego 
jest przejawem głębszego pro-
blemu, który narastał przez 
ćwierćwiecze III RP. Mam 
na myśli to, że sędziowie, czy 
szerzej – cały wymiar spra-
wiedliwości – to obszar życia 
publicznego, który nie został 
praktycznie objęty procesa-
mi dekomunizacji i lustracji. 
A przecież zawód prawnika 
jest zawodem zaufania pu-
blicznego. Czy Pana zdaniem 
takie oczyszczenie, a może 
samooczyszczenie środowi-
ska prawniczego, jest jeszcze 
możliwe i czy pomogłoby to 
w czymkolwiek?

– Uważam, że nie jest to 
możliwe, dopóki nie zostanie 
ograniczona władza trybunału. 
Obecnie można się spodzie-
wać, że trybunał – podobnie 

jak w przeszłości – uzna każ-
dą ustawę dekomunizacyjną 
lub lustracyjną za sprzeczną 
z konstytucją, zwłaszcza gdy-
by miała ona dotyczyć sędziów 
lub członków innych korpora-
cji prawniczych. Być może ten 
problem, podobnie jak kwe-
stię granic władzy trybunału, 
taki jest mój osobisty pogląd, 
udałoby się rozstrzygnąć w re-
ferendum, ponieważ póki co 
trybunał nie może rozstrzygać 
o konstytucyjności wyniku re-
ferendum. A takie referendum 
w moim przekonaniu nie ozna-
cza nowelizacji konstytucji, lecz 
wyłącznie jej konkretyzację, co 
jest dopuszczalne. Wynik refe-
rendum jest jednak wiążący, 
gdy bierze w nim udział więcej 
niż połowa uprawnionych do 
głosowania. Wszystko więc 
zależałoby od mobilizacji spo-
łeczeństwa. Mocno wierzę, że 
jest to możliwe.

– Trybunał stał się w ostat-
nich miesiącach swego rodza-
ju bożkiem przeciwników 
obecnej większości parla-
mentarnej. Czy rzeczywiście 
powinno się opierać całą 
konstrukcję demokratyczne-
go państwa prawa na jednej 
instytucji? W swoich pracach 
słusznie wskazuje Pan, że in-
stytucjami konstytucyjnymi 
są także chociażby Krajowa 
Rada Radiofonii i Telewizji 
oraz Rada Polityki Pienięż-
nej, a przecież „nikt rozsądny 
nie będzie ich traktował jako 
po wsze czasy obowiązujący 
standard konstytucyjny”.

– Napisał do mnie list sę-
dzia Trybunału Konstytucyj-
nego na Węgrzech prof. Βéla 
Pokol, który twierdzi, że na 
naszych oczach tworzy się 
nowa forma rządu – system 
trybunalski – w którym wła-
dza najwyższa nie należy ani 
do prezydenta, ani do rządu, 
lecz do kilku starszych panów 
zasiadających w trybunale. 
Mogą oni unieważnić każdy 
akt prawny, zanim jeszcze wej-
dzie on w życie, nieraz więk-
szością tylko jednego głosu. 

BEZPRAWIE 
TRYBUNAŁU
Rozmowa z LECHEM MORAWSKIM, sędzią 
Trybunału Konstytucyjnego, profesorem teorii  
i filozofii prawa 
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Co mają zrobić 
premier i prezydent, 
gdy prezes trybunału 
z góry zapowiada, 
że nieomal każdy 
akt zaproponowany 
przez PiS uzna za 
niekonstytucyjny? 
W praktyce oznacza 
to dążenie do 
unicestwienia lub 
zablokowania reform 
zaproponowanych 
przez obóz rządzący. 
Suwerenem w tym 
kraju jest póki co naród 
i to on domaga się tych 
reform. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Węgrzy sobie z tym poradzili, 
bo premier Orbán posiadał wy-
maganą do zmiany konstytucji 
większość 2/3 w parlamencie. 
Stąd taka wściekłość i niena-
wiść do jego osoby ze strony 
liberałów i postkomunistów, 
których martwi rzekoma dys-
kryminacja lesbijek i homo-
seksualistów w Polsce i na Wę-
grzech, a nie obchodzi to, że 
biedni obywatele naszego kra-
ju muszą umierać, bo nie stać 
ich na wykup lekarstw. Niech 
się więc trybunał nie stroi się 
w szaty obrońcy demokracji, 
bo jest raczej jej grabarzem.

– Spór wokół Trybunału 
Konstytucyjnego przekro-
czył już granice Polski. Za-
angażowała się w niego cho-
ciażby Komisja Wenecka. 
Opublikował Pan niedawno 
głośną analizę krytyczną 
opinii tej komisji w sprawie 
nowelizacji przez Sejm usta-
wy o Trybunale Konstytucyj-
nym z grudnia 2015 r. Jakie 
błędy zarzuca Pan Komisji 
Weneckiej?

– Stronniczość i kumoter-
stwo. Obecni liderzy polskiego 
środowiska prawniczego to ko-
ledzy wielu członków Komisji 
Weneckiej i opinia komisji 
została sporządzona zgodnie 
z ich oczekiwaniami. Zwróć-
my też uwagę na fakt, że opinię 
przekazano najpierw „Gazecie 
Wyborczej”, a dopiero później 
naszemu rządowi. Sędziowie 
– nominaci Sejmu aktualnej 
kadencji – napisali w tej spra-
wie protest do Komisji We-
neckiej, ale ta nie raczyła na 
żaden z naszych zarzutów od-
powiedzieć. Łamie to wszelkie 
standardy, które przyjmuje się 
tak na sali sądowej, jak i poza 
nią. Przypomina też sytuację, 
gdy projekt jednego z wyro-
ków trybunału jakimś cudem 
znalazł się w rękach posłów 
PO. To są tylko niektóre po-
wody tego, że Polacy nie ufają 
trybunałowi i wyjątkowo nisko 
oceniają jego pracę.

– Jakie są Pana związki 
z „Solidarnością”, zarówno 
w latach 80., jak i już w wol-
nej Polsce? Wiem, że za swoje 
zaangażowanie w działalność 
antykomunistyczną w Toru-
niu był Pan szykanowany.

– Byłem członkiem „So-
lidarności”, ale nie dotknęły 
mnie represje, takie jak tych, 
którym reżim komunistyczny 
zniszczył życie i zawodowe 
kariery. Jednak po zaangażo-
waniu się w „S” nie mogłem 
wyjeżdżać na Zachód, co 
uniemożliwiło mi chociażby 
korzystanie z zagranicznych 
stypendiów. Paszport otrzyma-
łem dopiero w 1989 roku, gdy 
PRL legł w gruzach. Tragedią 
naszego państwa było to, że 
przez całe lata ten system od-
radzał się przebrany w liberal-
ne szaty.

Rozmawiał  
Adam Chmielecki

– Obecnie modnym termi-
nem jest „innowacyjność”. 
Pański syn, były prezes ban-
ku, a dzisiaj wicepremier 
Mateusz Morawiecki, mimo 
że jest magistrem historii, jak 
mało kto w polskiej polityce 
jest przygotowany, by ten 
termin urealnić i wprowa-
dzić w życie. Rozmawiamy 
w dzień rozpoczęcia nauki 
szkolnej w nowoczesnym 
Gimnazjum w Kosakowie…

– Rzeczywiście jest impo-
nujące. Nie jestem pewien, czy 
jest taka szkoła we Wrocławiu 
(miasto, z którego pochodzi K. 
Morawiecki – dop. red.). Inno-
wacyjność jest obecna w na-
szym polskim duchu. Jesteśmy 
twórczym narodem. Sporo 
mamy jej w tradycji, szcze-
gólnie w naukach wyższych. 
I to w dyscyplinach ścisłych. 
Przecież szkoła lwowsko-war-
szawska, szkoła filozoficzna, 
to światowej klasy myśl filo-
zoficzna i logika.

– Logik Alfred Tarski był 
wymieniany wśród najwybit-
niejszych logików…

– Wymienię też Tadeusza 
Kotarbińskiego, Marię i Stani-
sława Ossowskich, Kazimierza 
Twardowskiego czy Włady-
sława Tatarkiewicza. Dodam 
i przypomnę matematyczną 
szkołę lwowską ze Stefanem 
Banachem i szkołę warszaw-
ską. To było coś wspaniałego, 
przed 1939 rokiem coś najlep-
szego na świecie. Także nasz 
język, nasza literatura, muzy-
ka, to są przykłady wysokiej 
kultury. Niezmiernie odkryw-
czej. Mamy przecież swoje 
spojrzenie.

Historia, tradycja, wysoka 
kultura, szkoła i nowoczesność
Rozmowa z KORNELEM MORAWIECKIM, w latach 80. liderem Solidarności Walczącej, 
marszałkiem seniorem Sejmu RP obecnej kadencji 

– Mówił Pan dzisiaj gim-
nazjalistom z Kosakowa 
o tradycji, kulturze…

– Mówiłem, że są oni spad-
kobiercami największej kultury 
świata, czyli kultury i cywiliza-
cji europejskiej. Wielką swoją 
nauką, pracą, myślą, talenta-
mi. Oni są tego spadkobierca-
mi. A mówiłem też o języku, 
o polskości, której bronili ich 
praojcowie na Westerplatte, na 
Oksywiu.

– Łączy Pan tradycję 
z nowoczesnością, niczym 
w Japonii, gdzie duch i kul-
tura samurajów w połącze-
niu z technologią przyniosła 
dawnemu cesarstwu rozkwit 
nowoczesności? Druga Ja-
ponia?

– Nie szarżowałbym z tym 
hasłem (śmiech). Ale jest to 
dobry przykład skuteczności. 

Bardzo ważne jest, aby mieć 
świadomość ciągłości histo-
rycznej i nie gubić kontaktu 
z własną historią, a jednocze-
śnie nie gubić z pola widze-
nia postępu świata i starać się 
świat wyprzedzić, coś od siebie 
przekazać. Mój syn pod tym 
względem myśli podobnie.

– Mateusz, dzisiaj wicepre-
mier, był dobrym uczniem?

– Tak, był bardzo dobrym 
uczniem. Radził sobie. Stu-
dentem też był bardzo dobrym. 
Zdobywał różne stypendia. 
Ukończył historię na Uniwer-
sytecie Wrocławskim…

– Nomen omen był w PRL 
uniwersytetem imienia Bole-
sława Bieruta, a chyba jed-
nym z najbardziej zbunto-
wanych w kraju…

– Na początku jego studiów. 
Cóż, tego patrona sobie studen-

ci nie wybierali, a może wła-
śnie ten patron wywołał w nich 
ducha przekory.

– Mateusz potem wyjechał 
do Szwajcarii?

– Tam nauczył się nie-
mieckiego. Jak sam żartował, 
studiował Europę w Bazylei. 
Na tyle szybko i dobrze, że 
ukończył studia w Hamburgu, 
we Frankfurcie nad Menem, 
w Stanach Zjednoczonych. 
Dostał stypendium i ukończył 
studia podyplomowe prawa 
europejskiego i ekonomiki in-
tegracji gospodarczej. Zrobił 
szybko dyplom MBA na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Miał dwadzieścia 
kilka lat, nie pamiętam. Na 
pewno był przed trzydziestką. 
Wygrał stypendium w Bazy-
lei, bo był najlepszy. Śmiałem 
się, że został magister Europae 
(Mateusz Morawiecki ukończył 
studia z zakresu prawa między-
narodowego, prawa europej-
skiego, integracji gospodarczej 
i walutowej, czyli Master of 
Advanced European Studies na 
Uniwersytecie w Bazylei – dop. 
red). Tam studiowali studenci 
ze wszystkich krajów Europy. 
Skończył te studia jako pierw-
szy z ekonomii i trzeci z pra-
wa. Koncerny mu oferowały 
olbrzymie pieniądze nie tylko 
na owe czasy. No i wybrał. Zo-
stał w bankach i zarabiał. Teraz 
zarabia o wiele, wiele mniej.
Kornel Morawiecki wraz 
z posłanką Małgorzatą Zwier-
can byli gośćmi inauguracji 
roku szkolnego w Gimnazjum 
w Kosakowie

Rozmawiał 
Artur S. Górski
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Nauczyciele szkół średnich 
od 15 września do 15 listo-
pada zgłaszają swoje szkoły 
i uczniów do projektu edu-
kacyjnego, czwartej edycji 
konkursu historycznego 
„Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii”.

Celem konkursu jest upo-
wszechnienie wiedzy na 
temat historii najnowszej, 

przybliżenie polskiego dziedzic-
twa historycznego i polskiego 
dorobku kulturowego.

Jak nas poinformowała Da-
nuta Kobzdej, prezes organizu-
jącej konkurs Fundacji Centrum 

Olimpiada Solidarności
Solidarności, „Olimpiada Soli-
darności. Dwie dekady historii” 
obejmuje dwie dekady rodzenia 
się opozycji – od Grudnia 1970 
do 1989 roku, a właściwie do 
1990 roku, czyli pierwszych wol-
nych wyborów samorządowych.

W założeniu ogólnopolskie-
go konkursu historycznego, 
skierowanego do uczniów klas 
drugich szkół ponadgimnazjal-
nych i trzecich klas technikum, 
chodzi o pokazanie ruchów 
opozycyjnych wobec reżimu 
PRL. Przypomnijmy, że re-
presje Czerwca 1976, zmiany 
w Konstytucji PRL z 1976 r. 
oraz konferencja w Helsinkach, 

zakończona Aktem końcowym 
Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, stały 
się impulsem dla środowisk 
opozycyjnych. Pod koniec 
lat 60. powołano „Ruch”. 23 
września 1976 r. powstał Ko-
mitet Obrony Robotników. 
Powstawały: Ruch Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela, 
Studenckie Komitety Solidar-
ności, Towarzystwo Kursów 
Naukowych, Wolne Związki 
Zawodowe, komitety Samo-
obrony Chłopskiej, Ruch Mło-
dej Polski, Konfederacja Pol-
ski Niepodległej. Wydawano 
książki w drugim obiegu.

Zgłoszenia szkoły dokonuje 
nauczyciel poprzez wypełnie-
nie formularza rejestracyjnego 
znajdującego się na stronie 
internetowej konkursu www.
olimpiadasolidarnosci.pl.

Dla laureatów I miejsca 
przewidziane są indeksy na 
Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Gdański oraz Uniwer-
sytet Jagielloński, natomiast 
laureaci wszystkich trzech 
miejsc w nagrodę otrzymają 
roczne stypendium naukowe 
oraz bony, ważne przez trzy 
lata, na wybrane publikacje 
IPN.

(asg)
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– Jakie są dziś największe 
problemy dotyczące waszej 
branży?

M.K.: – Największym pro-
blemem dotyczącym pracow-
ników należących do naszej or-
ganizacji związkowej są bardzo 
niskie płace i brak normalnych, 
bezpiecznych umów o pracę.

Z.Ch.: – Kolejny problem, 
z którym mają do czynienia 
pracownicy, to nieodpowied-
nie podejście do nich przez 
przełożonych. Nasi pracowni-
cy często spotykają się ze złym 
traktowaniem, poniżaniem, 
zastraszaniem. Taka postawa, 
to jest złe traktowanie pracow-
ników, dotyczy też właścicieli 
czy menedżerów obiektów. 
Niestety, etos zawodowy bran-
ży jest bardzo niski.

M.K.: – A przecież przy-
kładowo wśród pracowników 
ochrony są także i tacy, którzy 
posiadają wysokie kwalifika-
cje i umiejętności. Dotyczy to 
choćby konwojentów. Więk-
szość banków i sporo innych 
firm, przewożąc wartościowe 
towary czy pieniądze, musi 
korzystać z usług konwojen-
tów. Niestety, nawet banki nie 
chcą płacić godnych stawek. 
Interesuje ich jedynie speł-
nienie wymogu dotyczącego 
ubezpieczenia konwoju, a więc 
zabezpieczenia samego prze-
wozu. Stawki dla konwojen-
tów kształtują się w wysokości 
około 10 złotych na godzinę.

– Kiedy powstała wasza 
organizacja związkowa i jak 
wygląda praca na rzecz jej 
wzmocnienia?

M.K.: – Organizacja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność” Pracowników Firm 
Ochrony, Cateringu i Sprzątania 
powstała w 2007 roku, kiedy 
połączyło się osiem osobnych 
organizacji reprezentujących 
branżę ochroniarską, sprząta-
nia i cateringu. To był dobry 
krok. Cały czas mamy jednak 

problemy z błędnym rozumo-
waniem pracowników, którzy 
twierdzą, że zapisanie się do 
związku zawodowego spowo-
duje zwolnienie ich z pracy. 
W takich sytuacjach zawsze 
zadaję pytanie: „Czy masz 
pewność, że nie zapisując się 
do związku zawodowego unik-
niesz zwolnienia? Zdajesz sobie 
sprawę, że w takiej sytuacji nikt 
nie stanie w twojej obronie?”. 
Coraz częściej takie argumenty 
przemawiają do pracowników. 
Ale musimy wykonać jeszcze 
mnóstwo pracy. Chcemy, by 
nasi liderzy przeszli szkolenia 
z zakresu organizowania się 
i rozwoju związku.

– Jednak to do waszej orga-
nizacji związkowej zapisują się 
także pracownicy zatrudniani 
na umowach śmieciowych.

Z.Ch.: – Jesteśmy praw-
dopodobnie jedyną organiza-
cją związkową w Polsce, do 
której wstępują pracownicy 
zatrudnieni na umowach śmie-
ciowych. Wzięliśmy przykład 
z Amerykanów. Uważamy, że 
każdy pracownik, bez względu 
na formę zatrudnienia, powi-
nien mieć prawo przynależno-
ści do związku zawodowego, 
a tym samym prawo do ochro-
ny. Szczególnie ważne jest to 
w naszej branży, ponieważ 
fluktuacja kadr jest ogromna 
i większość pracowników nie 
ma stałych umów o pracę.

– Dużym problemem w wa-
szej branży są niskie płace.

M.K.: – Nie wszystkim jed-
nak w równym stopniu zależy na 
podwyżce wynagrodzeń. Proble-
mem na przykład pracowników 
ochrony jest to, że wśród nich 
jest wielu byłych funkcjona-
riuszy policji i wojska. Ci pra-
cownicy mają już emerytury 
i traktują pracę w ochronie jako 
dodatkowe zajęcie. Nie zależy 
im, tak jak pozostałym pracow-
nikom, na lepszych płacach. Na 
szczęście coraz częściej zaczy-

nają rozumieć, że należy myśleć 
o zabezpieczeniu interesów całej 
grupy zawodowej. Niektórzy na-
wet należą do naszego związku.

– W tej branży też mamy 
do czynienia z licznymi praco-
dawcami, którzy chętnie omi-
jają lub wręcz łamią przepisy 
prawne.

M.K.: – Faktycznie, ta 
branża bardzo „kombinuje”, 
jeśli chodzi o omijanie prawa. 
Nie znamy dokładnych danych 
dotyczących szarej strefy. Wie-
my o wielu przypadkach, kie-
dy pracownik otrzymuje przez 
cały miesiąc 100 złotych, 
a resztę pod stołem. Trudno to 
jednak ujawnić. Szacujemy, że 
dotyczy to około 20-30 procent 
pracowników ochrony. To bar-

dzo duża liczba. Informujemy 
o tej patologii Państwową In-
spekcję Pracy, ale jak na razie 
nie odnosi to skutku. Obawia-
my się, że wraz z podwyższe-
niem stawki minimalnej za go-
dzinę to patologiczne zjawisko 
jeszcze bardziej przybierze na 
sile.

Z.Ch.: – Są i tacy pracodaw-
cy, którzy świadomie omijają 
przepisy i na przykład zatrud-
niają pracowników na jedną 
dziesiątą etatu i wszystko w pa-
pierach się zgadza.

M.K.: – Znam firmy, które 
potrafią w skuteczny sposób 
zafałszować dane – przelicza-
jąc, wyliczając roboczogodziny 
i w praktyce pracownik otrzy-
muje 4,80 złotego na godzinę. 
Uważam, że jeśli pracownik 
otrzymuje niższą stawkę od 
minimalnej, to jest 13 złotych 
na godzinę, to automatycznie 
powinna wkraczać na kontrolę 
Państwowa Inspekcja Pracy.

– Niestety, mówicie Pano-
wie, że problem dramatycz-
nie niskich płac dotyczy także 
firm państwowych.

M.K.: – To prawda, nawet 
państwowe firmy, którym po-
winno zależeć na odprowadza-
niu jak najwyższych składek, 
oferują skandalicznie niskie 
stawki płacowe. Na przykład 
w jednym z oddziałów ZUS 
na Bemowie w Warszawie pra-
cownicy ochrony otrzymywali 
4,80 złotego za godzinę.

– Zabiegacie o przepro-
wadzanie częstszych kontroli 
przez inspekcję pracy?

M.K.: – Zauważyliśmy 
pewną prawidłowość. Pań-
stwowa Inspekcja Pracy prze-
prowadza kontrole najczęściej 
w dużych firmach, te małe 
omija. A to tam najwięcej moż-
na zaobserwować patologii.

Z.Ch.: – Inspekcja ma też  
realne problemy z przepro-
wadzeniem kontroli. Częstym 
zabiegiem, który stosują fir-
my, aby uniknąć kontroli Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, jest 
zmiana nazwy firmy, a nawet 
siedziby. Tym sposobem nie 
można jej namierzyć.

– Chcielibyście także, aby 
zostały zmienione przepisy 
dotyczące przetargów.

M.K.: – Zależy nam na 
zmianie przepisów związa-
nych z przetargami na usługi 
wykonywane przez pracow-
ników naszej branży. Niestety, 
w kryteriach ofert aż 90 pro-
cent punktów przyznawanych 

jest za cenę usług, a tylko 10 
procent dotyczy innych wzglę-
dów, jak np. warunków pracy 
pracowników.

– Wskazujecie też na pro-
blemy związane z czasem 
pracy i jego ewidencją.

Z.Ch.: – Skuteczny sposób 
omijania prawa to ewidencjo-
nowanie czasu pracy w ramach 
dwumiesięcznego okresu rozli-
czenia. Tym samym pracodaw-
ca zamiast na przykład 12 skła-
dek na ZUS, opłaca jedynie 6 
składek, a pracownik otrzymu-
je w tym czasie wynagrodzenie 
w formie zaliczek.

M.K.: – Odrębny problem 
to czas pracy pracowników 
ochrony. Znam rekordzistę, 
który przepracował w miesią-
cu 700 godzin, a cały miesiąc 
liczył 720 godzin. Chłopak 
pracował aż w czterech fir-
mach. To oznacza, że przesy-
piał w godzinach pracy, a do 
domu wracał jedynie raz na 
kilka dni, aby się umyć i za-
brać czyste rzeczy. Tak się nie 
da po prostu normalnie żyć. To 
narusza godność pracownika. 
W Warszawie na przykład 90 
procent pracowników ochro-
ny przyjeżdża spoza miasta. 
Przyjeżdżają z miejscowości 
oddalonych nawet o 100 ki-
lometrów. Im nie opłaca się, 
bo bilet kosztuje, wracać do 
domu. Najczęściej śpią w sa-
mochodzie. Ich warunki pracy 
są często nieludzkie.

– W ostatnim czasie zin-
tensyfikowaliście kampanię 
społeczną na rzecz poprawy 
warunków pracy.

M.K.: – Czas przestać się 
bać. Uważam, że pracodawcy 
mogą nas nie lubić, ale powin-
ni szanować. Ale, żeby zaczęli 
nas szanować, muszą czuć na-
szą siłę, musi nas być po prostu 
dużo więcej. I taki jest cel na-
szych działań, chcemy znacz-
nie zwiększyć szeregi.

Olga Zielińska

Czas  
przestać  
się bać 
Rozmowa z MICHAŁEM KULCZYCKIM, 
przewodniczącym, i ZDZISŁAWEM CHOIŃSKIM, 
członkiem Organizacji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Firm 
Ochrony, Cateringu i Sprzątania, o problemach 
pracowników tej branży. Michał Kulczycki i Zdzisław Choiński.

Jesteśmy 
prawdopodobnie 
jedyną organizacją 
związkową w Polsce, 
do której wstępują 
pracownicy zatrudnieni 
na umowach 
śmieciowych. Uważamy, 
że każdy pracownik, 
bez względu na 
formę zatrudnienia, 
powinien mieć prawo 
przynależności do 
związku zawodowego.
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” po-
zytywnie zaopiniowała wniosek Komi-
sji Europejskiej zmieniający dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy do-
tyczącą delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług. O wniosku Komisji przed-
stawiciele NSZZ „S” debatowali we wrześniu 
br. z Marianne Thyssen, unijną komisarz ds. 
zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętno-
ści i mobilności pracowników

Proponowane zmiany stanowią krok we 
właściwym kierunku w odniesieniu do zasady 
równego traktowania pracowników, a unowo-
cześniona dyrektywa 96/71/WE przyczyni się do 
stworzenia warunków dla inwestycji opartych 
na uczciwej konkurencji i na ochronie praw 
pracowniczych. To jednak nie wszystko:
1. Czeka na realizację postulat rozszerzenia 

prawa związków zawodowych do nego-
cjowania w imieniu pracowników delego-
wanych oraz określenia zasady solidarnej 
odpowiedzialności głównego kontrahen-
ta i jego podwykonawców za warunki 
zatrudnienia.

2. Potrzebna jest modyfikacja przepisów unij-
nych, skupiająca się na wyrównaniu płac.

3. Nierozwiązane pozostają zagadnienia 
związane z szeroko rozumianą mobilno-
ścią pracowników (kierowcy transportu 
międzynarodowego).

4. Zwracamy uwagę, że choć delegowanie 
pracowników przyczynia się do budo-
wania jednolitego rynku i pozwala na 
realizację zasady swobody świadczenia 
usług, to nie wolno zapominać, że sama 
konstrukcja delegowania stanowi odejście 
od zasady pełnego równego traktowania 
pracowników wykonujących pracę poza 
państwem macierzystym.

5. Konkurencyjność polskich firm nie może
być budowana w oparciu o niższe kosz-
ty pracy. Opieranie się wyłącznie na tego 
typu przewagach spowoduje obniżanie 
jakości kapitału ludzkiego.

6. Zwracamy uwagę na nieprawidłową regu-
lację zawartą w art.77 (5) § 4 k.p. doty-

czącym należności z tytułu podróży służ-
bowej, która umożliwia wypłacanie diet 
pracownikom delegowanym za granicę 
w wysokości tzw. diet krajowych. Służy to 
obejściu przepisów o minimalnym wyna-
grodzeniu przez wypłacanie wynagrodze-
nia w wysokości jak w Polsce oraz diety 
nieprzekraczającej nawet 7 euro (30 zł), 
wynikającej z delegacji służbowej.

7. Propozycja ustanowienia maksymalne-
go okresu delegowania na 24 miesiące 
– jest w naszej ocenie zbyt długi i powstał 
w wyniku mechanicznego odwołania się 
do przepisów o koordynacji systemów 
ubezpieczenia społecznego. Potrzebny 
jest krótszy i trudniejszy do „obejścia” 
maksymalny okres delegowania.

8. Pozytywnie oceniamy propozycje objęcia 
pracowników delegowanych powszech-
nie stosowanymi układami zbiorowymi 
we wszystkich sektorach gospodarki, 
modyfikację minimalnych stawek płacy,
wprowadzenie przepisu dającego możli-
wość państwom członkowskim zobowią-
zania przedsiębiorstw do zlecania podwy-
konawstwa jedynie przedsiębiorstwom, 
które przyznają pracownikom określone 
warunki dotyczące wynagrodzenia, w tym 
wynikające z układów zbiorowych.

9. W myśl unijnej dyrektywy państwa człon-
kowskie mają udostępniać informacje 
dotyczące warunków pracy w kraju od-
delegowania. Otrzymujemy sygnały, że 
pracodawcy nie informują pracowników 
o warunkach pracy i płacy, zaniżając wy-
nagrodzenie. W kraju oddelegowania pol-
ski pracownik napotyka barierę językową, 
gdyż nie posługuje się na tyle biegle języ-
kiem kraju oddelegowania, aby odnaleźć 
obowiązujące go przepisy prawa pracy 
w państwie przyjmującym. Nowelizacja 
dyrektywy winna iść w stronę ostateczne-
go scedowania obowiązków informacyj-
nych na pracodawcę oddelegowującego, 
aby pracownik znał standardy prawa pra-
cy, nim jeszcze opuści nasz kraj.

Czego żądamy

Reiner Hoffmann i Piotr Duda.

pisali wspomniany wspólny list 
do Violetty Bulc.

Zwrócili uwagę, iż stoso-
wanie niemieckiego prawa ws. 
płacy minimalnej do wszystkich 
rodzajów operacji transportu 
międzynarodowego jest w peł-
ni zgodne z dyrektywą ws. pra-
cowników delegowanych.

Przepisy administracyjne 
niemieckiej ustawy o płacy 
minimalnej obejmują również 
obowiązek sporządzania doku-
mentacji, mający zastosowanie 
w odniesieniu do pracodawców 
w sektorze transportu. Te warun-
ki, wraz z efektywnym mecha-
nizmem kontrolnym, mają zapo-
biegać wypaczaniu konkurencji 
i dumpingowi społecznemu.

Polskie i niemieckie związ-
ki zawodowe walczą o zasadę, 
że pracownicy zatrudnieni 
w tym samym miejscu powin-
ni otrzymywać równą płacę za 
taką samą płacę.

List do komisarz Bulc wzy-
wa komisję do konsekwentne-
go stosowania ustawy o płacy 
minimalnej w Niemczech rów-
nież w sektorze transportu i do 
pracowników delegowanych 
w tym państwie federalnym.

(asg)

Związkowcy z Polski i Niemiec spotkali się na VII Polsko-Niemieckim Forum Związków 
Zawodowych 23 i 24 września br. w sali Akwen, w siedzibie NSZZ „Solidarność”.

Transport: 
wspólna 
sprawa 

zatrudnionych w całej Unii Eu-
ropejskiej.

Jednak  już  Marianne 
Thyssen, unijna komisarz ds. 
zatrudnienia, twierdzi, że do 
kwestii płac w transporcie ko-
misja podejdzie z ostrożnością. 
Jej zdaniem transport jest spe-
cyficznym sektorem, dlatego 
trzeba się zastanowić, jak zasto-
sować do niego ogólne reguły, 
jak i czy różnicować kabotaż 
(transport kabotażowy to prze-
wozy wykonywane pojazdem 
zarejestrowanym w innym pań-
stwie niż wykonywana usługa, 
np. pojazd zarejestrowany 
w Polsce, wykorzystywany do 
przewozu towarów bądź osób 
w Niemczech, w Francji itp.) 
i transport międzynarodowy.

Związkowcy są za płaceniem 
pracownikom delegowanym 
wynagrodzeń takich samych, 
jakie obowiązują w państwie, 
do którego pracodawcy wysyłają 
pracowników. Dotyczy to nawet 
400 tysięcy pracowników rocz-
nie, których Polska „wysyła” do 
innych krajów unijnych.

Stąd i waga gdańskiego fo-
rum. Liderzy central związko-
wych wydali oświadczenie na 
temat płacy minimalnej i pod-

Temat wiodący forum to 
prawa pracowników dele-
gowanych, w tym stawki 

dla kierowców przewożących 
towary przez kraje unijne. Polskie 
i niemieckie związki zawodowe 
opowiadają się za niemiecką 
płacą minimalną w transporcie 
dla wszystkich kierowców pra-
cujących na terenie Niemiec. .

W forum uczestniczyli przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność”, 
na czele z liderem Związku 

na to, czy wykonują operację 
ponadgraniczną, w tranzycie czy 
kabotażową” – to główne tezy 
wspólnego listu polskich i nie-
mieckich central związkowych 
skierowanego do Violetty Bulc, 
komisarza ds. transportu w Ko-
misji Europejskiej.

List podpisali liderzy trzech 
central związkowych.

Dyskurs między przeciwni-
kami i zwolennikami wyrówny-
wania płacy minimalnej pracow-

zują też we Francji, Włoszech, 
Norwegii i Austrii. Dochodzi 
do tego dyrektywa unijna 
o delegowaniu pracowników. 
Przewiduje ona taką samą pła-
cę za taką samą pracę dla osób 

Piotrem Dudą, zrzeszają-
cy osiem krajowych federacji 
związkowych niemiecki DGB 
(Deutscher Gewerkschaftsbund 
– Bundesvorstand) z przewod-
niczącym Reinerem Hoffman-
nem i przedstawicielami związku 
zawodowego nauczycieli, OPZZ 
z Janem Guzem i Forum Związ-
ków Zawodowych z Mariuszem 
Tylem. Byli też eksperci związ-
kowi z NSZZ „S” oraz z Funda-
cji im. Friedricha Eberta i przed-
stawiciel Wydziału ds. Polityki 
Społecznej Ambasady RFN.

„Popieramy niemieckie prawo 
dotyczące płacy minimalnej. Żą-
damy, aby odnosiło się ono rów-
nież do polskich przedsiębiorców 
działających w Niemczech w sek-
torze transportu – bez względu 

ników delegowanych, w tym 
kierowców, toczy się w Unii od 
kilku lat. Przybrał na sile, kiedy 
Niemcy przyjęli prawo o mini-
malnym wynagrodzeniu.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 
2015 roku w Niemczech weszła 
w życie ustawa o płacy minimal-
nej (MiLoG – Mindeslohngesetz). 
Płaca minimalna na poziomie 8,5 
euro brutto za godzinę przysłu-
guje wszystkim pracownikom 
wykonującym pracę w Niem-
czech i na całym obszarze RFN. 
Regulacja ta obowiązuje więc nie 
tylko niemieckich pracodawców, 
ale także podmioty delegujące 
pracowników do pracy na tere-
nie Niemiec. 

Rozporządzenia o płacy mi-
nimalnej w transporcie obowią-
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Wspomnienia i program 
na przyszłość, odda-
nie czci odważnym 

robotnikom, próba porozumie-
nia ponad podziałami i uścisk 
dłoni prezydentów Lecha Wa-
łęsy i Andrzeja Dudy – nieco 
wymuszony, a jednak symbo-
liczny – obecność w Sali BHP 
niemal całego rządu Beaty 
Szydło oraz pokolenie stypen-

dystów „S” wśród weteranów 
związkowej walki – taki był 31 
sierpnia 2016 r., 36 lat po pod-
pisaniu porozumień. 

Tegoroczne obchody to przede 
wszystkim uroczyste posiedzenie 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i msza 
święta w bazylice św. Brygidy. 
Były też wieńce i kwiaty pod 
stoczniową Bramą nr 2. Przybyli 

i niepodległej ojczyzny. Możemy 
się spotykać dzięki tym, którzy 
zaryzykowali. U początku drogi 
było upominanie się o godność, 
było podnoszenie się z kolan, 
aby człowiek stał się podmiotem. 
Człowiek ma obowiązek obrony 
podmiotowego wymiaru pracy, 
nie może uchylić się od obro-
ny godności – powiedział lider 
gdańskiej „Solidarności”.

Spotkanie było okazją do 
wręczenia medali okolicznościo-
wych z okazji 40 rocznicy wy-
darzeń Czerwca ’76 ministrowi 
obrony narodowej Antoniemu 
Macierewiczowi oraz Piotrowi 
Naimskiemu, ostatnim żyjącym 
założycielom Komitetu Obrony 
Robotników.

Listy do uczestników uroczy-
stości od marszałka Sejmu Mar-
ka Kuchcińskiego oraz lidera 
PiS Jarosława Kaczyńskiego 
odczytał Tadeusz Majchrowicz, 
wiceprzewodniczący Komisji 
Krajowej „Solidarności”:

„Oddajemy hołd tym, którzy 
upomnieli się o naszą godność, 
naszą podmiotowość, nasze pra-
wa. To były piękne chwile, na 
oczach zdumionego świata two-
rzyliśmy historię. Był to czas two-

rzenia wielkiej wspólnoty. Jeden 
taki rok mieliśmy w życiu. Co się 
stało z ideowym dziedzictwem 
Sierpnia? Nie żyjemy w Polsce 
naszych marzeń, bo etos „Soli-
darności” uległ doktrynom post-
komunizmu i neoliberalizmu. 
Stąd dzisiejsza Rzeczpospolita 
jest dla wielu ludzi „Solidarno-
ści” państwem zawiedzionych 
nadziei, rozbitych szklanych 
domów, zdradzonych ideałów. 
Rząd PiS realizuje to, co na-
zwaliśmy programem Polski 
Solidarnej” – napisał lider PiS 
Jarosław Kaczyński do uczest-
ników obchodów 36 rocznicy 
Porozumień Sierpniowych.

O zadaniach dzisiejszej „So-
lidarności” mówił jej przewod-
niczący Piotr Duda. – „Solidar-
ność” zebrała kilkaset tysięcy 
podpisów pod projektem ws. 
ograniczenia handlu w niedziele 
– poinformował lider „S”, który 
dodał, że podpisy będą zbierane 
do momentu podpisania ustawy 
przez prezydenta. Szef „Solidar-
ności” mówił, że jednym z postu-
latów robotników strajkujących 
w sierpniu 1980 r. były wolne 
soboty. – My chcemy wolnych 
niedziel, ograniczenia handlu 

m.in., witani szczególnie mocno, 
Andrzej i Joanna Gwiazdowie, 
Bogdan Borusewicz, Kornel 
Morawiecki, Tadeusz Fiszbach, 
bracia Krzysztof i Błażej Wy-
szkowscy. W Sali BHP uroczyste 
spotkanie otworzył Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG 
NSZZ „S”.

– Porozumienia Sierpniowe 
otworzyły długą drogę do wolnej 

Zakończyliśmy nasz konkurs 
„Wakacje z Solidarnością”. 
Otrzymaliśmy wiele zdjęć 

przedstawiających ronda, ulice, 
pomniki, tablice i różnego rodzaju 
pamiątki z NSZZ „Solidarność” 
w nazwie.

Fotografie, które uczestnicy 
przysłali nam drogą mailową oraz 
zamieścili w postaci komentarzy na 
Facebooku, przedstawiają obiekty 
z różnych części Polski. Dominują 
zdjęcia miejsc z naszego regionu, 
ale są też fotografie ukazujące ele-
menty związane z „Solidarnością” 
w innych częściach Polski, na przy-
kład w Warszawie czy Radomiu.

Zgłosiło się bardzo wielu uczest-
ników, niektórzy przysyłali po kil-
kanaście zdjęć. Wśród biorących 
udział w konkursie rozlosowaliśmy 
trzy nagrody książkowe. Los wska-
zał, że nagrodzeni zostali: Tomasz 
Grabowski, Peter Dengel i Justyna 
Weyer. Wszystkie zdjęcia mają dla 
nas ogromną wartość, jednak jeste-
śmy ograniczeni liczbą nagród.

Prosimy wyróżnione osoby 
o kontakt z Działem Informacji 
i Promocji ZRG NSZZ „Solidar-
ność” (nr tel. 58 301 71 21, 58 308 
42 72).

Wakacje upłynęły z „Solidarnością” 

Justyna Weyer, Rondo im. NSZZ Solidarność, Starogard Gd.

Jerzy Erdman, tablica w Kętrzynie.
Katarzyna Sak, siedziba Biura Terenowego w Sandomierzu, 
Region Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”.

Monika Lorkowska, tablica na kościele 
Świętego Ducha w Toruniu.

OBCHODY SIERPNIA ’80

„Solidarność” była, jest i będzie wielkim dobrem Polski

Premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda przed Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.
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w niedzielę, bo niedziela jest dla 
Boga i rodziny – deklarował Piotr 
Duda. Przewodniczący „Solidar-
ności” zaznaczył, że postulatem 
Sierpnia było także obniżenie 
wieku emerytalnego. „Solidar-
ność” chce powrotu do poziomu 
sprzed reformy wprowadzonej 
przez rząd PO-PSL oraz kry-
terium stażowego, niezależnie 
od wieku. Poprzedni politycy 
nie chcieli słuchać ludzi, mimo 
wielkich protestów i milionów 
zebranych podpisów. Zazna-

czył, że Związek będzie zabie-
gał o wprowadzenie kryterium 
okresu składkowego do nabycia 
praw emerytalnych. – Wiemy, 
że nie można wszystkiego naraz 
wprowadzić, ale dla nas jest to 
bardzo ważne. To także jest po-
stulat sierpniowy – mówił lider 
„Solidarności”.

Uścisk dłoni premier Beaty 
Szydło i okolicznościowe zdjęcie 
z prezydentem Andrzejem Dudą 
– to niespodziewane wyróżnie-
nia dla 26 stypendystów Fundu-

do bazyliki św. Brygidy, gdzie 
wzięli udział we mszy św., któ-
rej przewodniczył abp Sławoj 
Leszek Głódź.

W kazaniu metropolita gdań-
ski wezwał, aby „Solidarność” 
zgodnie z przesłaniem Jana 
Pawła II szła nadal drogą „praw-
dy, sprawiedliwości i społecznej 
miłości”. Arcybiskup podkreślił, 

że „Solidarność” była, jest i bę-
dzie wielkim dobrem Polski. 
Jak podkreślił, w ruchu „Soli-
darność” w latach 80. „doszedł 
do głosu czysty i mocny ton na-
rodowych aspiracji” oraz doszła 
„pamięć oczyszczona z histo-
rycznej niepamięci, z dna fałszu 
i manipulacji”.

(asg)

Bogusław Kowalczyk, Licheń.

Marian Rudnik, ołtarz Bożego Ciała w Bytowie.

Peter Dengel, pomnik w Świnoujściu.Tomasz Grabowski. kur 
„Solidarności”, Jarmark św. 
Dominika, Gdańsk.

Tomasz Grabowski, makieta Stoczni Gdańskiej, Sala BHP.

Tomasz Grabowski, pomnik 
Anny Walentynowicz, 
Gdańsk Wrzeszcz.

„Solidarność” była, jest i będzie wielkim dobrem Polski

Stypendyści 2016 z panią premier i prezydentem.

Uroczystości w Gdyni.

szu Stypendialnego NSZZ „S”, 
którzy 31 sierpnia w Sali BHP 
odebrali stypendia. – Region 
Gdański już po raz 14 docenił 
uczniów, którzy wyróżniają 
się nie tylko bardzo dobrymi 
wynikami w nauce, ale także 
osiągnięciami sportowymi, ar-
tystycznymi, wolontariatem 
i zaangażowaniem w życie lo-
kalnych społeczności. Od po-
czątku działalności Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „S”, któ-
ry prowadzi Pomorska Funda-
cja Edukacji i Pracy, finansowe 
wsparcie otrzymało już blisko 
600 młodych osób – podsumo-
wał Wojciech Książek, inicjator 
utworzenia Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność”.

Po złożeniu kwiatów pod 
Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 
uczestnicy uroczystości przeszli 

Prezydent Andrzej Duda w Sali BHP
– Wielkim zwycięstwem „Solidarności” jest to, że powstał ruch, 
który od PZPR był niezależny, który był niezależnym samorząd-
nym związkiem zawodowym. Pierwszym za żelazną kurtyną. 
Pierwszym i jedynym, do którego natychmiast zapisało się 10 
milionów ludzi w 37-milionowym państwie. Jakaż była siła 
pragnienia wolności i przekonania w walce o swoje prawa. Ta 
siła pozwoliła później duchowi „Solidarności” przetrwać mimo 
czarnych dni stanu wojennego, mimo kolejnych aresztowań, 
internowań, bicia, gróźb, biedy, strachu o rodzinę. Cieszę się, 
że na tej sali jesteśmy razem, choć mamy różne poglądy. Jeżeli 
dziś mówią, że nie da się budować wspólnoty, bo są podziały 
polityczne – one są i będą, raz głębsze, raz płytsze, ale są kraje, 
gdzie są znacznie głębsze niż u nas. To standardy demokracji. 
Ale ważne jest to, byśmy mieli punkty wspólne, które są po-
wszechnie szanowane i niekwestionowane.
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HISTORIA

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w gdańskiej hali Olivia odbył się w dwóch turach: 
od 5 do 10 września oraz od 26 września do 7 października 1981 r. Był prawdziwą i niełatwą 
lekcją demokracji. Obserwatorzy i uczestnicy zjazdu mogli odnieść wrażenie, że do hali Olivia 
od czasu do czasu zakradał się chaos, a nadmiar demokracji szkodził. Nic bardziej mylnego.

Posłanie I Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność” do ludzi 
pracy Europy Wschodniej

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierwszym Zjeździe 
Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” przesyłają robotnikom 

Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów 
Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia.

Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej 
powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych lo-
sów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w wa-
szych krajach jesteśmy autentyczną 10-milionową organiza-
cją pracowników, powstałą w wyniku robotniczych strajków. 
Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi 
pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na 
trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że 
już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli spotkać 
się w celu wymiany związkowych doświadczeń.

Gdańsk, 8 września 1981 roku

I Zjazd NSZZ „Solidarność”: 
Lekcja demokracji 

Zjazd miał formę swoistej 
konfederacji. W państwie, 
któremu rozkazywała jed-

na partia i nie działały demokra-
tyczne procedury, związkowcy 
zorganizowali swój demokra-
tyczny zjazd. Toczył się, wyci-
szany dla pokazania jedności, 
spór ideowy wśród delegatów. 
Szczególnie wyraźny przy za-
jęciu stanowiska wobec KSS 
KOR oraz – co naturalne – przy 
wyborach związkowego lidera.

Do historii przeszło zbyt 
mało doceniane, a doniosłe 
w swej wymowie „Posłanie do 
Ludzi Pracy Europy Wschod-
niej”. W naszej pamięci pozo-
stał plakat I Krajowego Zjazdu 
Delegatów z rocznym chłopczy-
kiem dziarsko kroczącym przez 
trawnik.

Pierwsze 
wolne wybory

W panującym w PRL syste-
mie realnego socjalizmu demo-
kracja była fasadowa i iluzorycz-
na. Konstytucja PRL pełna była 
frazesów o demokracji socjali-
stycznej (przymiotnik „socjali-
styczna” w tym przypadku kaso-
wał rzeczownik „demokracja”) 
i wolnościach obywatelskich.

„Solidarność” pokazała, 
że mamy prawo wyboru. Od 
wiosny 1981 roku wybierano 
zarządy regionów (zastępo-
wały MKZ-y) i delegatów na 
zjazd.

Zjazd, na który przybyło 896 
demokratycznie wyłonionych 
delegatów z 38 regionów (jeden 
delegat na 10 tys. członków), 
reprezentujących ponad 9-milio-
nową rzeszę członków naszego 
Związku, wybrał krajowe wła-
dze i opracował program włą-
czenia się NSZZ „Solidarność” 
w plan reform. Wśród delegatów 
było stu członków PZPR.

Jako pierwszy delegatów wy-
brał 26 kwietnia 1981 r. Region 
Gorzów Wielkopolski. Walne 
zebrania delegatów i wybory 
przedstawicieli odbyły się kolejno 
m.in. w Regionie Łódzkim (prze-
wodniczący Andrzej Słowik), 
w Regionie Pomorze Zachodnie 
(Marian Jurczyk), w Regionie 
Mazowsze (Zbigniew Bujak), 
w Regionie Dolny Śląsk (Wła-
dysław Frasyniuk), w Regionie 
Bydgoskim (Jan Rulewski), 
15 lipca w Regionie Gdańskim 
(Lech Wałęsa), a 28 lipca w Re-
gionie Śląsko-Dąbrowskim (Le-
szek Waliszewski).

„Sejmik”

Służba Bezpieczeństwa wpro-
wadziła na I KZD 71 agentów. 
Były podsłuchy, kamery i spec-
stacje telefoniczne oraz nasłuch 
m.in. z obiektów Uniwersytetu 
Gdańskiego. Sprawy obiektowe 
o kryptonimie „Sejmik” oraz 
„Debata” (wybór lidera „S”) 
nadzorował podsekretarz stanu 
w MSW gen. Adam Krzyszto-

porski (ze stażem w gdańskim 
UBP od 1954 r.), bezpośrednio 
zaś dyrektor Departamentu III 
MSW gen. Władysław Ciastoń.

W inwigilację włączył się 
Wydział II Kaszubskiej Brygady 
WOP i Zarząd Wojskowy Służby 
Wewnętrznej Marynarki Wojen-
nej. Jednak według ustaleń IPN 
(„Biuletyn IPN” z grudnia 2002 
r.) wpływ służb specjalnych PRL 
na to, co się działo na zjeździe, 
był ograniczony.

Siła podzielona

Przygotowania do I KZD 
odbywały się w atmosferze na-
pięcia i konfliktów pomiędzy 
władzą a NSZZ „Solidarność”. 
A i regionalne zebrania wyła-
niające delegatów miały burz-
liwy przebieg. Ujawniły się 
podziały.

Główna linia konfliktu prze-
biegała między zwolennikami 
Lecha Wałęsy a grupą skupioną 
wokół Andrzeja Gwiazdy (od 17 
września 1980 r. wiceprzewodni-
czącego Związku), która doma-
gała się bardziej radykalnej posta-
wy. Podziały te sprawiły później, 
że w latach 1986-1989 Grupa 
Robocza Komisji Krajowej „S”, 
czyli grupa wokół Gwiazdy, ostro 
kontestując porozumienie za-
warte pod patronatem Czesława 
Kiszczaka, została zmarginalizo-
wana i w III RP pełniła wdzięcz-
ną, acz niestety mało wpływową 
rolę „strażników pieczęci”, nie 

uczestnicząc w oficjalnym życiu 
publicznym.

Te frakcyjne napięcia spo-
wodowały, że Region Gdański 
nie delegował na I KZD Anny 
Walentynowicz, Aliny Pienkow-
skiej i Joanny Dudy-Gwiazdy, 
uznawanych od strajku w 1980 
r. za jednych z liderów „S”, 
a wcześniej Wolnych Związków 
Zawodowych.

Zjazd na trudne czasy

Latem 1981 r. obniżenie 
przydziałów kartkowych mięsa 
doprowadziło do marszów głodo-
wych. 3 sierpnia 1981 r. kierowcy 
autobusów i tramwajów, którym 
milicja uniemożliwiła przejazd 
przed gmachem Komitetu Cen-
tralnego PZPR, zablokowali ron-
do w centrum Warszawy.

Kryzys gospodarki polskiej 
przybiera formę coraz bardziej 
drastyczną. Z dnia na dzień kur-
czy się zaopatrzenie w żywność 
i artykuły przemysłowe pierw-
szej potrzeby. Życie codziennie 
polskich rodzin staje się udręką 
– czytamy w ówczesnym komu-
nikacie Krajowej Komisji Poro-
zumiewawczej.

Dokumenty

„Sol idarność”  dawała 
ochronę niezależnym inicja-
tywom. Wśród 70 dokumen-
tów I KZD były i te dotyczące 

środków masowego przekazu, 
wyborów do rad narodowych, 
spółdzielczości, sądownictwa, 
działań antykryzysowych.

Zjazd przyjął program pt. 
„Samorządna Rzeczpospoli-
ta” opracowany przez komisję 
programową kierowaną przez 
Bronisława Geremka. Zawie-
rał on wizję Polski opartej na 
pluralizmie idei i organizacji. 
W dokumencie pojawiła się 
wizja Polski Solidarnej, pań-
stwa opiekuńczego.

Zwrócono uwagę na potrze-
bę budowania samorządów te-
rytorialnych i pracowniczych. 
Ba, proponowano utworzenie 
Senatu, skupiającego przed-
stawicieli samorządów.

Wśród zjazdowych postu-
latów były i te o niezależności 
sądów, wolności słowa, badań 
naukowych i działalności ar-
tystycznej, odpolitycznienia 
szkolnictwa.

Uwadze nie umknęła go-
spodarka. W programie znala-
zły się postulaty wprowadzenia 
przedsiębiorstw samorządo-
wych, w których funkcje kie-
rownicze sprawowałyby rady 
pracowników, przy ogranicze-
niu podległości wobec PZPR.

Uchylanie żelaznej 
kurtyny

Uchwalając „Posłanie do lu-
dzi pracy Europy Wschodniej” 
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Hala Olivia, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.
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Przed halą Olivia, I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”.
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HISTORIA

NSZZ „Solidarność” przekazał 
robotnikom z państw bloku so-
wieckiego pozdrowienia i wy-
razy poparcia, co nie mogło 
spodobać się komunistycznym 
satrapom rządzącym z nadania 
Kremla. Cenzura prewencyjna 
zadbała, by jego treść nie przedo-
stała się do szerszej świadomości 
mieszkańców bloku wschodnie-
go. Rumuński robotnik, któremu 
udało się odpowiedzieć i podzię-
kować, za ten gest spędził sześć 
lat w więzieniu.

„Posłanie do ludzi pracy 
Europy Wschodniej” to jeden 
z najważniejszych związko-
wych dokumentów lat 80. Było 
ono swoistym wyzwaniem rzu-
conym „imperium zła”. Wol-
nym głosem wolnych ludzi, 
przekazanym z Polski do są-
siadów i do sowieckiej „zony” 
w sytuacji, gdy podstawą so-
wieckiej dominacji była nie-
pożądana obecność Armii Ra-
dzieckiej na terytorium państw 
satelickich wobec Kremla.

Pomysłodawcą „Posłania” 

był Henryk Siciński, delegat 
z Ostrowa Wlkp. Autorem 
tekstu zaś prawnik Bogusław 
Śliwa, członek ROPCiO, po 
1982 roku na emigracji m.in. 
organizował pomoc prawną 
w sprawie uniemożliwie-
nia ekstradycji do PRL braci 
– Adama i Krzysztofa Zieliń-
skich, którzy w 1985 uciekli do 
Szwecji ukryci pod podwoziem 
ciężarówki.

Do „Posłania” odniosło 
się Biuro Polityczne KC Ko-
munistycznej Partii Związku 
Sowieckiego oraz organ KC 
KPZS „Prawda”, bijąc na alarm 
o siłach kontrrewolucyjnych 
i antysocjalistycznych, które 
uczestniczyły w zjeździe „pod 
pozorem związku zawodowe-
go” i przygotowały „otwarcie 
prowokacyjny” tekst. Dziennik 
„Prawda” nazwał I KZD „anty-
socjalistyczną orgią”.

„Gensek” KPZS Leonid 
Breżniew na posiedzeniu Biura 
Politycznego partii powiedział: 
„To niebezpieczny i prowoka-
cyjny dokument. Jego autorzy 
chcieli posiać zamęt w krajach 

socjalistycznych i zaktywizować 
grupki różnego rodzaju odszcze-
pieńców”.

Komitet Centralny KPZS 
zażądał od polskich towarzyszy 
podjęcia „zdecydowanych i ra-
dykalnych kroków w celu prze-
cięcia złośliwej antysowieckiej 
propagandy i wrogich akcji”.

Biuro Polityczne KC PZPR 
oświadczyło: „Socjalizmu bę-
dziemy bronić tak, jak się broni 
niepodległości Polski. Państwo 
dla tej obrony użyje takich środ-
ków, jakich wymagać będzie 
sytuacja”.

Początek

– Uważam za rzecz wskaza-
ną i konieczną, aby niezależny 
związek „Solidarność” postępo-
wał w myśl swego hasła: „Bez 
obawy, ale z rozwagą” – mówił 
w oliwskiej katedrze ks. biskup 
Lech Kaczmarek na kilka godzin 
przed rozpoczęciem obrad pod-
czas mszy św. w intencji Związ-
ku. Przybył ks. prymas kardynał 

Józef Glemp, 
k t ó r e m u 
Lech Wałęsa 
podziękował 
z a  p o m o c 
K o ś c i o ł a , 
a prymas od-
powiedział, 
że Związek 
musi cecho-
wać odpowie-
dzialność.

Hala Oli-
via zapełniła 
się delegata-
mi i obserwa-
torami I Zjaz-
du,  k tórzy 
rozpoczęli go 
od „Mazurka 
Dąbrowskie-
go” i „Boże 
coś Polskę”.

– Powstanie „Solidarności” 
stało się dla wielu ludzi nie tylko 
w naszym kraju, lecz w całym 
świecie, znakiem nadziei i świa-
dectwem, że walka o godność 
ludzką nie jest bezowocna. Jest 
w tym dziedzictwo krwi robot-
ników poznańskich 1956 roku, 
Grudnia 1970 na Wybrzeżu, 
dziedzictwo cierpień Radomia 
i Ursusa 1976 roku oraz wszyst-
kich walk robotników w Polsce. 
Wszystkich wysiłków i walk 
o godność ludzką w naszym 
kraju. Wyrośliśmy z tych walk 
i pozostajemy im wierni. Czy 
już dojrzała chwila zrozumienia, 
że tej drogi, którą otworzyliśmy 
w sierpniu, nie da się odwrócić, 
a „Solidarność” nie da się po-
dzielić ani zniszczyć? Jeżeli po-
zostaniemy razem, silni, mimo 
kłopotów i trudności, mimo róż-
nic zdań, wygramy – tak Lech 
Wałęsa otworzył obrady.

Na przewodniczącego zjaz-
du wybrano Tadeusza Syryj-
czyka, późniejszego ministra 
w rządach Tadeusza Mazowiec-
kiego i Jerzego Buzka. Podczas 
II tury przewodniczącym zjazdu 

został Jerzy Buzek. W składzie 
prezydium znaleźli się też m.in. 
Lesław Buczkowski i Stanisław 
Fudakowski (Region Gdań-
ski).

Drugiego dnia obrad homilię 
wygłosił ks. dr Józef Tischner. 
Jego słowa stały się podstawą 
„Etyki Solidarności”. Tekst ka-
zania stał się oficjalnym doku-
mentem I KZD.

Owacją został powitany An-
drzej Wajda, reżyser „Człowie-
ka z żelaza”.

Przypomnijmy, że nakrę-
cony pięć lat wcześniej jeden 
z najważniejszych filmów lat 
70. „Człowiek z marmuru” 
wylądował, po kilkunastu poka-
zach, na półce. Powstał, bo pa-
tronował filmowi sekretarz KC 
PZPR odpowiedzialny za odci-
nek „kultury” – Józef Tejch-
ma. Na I KZD Wajda zwrócił 
się o poparcie dla „Człowieka 
z żelaza” do „tych, dla których 
film ten został zrobiony”.

Wybory

Emocjonującym punktem 
I KZD były naturalnie paź-
dziernikowe wybory prze-
wodniczącego NSZZ „Solidar-
ność”. Poprzedziła je kampania 
wyborcza. Służba Bezpieczeń-
stwa prowadziła w trakcie wy-
borczej rywalizacji intensywne 
działania operacyjne.

Wybory rozstrzygnęły się 
w pierwszej turze głosowania. 
Gwiazda otrzymał 74 głosy, 
Rulewski – 52, Jurczyk – 201, 
a Wałęsa – 462 (55,2 proc). 8 
października 1981 r. ukonsty-
tuowała się Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” z prze-
wodniczącym Lechem Wałęsą 
i wiceprzewodniczącymi Miro-
sławem Krupińskim i Stanisła-
wem Wądołowskim.

Etos

W czasie zjazdu wykuwał się 
etos „Solidarności”. Złożyły się 
na ów kodeks uchwały i wystą-
pienia programowe, owe dwa 
filmy Wajdy, homilie księdza 
dr. Tischnera i encyklika spo-
łeczna Jana Pawła II „Laborem 
exercens” (Wykonując pracę) 
z 1981 r.

W uchwale programowej 
czytamy: „Solidarność”, okre-
ślając swe dążenia, czerpie 
z wartości etyki chrześcijańskiej, 
z naszej tradycji narodowej oraz 
z robotniczej i demokratycznej 
tradycji świata pracy.

Na I KZD sprawy procedu-
ralne, lawina wniosków formal-
nych, pytań i polemik blokowały 
postępy w dyskursie nad pro-
gramem „Solidarności”. Koń-
czyła się pewna epoka opozycji. 
Profesor Edward Lipiński 28 
września 1981 r. podczas zjazdu 
ogłosił zakończenie działalności 
KSS KOR. Podziękowanie dla 
KOR wywołało kolejną burzę 
wśród delegatów. Ostatecznie je 
uchwalono.

Mimo że liderzy „Solidarno-
ści” oraz większość ekspertów, 
przy wsparciu duchownych, 
starali się nie doprowadzić do 
konfrontacji z władzą – ta już 
szykowała, bez względu na linię 
umiarkowaną, stan wojenny.

Linia Kościoła przestrze-
gała przed eskalacją konfliktu. 
Sekretarz Episkopatu ks. abp 
Bronisław Dąbrowski (nie my-
lić z bp. Jerzym Dąbrowskim 
– dop. red.) w sprawozdaniu 
z 22 września 1981 r. notował: 
Ojciec Święty bardzo intereso-
wał się sytuacją w Kraju. Wy-
słuchał naszego sprawozdania 
ze spotkania z kierownictwem 
politycznym PRL oraz informa-
cji o przebiegu I części Zjazdu 
NSZZ „Solidarność” w Gdań-
sku. Jan Paweł II bardzo pra-
gnie, aby Episkopat odgrywał 
rolę siły trzeciej, modernizują-
cej i uspokajającej tendencje 
ekstremalne i napięciowe, tak 
w kierownictwie polit. PRL, jak 
i „Solidarności”.

Generał
Wśród zaproszonych gości 

I Krajowego Zjazdu Delegatów 
była postać wyjątkowa – gen. 
Mieczysław Boruta-Spiecho-
wicz.

– Ojczyzna w potrzebie, ale 
nie w niebezpieczeństwie. Nie 
dajmy się zastraszyć, bo strach 
jest złym doradcą. A Polska 
bardzo potrzebuje rad dobrych. 
Jako najstarszy generał II Rzecz-
pospolitej, żyjący wiernie nad 
Wisłą, wzywam was, drodzy 
przyjaciele, w imię miłości, a nie 
nienawiści: uczcie się żyć pospo-

łu z myślą o Polsce i tylko o Pol-
sce. Bądźcie solidarni w dobrym, 
mądrym i szlachetnym – apelo-
wał 27 września 1981 r. gen. 
Boruta-Spiechowicz, więzień 
celi na Łubiance i ciemnicy pod 
basztą Koczubeja na Butyrkach. 
Ten sam, który w proteście prze-
ciw odznaczeniu Leonida Breż-
niewa Krzyżem Wielkim Orderu 
Wojennego Virtuti Militari zor-
ganizował w 1976 r. uroczystość 
złożenia na Jasnej Górze u stóp 
Matki Boskiej orderów Virtuti 
Militari przez kawalerów tego 
odznaczenia, współzałożyciel 
ROPCiO.

Epilog

W 1989 r., decydując się na 
drogę odbudowy gospodarczej 
rzeczywistości, zaaplikowana 
nam została neoliberalna te-
rapia szokowa. Prywatyzacja 
z lat 1988-91 to były wrogie 
przejęcia. W jej wyniku setki 
nowoczesnych, jak na tamte 

czasy, zakładów pracy zostało 
zlikwidowanych lub sprzeda-
nych według wyceny zagra-
nicznych ekspertów. Dumni 
z odzyskiwanej wolności i po-
zorów demokracji, byliśmy jak 
dzieci, otwierając nasz kraj na 
liberalną doktrynę i bożka mo-
netaryzmu.

Nie musimy podejmować 
wielkiego ryzyka, wystarczy 
„odrobina koniecznej odwa-
gi”, aby teraz urzeczywist-
nić solidarnościową ideę.

Artur S. Górski
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Październik 1981 r. Informatycy w ferworze pracy...

Wśród zaproszonych gości I KZD był gen. Mieczysław 
Boruta-Spiechowicz.

Liczenie głosów po kolejnym głosowaniu.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat miesiąca

„

4212,56 zł
Tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 
2016 r. Spadło o 1,8 proc. w porówna-
niu z lipcem tego roku. Wobec sierpnia 
zeszłego roku nastąpił wzrost o 4,7 proc.

pod redakcją Martyny Werry

Kupują, wyjeżdżają, oszczędzająIDEALNI POLACYIDEALNI POLACY
w Wielkiej Brytanii

Mniej Polaków zginęło w pracy

MĄDRY KAPITAN SŁUCHA ZAŁOGI
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Lekarze alarmują: rośnie liczba osób z nadciśnieniem. Mówi-
my o nim wtedy, gdy przez dłuższy czas ciśnienie skurczowe krwi 
przekracza 140 mmHg, a rozkurczowe 90 mmHg. Problem jest po-
ważny, ponieważ nieleczone nadciśnienie prowadzi do miażdżycy 
tętnic, zawałów serca, udaru mózgu i przewlekłej niewydolności 
nerek. Co można zrobić, żeby się przed tym uchronić? WHO zale-
ca, żeby dzienne spożycie soli kuchennej nie przekraczało pięciu 
gramów. Ta ilość odpowiada płaskiej łyżeczce do herbaty. Tymcza-
sem Polacy spożywają jej od 8 do 15 g dziennie. Dobrze jest też 
zwiększyć zawartość potasu w naszych potrawach, ponieważ eli-
minuje on z organizmu sód odpowiedzialny za rozwój nadciśnie-
nia. Doskonałym źródłem potasu są warzywa i owoce, również 
w postaci soków. Kontrolujmy wagę – utrata już jednego kilogra-
ma powoduje spadek ciśnienia o 2-3 mmHg. Ważna jest regularna 
aktywność fizyczna – przynajmniej trzy razy w tygodniu powinno 
się uprawiać sport. Zalecanymi formami aktywności są pływanie, 
jazda na rowerze, bieganie i długie spacery, niewskazane jest na-
tomiast podnoszenie ciężarów, które powoduje wzrost ciśnienia. 
Pamiętajmy też o długim, regularnym śnie.                                 

Rzuć WYZWANIE 
nadciśnieniu

Dziennikarz BBC Andrew Marr określił Polaków jako ideal-
nych imigrantów dla Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, migranci 
z Polski są znakomitymi, pełnymi energii pracownikami, którzy 
przestrzegają prawa, szanują wartości chrześcijańskie i rodzinne. 
Wspomniał też, że 92 proc. naszych rodaków mieszkających na 
Wyspach ma stałą pracę lub studiuje. Poza tym Polacy założyli 
na Wyspach ponad 22 tysiące firm. Według danych brytyjskiego 
urzędu statystycznego w Wielkiej Brytanii zamieszkuje 916 tysię-
cy naszych obywateli, co stanowi największą grupę imigrantów 

                                                                

53 proc. rodzin korzysta-
jących z programu „Rodzina 
500+” wydało otrzymane pie-
niądze m.in. na zaspokojenie 
bieżących potrzeb, takich jak 
żywność, środki czystości czy 
ubrania. 33 proc. przeznaczyło 
je na wakacyjny wypoczynek. 
27 proc. zdecydowało się za-

oszczędzić środki z programu. 
26 proc. sfinansowało dodat-
kowe zajęcia dla dzieci. Wśród 
innych popularnych wydatków 
znalazły się zabawki, kieszon-
kowe dla dziecka, komputer 
lub tablet, sprzęt sportowy 
oraz telewizor lub kino domo-
we. – 86 proc. beneficjentów 

ma poczucie, że poprawiła się 
sytuacja finansowa ich rodzi-
ny. Aż jedna trzecia twierdzi, 
że dzięki środkom z programu 
ich rodzinie wystarcza pienię-
dzy na cały miesiąc – podkre-
śla Adam Czarnecki, wicepre-
zes ARC Rynek i Opinia, które 
przeprowadziło badanie.     

Dobry szef cieszy się autory-
tetem wśród pracowników. To 
oczywiste. Co jednak, gdy pra-
codawca podejmuje ewidentnie 
błędne decyzje? Podwładni czę-
sto obawiają się przeciwstawić, 
bojąc się reakcji. Takie zjawisko 
bezrefleksyjnego przeniesienia 
kontroli nad sytuacją na oso-
bę „wyższą rangą” nazywa się 

W ciągu pierwszej połowy 
2016 roku śmiertelnemu wy-
padkowi w pracy uległy 82 
osoby. To o 32,2 proc. mniej 
niż w pierwszej połowie ubie-
głego roku. Jednak ogólna 
liczba wypadków w pracy 
zwiększyła się o 5,7 proc. 
Główny Urząd Statystyczny 
podaje, że przyczyną zdecydo-

wanej większości wypadków 
było nieprawidłowe zachowa-
nie pracownika (59,6 proc.). 
W 8,3 proc. wypadków zawi-
nił zły stan czynnika material-
nego. Poszkodowani doznali 
przede wszystkim urazów rąk 
(43,5 proc.), nóg (34,6 proc.) 
i głowy (9,8 proc.).
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22 22 11 10
5 7

Na co Polacy przeznaczyli środki z programu „500+” (w proc.)

kapitanozą. Załogi samolotów 
i statków często widziały błę-
dy kapitana przed katastrofą. 
Mimo to nikt nie ośmielał się 
zwrócić mu uwagi, a jeżeli już 
ktoś się na to odważył, milkł 
po autorytarnym stwierdzeniu, 
że wszystko jest pod kontrolą. 
Podobnie pielęgniarki rzadko 
odważają się kwestionować de-

cyzje lekarzy, nawet gdy widzą, 
że są one błędne. Takie sytuacje 
zdarzają się w firmach nale-
żących do wszystkich branż. 
Dlatego mądry szef liczy się 
z opiniami podwładnych i nie 
podkreśla nieustannie, jakie 
stanowisko piastuje i jakie przy-
wileje w związku z tym mu się 
należą.                                 
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– Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest 
zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi i myślę, proszę 
państwa, że damy radę.

Irena Kamińska, 
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Stopa bezrobocia reje-
strowanego w Polsce 
w sierpniu 2016 r. 
wyniosła 8,5 proc., przy 
8,6 proc. w lipcu tego 
roku i 10 proc. w sierp-
niu ubiegłego roku.

Ceny paliwa do 
prywatnych środków 
transportu w sierpniu 
tego roku spadły o 1,4 
proc. w stosunku do 
lipca 2016 roku.

Koszty związane 
ze zdrowiem w 
sierpniu 2016 roku 
wzrosły o 0,2 proc. 
w porównaniu 
z lipcem tego roku.

W sierpniu 2016 
roku oddano 
do użytkowania 
98 250 mieszkań. 
Jest to wzrost 
o 0,7 proc. wobec 
lipca tego roku.

Respondenci mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi
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WSPOMNIENIA

Naszej Koleżance mec. Joannie Kobus-Michalewskiej  
z Biura Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność” serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Ojca
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura ZRG

Naszej Koleżance Iwonie Osenkowskiej  
z Działu Organizowania i Rozwoju   

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura ZRG

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

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

Pani Joannie Kobus-Michalewskiej, Rodzinie  
oraz Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

 i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach po stracie

Taty
składają przyjaciele z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy 

ś.p. 

prof. Ryszarda Semkę
współautora pomnika Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni  

na placu Wolnej Polski. Rodzinie, znajomym i wszystkim 
pogrążonym w żałobie serdeczne wyrazy współczucia od 
Przyjaciół ze Społecznego Komitetu Budowy Pomników 

Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
Przewodniczący SKBPOG’70 w Gdyni  

Janusz Śniadek
Niech Pan Bóg przyjmie Go do swego Królestwa. 

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

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. 

Ireny Ciesielskiej
długoletniej członkini Koła Emerytów NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.
Rodzinie Zmarłej 

 wyrazy najserdeczniejszego współczucia składają
 przewodnicząca, Koleżanki i Koledzy 

z Koła Emerytów NSZZ „Solidarność”  Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni

Na początku września pożegnaliśmy 
Aleksandrę Olszewską, legendarną panią 
Alę, gospodynię placu Solidarności w Gdań-
sku, strażniczkę idei „Solidarności”. Alek-
sandra Olszewska przy stoczniowej bramie 
po raz pierwszy pojawiła się jeszcze w latach 
70. Przychodziła do męża, stoczniowca i zapa-
lonego związkowca. Od 1981 r. pani Ala stale 
opiekowała się pomnikiem Poległych Stocz-
niowców stojącym na placu Solidarności. Tuż 
obok historycznej bramy Stoczni Gdańskiej 
znajduje się kiosk, w którym sprzedawała so-
lidarnościowe pamiątki. W stanie wojennym 
układała pod Trzema Krzyżami czwarty, 
z kwiatów. – Tak jak Ala pielęgnowała po-
mnik Poległych Stoczniowców, tak nikt nie 
potrafi. Każdy listek był pozbierany, wszystko 
było uprzątnięte – mówi Karol Guzikiewicz, 
szef stoczniowej „Solidarności” –  Chociaż 
nie pracowała w stoczni, traktowaliśmy ją 
jak swoją. W 2012 roku zasłynęła tym, że 
przegoniła ekipę, która chciała zdjąć logo 
„Solidarności” z nazwy stoczni, zasłaniające 
napis „im. Lenina”. – Widziałam na tym pla-

cu wszystkich świętych. Widziałam Ronalda 
Reagana, pamiętam Thatcher i Busha. Widok 
naszego papieża został ze mną na zawsze. Co 
tu się na tym placu działo. Długo by opowia-
dać – wspominała Aleksandra Olszewska. 

Pani Alu, smutno będzie tutaj bez 
Pani…

Zmarła ALEKSANDRA OLSZEWSKA, 
legendarna gospodyni placu Solidarności

25 sierpnia 2016 r. w wieku 87 lat zmar-
ła Anna Kurska, sanitariuszka Szarych 
Szeregów, uczestniczka Powstania War-
szawskiego.

Sędzia Anna Kurska po sierpniu 1980 
r. zaangażowała się w organizację NSZZ 
„Solidarność” w gdańskich sądach, a także 
w działalność związkową w Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego usunięto ją z zawodu sędziego. 
W stanie wojennym dorabiała jako radca 
prawny w kółkach rolniczych na terenie wo-
jewództwa gdańskiego. W 1990 r. przywró-
cono ją do pracy w sądownictwie gdańskim, 
gdzie duża część sędziów zaangażowana była 
w stanie wojennym w wydawanie wyroków 
w procesach politycznych. Wyrazem ostra-
cyzmu było niewybranie jej przez Zgroma-
dzenie Sędziów Gdańskich Sądów do Sądu 
Lustracyjnego, którego zadaniem była wery-
fikacja sędziów wydających wyroki w PRL 
z naruszeniem niezawisłości sędziowskiej.

Pani sędzia Anna Kurska cieszyła się 
w społeczeństwie Wybrzeża i NSZZ „Soli-
darność” dużym poparciem i sympatią. Wy-
razem tego był jej wybór na senatora w 2001 r. 
Funkcję tę pełniła dwie kadencje. Związała się 
jeszcze podczas działalności związkowej ze 
środowiskiem Lecha Kaczyńskiego. Jako se-

nator zaangażowała się w działalność na rzecz 
Polaków wywiezionych na Wschód podczas 
II wojny światowej i tych, którzy na skutek 
przesunięcia granicy pozostali na obczyźnie. 
Była jednym z nielicznych polskich parlamen-
tarzystów, których tak bolały sprawy Polaków, 
opuszczonych przez Ojczyznę. Należała do 
Stowarzyszenia ,,Godność” przez 20 lat.

Sędzia Anna Kurska dużo sił i zdrowia 
poświęciła ludziom i Polsce.

Anno, spoczywaj w Pokoju. Synom i Ro-
dzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego 
współczucia.

W imieniu Stowarzyszenia,,Godność“
Stanisław Fudakowski (sekretarz), 

Andrzej Osipów (wiceprezes), 
Czesław Nowak (prezes)

Pożegnanie sędzi ANNY KURSKIEJ
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Odszedł Maciej Kuczyński, związany 
z NSZZ „Solidarność” organizator uro-
czystości upamiętniających osoby inter-
nowane w ośrodku w Strzebielinku koło 
Wejherowa.

Maciej Kuczyński urodził się w 1949 
roku. Był m.in. współpracownikiem Ogól-
nopolskiego Komitetu Oporu i pracow-
nikiem Biura Pełnomocnika Wojewody 
Gdańskiego ds. Zarządzania Majątkiem 
Komisji Krajowej i Regionu Gdańskiego 

NSZZ „S”. Pracował także w gdańskim 
ośrodku TVP. Od 29 maja do 16 paździer-
nika 1982 r. był internowany w ośrodku 
odosobnienia w Strzebielinku. W ostatnich 
latach współorganizował uroczystości upa-
miętniające więźniów politycznych z okresu 
PRL w Strzebielinku oraz lekarzy ze szpita-
la w Wejherowie, którzy pomagali interno-
wanym związkowcom. Został odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł 20 
września 2016 r.
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Odszedł MACIEJ KUCZYŃSKI
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Od października 2016 r. rozpoczynamy nabór do nowego 
projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidar-
ność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum 
Okrętowe” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe 
kwalifikacje na dobry początek” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. 
Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom 
kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodo-
wej, by wesprzeć ich w powrocie na rynek pracy i uzyskaniu 
zatrudnienia. 

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, które ukoń-
czyły 30 rok życia, zamieszkałych na terenie województwa 
pomorskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy. W szczególności do udziału w projekcie zapra-
szamy :
 Osoby 50+
 Kobiety
 Osoby długotrwale bezrobotne
 Osoby o niskich kwalifikacjach
 Osoby z niepełnosprawnościami

Co znajdziesz w naszej ofercie?
DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNO-WSPIERAJĄCE
 Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
 Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 Trening kompetencji ICT na różnych poziomach zaawanso-

wania
 Trening z aktywnych form poszukiwania pracy – opraco-

wanie dokumentów aplikacyjnych, jak przygotować się do 
rozmowy o pracę

 Trening umiejętności społecznych, m.in. jak radzić sobie ze 
stresem i codziennymi problemami.

KURSY ZAWODOWE
Oferta szkoleniowa zostanie dostosowana do potrzeb każdego 
z uczestników. Zajęcia prowadzone będą przy współudziale 
profesjonalnych firm szkoleniowych i zapewnią uczestnikom
zdobycie nowych lub podniesienie już posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem 
i uzyskaniem dyplomu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

POŚREDNICTWO PRACY
Dla każdego z uczestników będą pozyskiwane oferty zatrud-
nienia dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwalifikacji.
Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z indywidu-
alnych lub telefonicznych konsultacji dotyczących warunków 
zatrudnienia na danym stanowisku.

DODATKOWE WSPARCIE PRZEWIDZIANE  
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
 Stypendium szkoleniowe
 Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 
 Materiały szkoleniowe
 Opłacenie badań lekarskich i odzieży roboczej
 Poczęstunek

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych terminach i miejsco-
wościach na terenie województwa pomorskiego.
Dokumenty aplikacyjne znajdziesz na naszej stronie internetowej: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/programy-europejskie- 
realizowane/
Dodatkowe Informacje: 58 308 43 37

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

Polscy pracownicy po raz 
kolejny dali dowód swoje-
mu przywiązaniu do wiary 
katolickiej i nauki, która 
wiodła ich przez ponad 60 
lat upominania się o god-
ność człowieka pracy. 17 
i 18 września stanęli rzeszą 
u stóp Czarnej Madonny, tak 
samo, jak w latach 80. Tym 
razem u Królowej Polski było 
nas dwadzieścia tysięcy.

Do etosu pracy odwołał 
się w liście adresowa-
nym do uczestników 

pielgrzymki prezydent Andrzej 
Duda, który napisał, że choć nie-
często podkreśla się zasługi ludzi 
pracy, to głównie na ich barkach 
spoczywa pomyślność ojczyzny.

„Praca jest podstawowym 
i najważniejszym źródłem bo-
gactwa, siły, a w konsekwencji 
także niezależności każdego na-
rodu” – napisał do uczestników 
34 Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Ludzi Pracy na Jasną Górę pre-
zydent Duda.

Prezydent RP życzył, by lu-
dzie pracy „odczuwali radość 
i poczucie dumy ze wspólnego 

budowania Polski, która jest 
wolna i zamożna wolnością i za-
możnością swoich obywateli”.

Z kolei lider NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda ponowił 
apel o ograniczenie handlu 
w niedzielę.

– Ten dzień powinien być 
dla Boga i dla rodziny. Niestety, 
dzisiaj wielu naszych członków, 
wielu pracowników, a także 
całe rodziny chciałyby być 
z nami tutaj, na tej pielgrzym-
ce, ale muszą być w pracy, tylko 
dlatego, że przez ostatnie 27 lat 
transformacji wszystkie warto-
ści nam się wywróciły – przy-
pomniał Piotr Duda.

Nasz Region reprezentowali 
m.in. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG, i jego zastępca Ro-
man Kuzimski. Wśród pielgrzy-
mów stawili się m.in. stoczniowcy 
i portowcy z Gdańska i Gdyni pod 
swoimi sztandarami.

Głównym punktem tego-
rocznej Pielgrzymki Ludzi Pra-
cy była uroczysta msza święta, 
której przewodniczył metropo-
lita wrocławski ks. abp Józef 
Kupny, krajowy duszpasterz 
ludzi pracy.

W homilii biskup pomoc-
niczy diecezji radomskiej ks. 
Piotr Turzyński zauważył, że 
każdy człowiek tęskni za soli-
darnością.

– To tęsknota wpisana 
w ludzkie serce. Tęsknota za 
solidarnością, widzianą w in-
nych ludziach, to tęsknota za 
bliskością, zrozumieniem, 
wspólnotą. Na nowo jakby od-
kryliśmy w słowniku chrześci-
jańskim słowo „solidarność”, 
czyli bycie z człowiekiem, nie 
przeciwko – przekonywał ks. 
biskup Turzyński. 

Nasza pielgrzymka przy-
padała w 40 rocznicę Czerw-
ca 1976. Jej patronem był ks. 
Roman Kotlarz, duchowny 
represjonowany w PRL, aż 
w końcu padł ofiarą przemo-
cy, bo nie usłuchał rozkazu 
czy rady, by „zamknął mordę”. 
Ksiądz Kotlarz  w lipcu 1976 
roku został pobity na plebanii 
przez „nieznanych sprawców”. 
Kilka dni później, podczas od-
prawiania mszy  kapłan zasłabł 
przy ołtarzu. Wkrótce skonał.

(asg)

W intencji ojczyzny 
wolnej i zamożnej 

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

25 sierpnia przed Salą 
BHP w Gdańsku od-
był się wernisaż wy-

stawy pt. „Moja Solidarność” 
autorstwa Wojciecha Milew-
skiego, znanego gdańskiego 
fotografika, związanego od 
wielu lat z redakcją „Magazynu 
Solidarność”. W sierpniu autor 
ekspozycji obchodził 80 urodzi-
ny i 60-lecie pracy artystycznej, 
a także 36-lecie dokumentowa-
nia historii NSZZ „Solidarność”. 
Autorem projektu graficznego 
ekspozycji jest również związa-
na z „Magazynem Solidarność” 
Teresa Sowińska.

W otwarciu wystawy wzięli 
udział członkowie Komisji Kra-
jowej i Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 
oraz zaproszeni goście. Obecni 
byli m.in. aktualny oraz były 
przewodniczący Związku Piotr 

 „Moja Solidarność”

Duda i Marian Krzaklewski 
oraz przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla. 
– Właściwie przyzwyczailiśmy 
się, że Wojtek zawsze z apara-
tem krąży między nami. Nie 
przypominam sobie ważnego 
wydarzenia w życiu Związku, 
na którym nie byłby obecny. 
Dziękujemy autorowi za to, że 

dokumentuje w kadrach naszą 
działalność – powiedział szef 
„Solidarności” Piotr Duda.

Wystawa będzie prezento-
wana w oddziałach Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt z redakcją 
„Magazynu Solidarność”.

(ach)

Wojciech Milewski przed swoją wystawą.
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Polpharma

Służba przy grobie 
błogosławionego 
księdza Jerzego 

– Z godziny na godzinę odczuwaliśmy, jak napełnia nas po-
zytywna energia. To wszystko za sprawą naszego duchowego 
przewodnika, ks. Jerzego Popiełuszki. Cały ten czas odczuwali-
śmy jego obecność wśród nas – tak służbę przy grobie kapelana 
„Solidarności” relacjonuje Karolina Alfut z Organizacji Między-
zakładowej Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Związkowcy ze starogardzkiej Polpharmy już po raz piąty za-
ciągnęli wartę przy grobie kapelana „Solidarności”. 24-godzin-
ną służbę od 18 do 19 czerwca pełnili: Karolina Alfut, Alicja 
Kortas, Tomasz Jatkowski, Andrzej Gołąbiewski, Wojciech 
Rajkowski.

– Na długo pozostanie w naszej pamięci. Po burzliwej nocy sto-
lica przywitała nas piękną, słoneczną pogodą. Tłumy pielgrzymów, 
unoszący się zapach kwiatów i drzew to obraz, który towarzyszył 
nam przez całą służbę przy grobie księdza Jerzego – wspominają 
związkowcy i zapewniają, że wrócą tu w przyszłym roku.

Oddział Chojnice

Od 10 do 11 września członkowie NSZZ „Solidarność” 
z Oddziału Chojnice pełnili służbę przy grobie patrona naszego 
Związku. Była to czwarta warta członków Związku z powiatu 
chojnickiego. Służbę pełnili: Bogdan Tyloch, Krystyna Tyloch, 
Stanisław Kowalik oraz Zdzisława Kowalik.

Są jeszcze wolne miejsca

Do udziału w tym zaszczytnym zobowiązaniu związkowców 
wobec swojego patrona zaprasza regionalny koordynator służb 
w Regionie Gdańskim NSZZ „S” Krzysztof Żmuda.

– Co roku z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” kil-
kudziesięciu związkowców poświęca swój wolny czas, aby 
upamiętnić patrona. W 2017 roku zarezerwowanych jest dla na-
szego Regionu 17 terminów służb przy grobie błogosławionego 
księdza Jerzego. Na część z nich zgłosili się chętni z organizacji 
związkowych m.in. oświaty, portu gdańskiego, Stoczni Gdańskiej  
i Polpharmy. Wolne terminy to: 27 stycznia, 2 grudnia. Zapraszam 
wszystkich, którzy chcieliby pełnić tę zaszczytną służbę – mówi 
regionalny koordynator służby przy grobie błogosławionego księ-
dza Jerzego Popiełuszki.

Kontakt z koordynatorem: tel. 502 193 048

Kilkuosobowa grupa nauczycieli ze związku zawodowego Malta Union of Teachers przyje-
chała na zaproszenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni. Maltańscy nauczyciele podczas kilkudniowego pobytu wymienili 
się doświadczeniami z koleżankami i kolegami z Gdyni, odwiedzili również siedzibę Zarządu 
Regionu Gdańskiego, gdzie spotkali się m.in. z przewodniczącym Krzysztofem Doślą oraz 
Wojciechem Książkiem, przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Rozmowa z ANTHONYM CASARKU, sekretarzem do spraw 
międzynarodowych Malta Union of Teachers

Wizyta 
nauczycieli z Malty

– Jak duże jest uzwiązko-
wienie środowiska oświato-
wego na Malcie, ilu członków 
liczy Wasz związek?

– Malta Union of Teachers 
to jedyny związek zawodowy 
środowiska nauczycielskiego 
na Malcie. Należy do niego 
ponad 9 tysięcy członków, 
co stanowi około 80 procent 
nauczycieli i pracowników 
oświaty. Trzeba dodać, że 
w naszych szkołach zatrudnia-
ni są także pracownicy pomoc-
niczy, każdy nauczyciel ma 
najczęściej dwóch asystentów, 
którzy wspomagają jego pra-
cę. Malta jest małym krajem, 
liczącym około 440 tysięcy 
mieszkańców, zważywszy na 
ten aspekt oceniam, że liczba 
członków naszego związku jest 
znacząca.

– Jakie główne cele stawia 
sobie Wasz związek?

– Nasi nauczyciele stawia-
ją na swój rozwój zawodowy. 
My wspieramy ich w tych 
działaniach. Skierowane są 
one przede wszystkim na po-
prawienie warunków pracy 
i płacy w oświacie. Jesteśmy 
małym krajem, a to pozwala 
nam w wielu sprawach docie-
rać bezpośrednio do wysokich 
urzędników państwowych, 
dyrektorów najważniejszych 
w państwie departamentów, 
a nawet do samego prezyden-

ta. To bardzo ułatwia skuteczne 
rozwiązywanie problemów na-
szej grupy zawodowej.

– Jak kształtują się za-
robki nauczycieli na Malcie 
i jak często negocjowane są 
podwyżki?

– Wynagrodzenie nauczy-
cieli na Malcie nie należy do 
najlepiej płatnych, kształtu-
je się na poziomie średniej 
w Unii Europejskiej. Trzeba 
jednak podkreślić, że zawód 
nauczyciela należy do tych, 
które gwarantują duże bezpie-
czeństwo zatrudnienia i dobre 
warunki pracy. Co roku, nawet 
w najtrudniejszych czasach 
gospodarczych dla kraju, ne-
gocjowane są podwyżki wyna-
grodzeń dla nauczycieli. Jeśli 
sytuacja w kraju jest trudna, 
podwyżki związane są jedynie 
ze wzrostem kosztów utrzyma-
nia o wskaźniki, które publiku-
ją rządowe centra informacji. 
Negocjacje płacowe odbywają 
się na szczeblu związek – rząd, 
a podwyżki dotyczą wszystkich 
pracowników oświaty sektora 
państwowego i kościelnego. 
Szkół prywatnych jest na Mal-
cie niewiele.

– Jak wygląda tygodnio-
we pensum nauczyciela? Ile 
czasu musi on spędzić przy 
tablicy, a ile może poświę-
cić na inną pracę związaną 
z edukacją?

– Nauczyciel ma 27 i pół 
godziny tygodniowo pracy 
w szkole, w tym 19 godzin 
przeznaczonych jest na czas 
bezpośredniej pracy z uczniem 
(contact hours), u was nazy-
wanych „przy tablicy”, reszta 
to praca w domu. To dotyczy 
nauczycieli pracujących w dru-
gim etapie szkolnictwa, to jest 
z dziećmi starszymi. Nauczy-
ciele z pierwszego etapu, uczą-
cy najmłodszych, większość 
czasu pracy spędzają w ramach 
„contact hours”. Mamy także 
tak zwanych wędrujących na-
uczycieli, uczących w kilku 
szkołach takich przedmiotów, 
jak plastyka czy muzyka. Taki 
nauczyciel może wyjść w trak-
cie zajęć nawet z klasy.

– A jakie najważniejsze cele 
stawia sobie Malta Union of 
Teachers na najbliższy czas?

– Cały czas działamy na 
rzecz poprawiania warunków 
pracy nauczycieli. Ważnym 
zadaniem jest praca nad utrzy-
maniem już wynegocjowanych 
umów. Bo, podobnie jak u was, 
mamy co rusz do czynienia 
z przekształceniami w oświa-
cie. To trudne dla nauczycieli. 
Dlatego staramy się udzielać 
im wsparcia na wielu płaszczy-
znach – i tych zawodowych, 
i tych prywatnych.

Rozmawiała  
Olga Zielińska

Nauczyciele z Malty ze związkowcami z oświatowej „Solidarności” z Gdyni w siedzibie ZRG.
Anthony Casarku drugi z prawej.
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Zatrudnianie młodocianych 
przy niektórych rodzajach prac 
wzbronionych

bhpbhpA B C  

W Polsce obowiązuje wykaz prac wzbronionych młodocia-
nym, czyli osobom, które ukończyły 16 a nie przekroczyły 18 
lat. Wykaz ten ustaliła Rada Ministrów w drodze rozporzą-
dzenia, zezwalając jednocześnie na odstępstwo i zatrudnia-
nie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych 
rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do 
odbycia przygotowania zawodowego. Rada Ministrów okre-
śliła jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę 
zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.

I tak, na przykład, dopusz-
czalne jest zatrudnianie 
młodocianych powyżej 
16 lat przy pracach:

 Związanych z nadmiernym 
wysiłkiem fizycznym, jak 
na przykład:

– przewożenie przez chłopców 
na taczkach jednokołowych 
na odległość do 50 m ładun-
ków o masie do 50 kg po po-
wierzchni gładkiej, o pochy-
leniu nieprzekraczającym 2 
proc., pod warunkiem, że 
łączny czas wykonywania 
tych czynności w ciągu doby 
nie przekracza 1/3 czasu pra-
cy młodocianego,

– przewożenie na wózkach 
3- lub 4-kołowych porusza-
nych ręcznie na odległość 
do 150 m ładunków o ma-
sie: dziewczętom do 50 kg 
oraz chłopcom do 80 kg, je-
żeli pochylenie powierzchni 
nie przekracza 2 proc., pod 
warunkiem, że łączny czas 
wykonywania wyżej wy-

mienionych czynności nie 
przekracza w ciągu doby 1/3 
czasu pracy młodocianego, 
a masa ładunków obejmuje 
również masę urządzenia 
transportowego.

 Wymagających stale wy-
muszonej i niewygodnej 
pozycji przy pracy, jak na 
przykład prace przy napra-
wach pojazdów samocho-
dowych, układaniu podłóg 
oraz układaniu i naprawach 
nawierzchni drogowych, 
pod warunkiem wykony-
wania ich nie dłużej niż 3 
godziny na dobę.

 Zagrażających prawidłowe-
mu rozwojowi psychiczne-
mu, jak prace przy obsłudze 
konsumentów w zakładach 
gastronomicznych, w któ-
rych podawany jest alkohol, 
z wyłączeniem podawania 
przez młodocianych napo-
jów alkoholowych, wyko-
nywane pomiędzy godziną 
7 a 17.

 W narażeniu na szkodli-
we działanie czynników 
chemicznych, fizycznych 
i biologicznych, jak na 
przykład:

– prace w zakładach poligra-
ficznych przy trawieniu klisz 
i innych elementów, pod wa-
runkiem wykonywania tych 
prac do 2 godzin na dobę,

– prace w kontakcie z czynni-
kami chemicznymi lub py-
łami stwarzającymi ryzyko 
uczulenia, pod warunkiem 
uzyskania specjalistycznej 
opinii lekarskiej o braku 
przeciwwskazań zdrowot-
nych do kontaktu z tymi 
czynnikami,

– prace chłopców w wieku po-
wyżej 17 lat przy spawaniu, 
cięciu i stapianiu metali, pod 
warunkiem wykonywania 
ich nie dłużej niż 3 godzi-
ny na dobę oraz 60 godzin 
w całym okresie szkolenia 
zawodowego, pod nadzo-
rem nauczycieli zawodu lub 
instruktorów posiadających 
kwalifikacje spawacza. Prace 
te mogą się odbywać tylko 
na stanowiskach, na których 
jest zapewniona skutecznie 
działająca wentylacja miej-
scowa i ogólna,

– prace w mikroklimacie go-
rącym do wartości 26 st. C 
wskaźnika obciążenia ter-

Pytanie
Pracownik był zatrudnio-

ny na stanowisku mechanika 
jako członek załogi kutra ry-
backiego. Czy po ukończeniu 
55 lat i spełnieniu warun-
ku posiadania co najmniej
10-letniego stażu wykonywania 
pracy w szczególnych warun-
kach będzie mógł się ubiegać 
o prawo do emerytury pomo-
stowej?

Odpowiedź

Nie. Tylko służba pokłado-
wa, stosownie do treści art. 8 
ustawy pomostowej, uprawnia 
do emerytury pomostowej pra-
cownika, który osiągnął wiek 
wynoszący co najmniej 55 lat 
dla mężczyzn oraz ma okres 
pracy w szczególnych warun-
kach wymienionej ustawy w pkt 
22 (prace rybaków morskich) 
wynoszący co najmniej 10 lat.

Uzasadnienie
Ustawa o emeryturach po-

mostowych nie zawiera od-
rębnej definicji prac rybaków 
morskich.

Na gruncie  przepisów 
rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 7 lutego 1983 r. 
w sprawie wieku emerytalnego 
pracowników zatrudnionych 
w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakterze 
(Dz. U. nr 8 poz. 43) prace ry-
baków morskich były zaliczane 
do prac w szczególnych warun-
kach zarówno z wykazu A, jak 
i wykazu B, z czego do wykazu 
B zostały zaliczone prace ryba-
ków morskich w służbie pokła-
dowej, a do wykazu A prace 
rybaków morskich w służbie 
mechanicznej.

Wraz z wejściem w życie 
ustawy o emeryturach pomo-
stowych zrodził się problem, 
jak należy rozumieć prace 

rybaków morskich na potrze-
by tego aktu prawnego. Czy 
chodzi tu o wszystkich ryba-
ków morskich bez względu na 
rodzaj stanowiska, na którym 
wykonywali pracę, czy też 
na gruncie tej ustawy istotny 
jest podział na pracę rybaków 
morskich w służbie pokła-
dowej i pracę rybaków mor-
skich w innych służbach (np. 
mechanicznej, elektrycznej, 
obsługi chłodni).

Początkowo orzecznictwo 
sądowe nie różnicowało pra-
cy rybaka morskiego w za-
leżności od przynależności 
do załogi pokładowej lub 
mechanicznej, wskazując, iż 
rybakiem jest każdy członek 
załogi kutra rybackiego do-
puszczony do pracy na morzu, 
w tym również mechanik czy 
motorzysta.

Dopiero uchwała składu 
siedmiu sędziów Sądu Naj-

wyższego z dnia 17 września 
2015 r. (sygn. akt III UZP 
7/15) rozstrzygnęła, iż nie każ-
dy członek załogi kutra rybac-
kiego, dopuszczony do pracy 
na morzu, skorzysta z przy-
wileju odejścia na emeryturę 
pomostową po zaledwie 10 la-
tach pracy na morzu, a jedynie 
ci, którzy wykonywali swoją 
pracę w służbie pokładowej, 
np. rybak, młodszy rybak, 
mistrz przetwórstwa rybnego, 
starszy rybak przetwórstwa. 
Mechanik czy motorzysta, 
mimo że wyszczególnieni na 
liście załogi statku, już nie.

Wymaga to od pracownika 
marynarza spełnienia bardziej 
restrykcyjnych, w stosunku do 
ogólnych przesłanek przyzna-
nia emerytury pomostowej, 
warunków nabycia tej eme-
rytury z tytułu zatrudnienia 
w charakterze rybaka mor-
skiego.

Istotne jest, iż ustawodaw-
ca w ustawie o emeryturach 
pomostowych nie pozbawił 
pozostałych członków załogi 
statku rybackiego uprawnień 
do tego świadczenia, umożli-
wiając zakwalifikowanie wy-
konywanej przez nich pracy 
jako pracy na statkach żeglugi 
morskiej, o czym stanowi pkt 
23 załącznika nr 1 do ustawy 
o emeryturach pomostowych. 
Oznacza to, że przyznano im 
uprawnienia emerytalne po 
spełnieniu tożsamych warun-
ków, jakie wynikały z rozpo-
rządzenia z dnia 7 lutego 1983 
r., czyli po osiągnięciu wieku 
55 lat dla kobiet i 60 lat dla 
mężczyzn oraz wykazania wy-
maganego 15-letniego okresu 
zatrudnienia w szczególnych 
warunkach.
Stan prawny na 16.09.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Wcześniejsza emerytura pomostowa nie dla wszystkich 
rybaków morskich

micznego WBGT, wykony-
wane do 3 godzin na dobę, 
pod warunkiem zachowa-
nia norm wydatku energe-
tycznego oraz zapewnienia 
młodocianym dostatecznej 
ilości odpowiednich napo-
jów i dziesięciominutowych 
przerw po każdych pięćdzie-
sięciu minutach pracy,

– prace w placówkach służby 
zdrowia, z wyjątkiem szpita-
li zakaźnych, w wymiarze 6 
godzin na dobę, z wyłącze-
niem takich czynności, jak 
na przykład wykonywanie 
toalety pośmiertnej i prace 
w prosektoriach.

 Stwarzających zagrożenia 
wypadkowe, jak na przy-
kład:

– niektóre rodzaje prac pod 
ziemią w górnictwie, prze-
widziane w programach 
praktycznej nauki zawo-
du, wykonywane przez 
chłopców, pod warunkiem 
spełnienia następujących 
wymagań:

a) czas pracy młodocianych 
pod ziemią nie może prze-
kraczać 14 dni w miesiącu, 
przy czym czas pracy mło-
docianych w wieku do 17 
lat nie może przekraczać 4 
godzin na dobę, a młodo-
cianych w wieku powyżej 
17 lat – 6 godzin na dobę,

b) praca młodocianych pod 
ziemią:

1. może odbywać się po stwier-
dzeniu zgodności warun-
ków pracy z przepisami 
BHP, w tym braku nad-
miernego ciśnienia, braku 
zapylenia szkodliwego dla 
zdrowia, promieniowania 
jonizującego, nadmiernego 
hałasu oraz po zapewnieniu 
dobrego przewietrzania, 
korzystnego mikroklimatu 
i odpowiedniego oświetle-
nia, bezpieczeństwa ppoż., 
wodnego i gazowego oraz 
dogodnego i bezpiecznego 
dojścia do miejsca pracy;

2. nie może odbywać się w chod-
nikach wymagających pozy-
cji leżącej lub pochylonej,

3. nie może polegać na dźwiga-
niu, przenoszeniu ciężarów 
ponad normy określone dla 
młodocianych,

c) zatrudnianie młodocianych 
pod ziemią może odbywać 
się tylko pod nadzorem na-
uczycieli zawodu zatwier-
dzonych przez właściwy 
okręgowy urząd górnicy 
lub instruktorów zatwier-
dzonych przez kierownika 
zakładu górniczego, przy 
czym na jednego instruktora 
nie może przypadać więcej 
niż 5 młodocianych.

Iwona Pawlaczyk 
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Pytania do prawnika§

Czy otrzymywane świad-
czenie wychowawcze 
z programu „Rodzina 500 
plus” należy uwzględniać 
przy ustalaniu sytuacji 
materialnej rodziny pra-
cownika do celów podzia-
łu środków z ZFŚS?

Przykład
Pracownik zamierza sko-

rzystać z dofinansowania do 
zorganizowanego wypoczyn-
ku dziecka (kolonii) ze środ-
ków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Wy-
sokość świadczenia jest uza-
leżniona od dochodu rodziny 
pracownika oraz od jego sytu-
acji życiowej i rodzinnej. Czy 

otrzymywane świadczenie 
wychowawcze „500+” należy 
uwzględniać przy ustalaniu 
kryterium dochodowego pra-
cownika?

Odpowiedź
Świadczenie wychowaw-

cze uzyskiwane z programu 
„500+” jest nieopodatkowane 
i nie stanowi dochodu w myśl 
przepisów podatkowych. Nie 
wlicza się go także do dochodu 
przy ustalaniu prawa do świad-
czeń z pomocy społecznej czy 
rodzinnych. Ostatnie zmiany 
legislacyjne wprost przesą-
dziły, iż w postępowaniu są-
dowym w sprawie o alimenty 
sąd nie będzie brał pod uwagę 

faktu, iż dziecko otrzymuje 
świadczenie wychowawcze.

Nie ma więc podstaw do 
wątpliwości, że pieniędzy 
z programu „500+” nie należy 
brać pod uwagę przy badaniu 
dochodu przypadającego na 
członka rodziny.

Może być natomiast to bra-
ne pod uwagę przy analizie 
jego sytuacji życiowej, która 
jest kolejnym kryterium socjal-
nym i niekiedy stosuje się je 
łącznie z sytuacją materialną. 
Szczegółowe zasady przyzna-
wania świadczeń powinien za-
tem określać regulamin ZFŚS.
Stan prawny na 30.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Os o b a  p o d l e g a j ą c a 
ubezpieczeniu choro-
bowemu w razie po-

wstania niezdolności do pracy 
z powodu choroby może ko-
rzystać z zasiłku chorobowe-
go. Przy czym limit dni tego 
świadczenia jest ograniczony 
do tzw. okresu zasiłkowego. 
Okres ten obejmuje 182 dni, 
a jeżeli niezdolność do pracy 
została spowodowana gruźlicą 
lub występuje w trakcie ciąży, 
zasiłek chorobowy może być 
wypłacany przez 270 dni. Do 

okresu zasiłkowego wlicza się 
wszystkie okresy nieprzerwa-
nej niezdolności do pracy oraz 
okresy poprzedniej niezdolno-
ści do pracy spowodowanej tą 
samą chorobą, jeżeli przerwa 
pomiędzy ustaniem poprzed-
niej a powstaniem ponownej 
niezdolności do pracy nie prze-
kraczała 60 dni. 

W konsekwencji powyż-
szych uwag do okresu zasiłko-
wego w związku z chorobą nie 
powinno się wliczać zasiłku 
opiekuńczego z tytułu opieki 

nad członkiem rodziny (np. 
dzieckiem). Zatem pracowni-
kowi, który dostarczył zwol-
nienie lekarskie np. na chore 
dziecko po 182 dniach zwol-
nienia w związku z własną 
chorobą, przysługuje zasiłek 
opiekuńczy. Nie ma przy tym 
znaczenia, czy między zwol-
nieniami lekarskimi wysta-
wionymi w związku z chorobą 
pracownika i dziecka istniała 
przerwa.
Stan prawny na 7.09.2016 r.

Łukasz Sulej

Czy pracownikowi po 182 dniach zwolnienia lekarskiego 
przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Jeszcze o „500+”

O wynagradzaniu pracowników z długoletnim 
stażem i nowo zatrudnionych rozmawiamy 
z doktorem WALDEMAREM UZIAKIEM, 
koordynatorem Biura Prawnego ZRG, 
wykładowcą w Katedrze Prawa Pracy 
Uniwersytetu Gdańskiego

– W jednym z urzędów samorządo-
wych od lat długoletni pracownicy nie 
otrzymywali podwyżek, co więcej nowo 
zatrudniane osoby otrzymywały już na 
starcie większe uposażenie zasadnicze 
niż osoby zatrudniane wcześniej. Tę 
oczywistą niesprawiedliwość pracodaw-
ca tłumaczył faktem, że przecież pra-
cownicy otrzymują tzw. stażowe, a więc 
pensje „starych” i „nowych” pracowni-
ków są porównywalne. Czy można tu 
mówić o naruszeniu zasady równego traktowania pracowników 
w zakresie kształtowania wynagrodzeń za pracę?

– Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zapisana w prze-
pisie art. 112 k.p. zasada równego traktowania pracowników w sytu-
acji wypełniania takich samych obowiązków. W sferze płac jest to 
wyrażone w prawie do jednakowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c paragraf 2 k.p.). 
Ustawodawca podkreśla przy tym, że to jednakowe wynagrodzenie 
obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, a nawet inne świad-
czenia związane z pracą. Niektórzy pracodawcy uważają, że nowo 
zatrudniony pracownik z wyższą kwotą wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz długoletni pracownik otrzymujący na takim samym stanowi-
sku identyczną kwotę, będącą jednak sumą niższego wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku stażowego, mają jednakowe wynagrodzenie, 
są zatem równo traktowani.

– Czy takie „rachunkowe” traktowanie problemu jest uza-
sadnione?

– Kodeks pracy w rozdziale zatytułowanym Równe traktowanie 
w zatrudnieniu dopuszcza różnicowanie sytuacji pracowników, m.in. 
w zakresie zasad wynagradzania, z uwagi na kryterium stażu pracy. 
Uwzględniając tę wytyczną oraz fakt, że ustawa o pracownikach sa-
morządowych w przepisie art. 38 ust.1 przyznaje tym pracownikom 
prawo do dodatku za wieloletnią pracę, trzeba przyjąć, że funkcją 
tego dodatku jest uprzywilejowanie pracowników doświadczonych. 
Zdaniem Sądu Najwyższego dodatek ten jest „innym świadczeniem 
związanym z pracą”, a nie składnikiem wynagrodzenia. Tym samym 
dodatek ten nie może być traktowany jako element rekompensaty 
(wyrównania) za działania dyskryminujące pracownika w innej 
części wynagrodzenia.

– A zatem, jeżeli porównujemy uposażenie pracowników, to 
porównujemy wynagrodzenie zasadnicze?

– Jeśli pracownik samorządowy nie zajmuje kierowniczego sta-
nowiska (dodatek funkcyjny) lub nie wykonuje dodatkowej pracy lub 
w specyficznych warunkach (dodatek specjalny), to analiza realizacji 
prawa do jednakowego wynagrodzenia odnosi się do wynagrodzenia 
zasadniczego. Powinno ono być jednakowe dla pracowników wyko-
nujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Doktryna 
i orzecznictwo Sądu Najwyższego przyjmuje, że prace jednakowe to 
prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do 
ich wykonania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości 
i jakości. Kryteria te przywołuje także przepis art. 78 § 1 k.p., czyniąc 
je głównymi wyznacznikami ustalania wynagrodzenia. W przypad-
ku zatrudniania pracownika, czyli kształtowania treści jego umowy 
o pracę, nie jest jeszcze możliwe odwoływanie się do ilości i jakości 
świadczonej pracy, a zatem głównym czynnikiem wpływającym na 
poziom wynagrodzenia zasadniczego staje się rodzaj pracy. Jeżeli 
otrzymuje on stawkę wyższą niż posiadają pracownicy wykonujący 
pracę tego samego rodzaju, zatrudnieni w urzędzie kilka, kilkanaście 
lub więcej lat, to konkluzja jest oczywista: pracownicy z długoletnim 
stażem są dyskryminowani. Taka praktyka narusza zarówno przepisy 
kodeksu odnoszące się do równego traktowania – art. 112, 113, 183c, 
jak i przepis art. 78 § 1 k.p.

Ta sama płaca 
za tę samą 
pracę

Zawarciem ugody zakoń-
czył się spór między wi-
ceprezydentem Gdańska 
Piotrem Kowalczukiem 
a dyrektorką Szkoły Pod-
stawowej nr 65 w Gdańsku 
Jolantą Kwiatkowską-Re-
ichel. Sprawę rozpatrzył 
15 września 2016 r. II 
Wydział Karny Sądu Rejo-
nowego Gdańsk-Południe 
z powództwa prywatnego 
Piotra Kowalczuka.

Wszystko zaczęło się 
w maju 2015 roku, 
gdy radna Gdańska 

Anna Kołakowska, jedno-
cześnie nauczycielka historii 
w Szkole Podstawowej nr 65, 
zablokowała wraz z rodziną 
tzw. marsz równości, zorga-
nizowany przez środowiska 
LGTB. Kołakowska już wcze-
śniej „podpadła” władzom mia-
sta, gdy sprzeciwiła się nadaniu 
jednej z gdańskich szkół imie-
nia Tadeusza Mazowieckiego. 
Po zablokowaniu marszu rów-

Jolanta Kwiatkowska-Reichel podpisuje ugodę. 

ności spotkała się z ostrymi 
wypowiedziami przedstawicieli 
władz Gdańska. Swoją pracow-
nicę w obronę wzięła dyrektor 
Kwiatkowska-Reichel, za co 
została wezwana na dywanik 
do odpowiedzialnego za edu-
kację wiceprezydenta Piotra 
Kowalczuka. Treść rozmowy 
stała się zarzewiem konfliktu 
po jej przedstawieniu w jed-
nym ze znanych tygodników. 
Na szczęście strony znalazły 
nić porozumienia i sposób na 
ugodowe rozwiązanie sporu.

Jolanta Kwiatkowska-Re-
ichel cieszy się nieposzlako-
waną opinią w pomorskim 
środowisku oświatowym. 
Należy do Organizacji Mię-
dzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku. 
W kierowanej przez siebie 
szkole kładzie duży nacisk 
na wychowanie patriotyczne, 
współpracuje m.in. z Instytutem 
Pamięci Narodowej i środowi-
skami kombatanckimi.

(ach)

Ugoda 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Obradowało Prezydium Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 

W dniu 6 września obradowało Prezydium Zarządu Re-
gionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania 
rozmawiano między innymi o przygotowaniu do spotka-
nia z europoseł Anną Fotygą, a także przedstawiono pisma 
wpływające do Zarządu Regionu. Omówiono propozycję 
Ireneusza Borkowskiego zorganizowania koncertu pieśni 
patriotycznych, jak również przygotowania do prac kolegiów 
przewodniczących. Następnymi tematami dyskusji była orga-
nizacja pielgrzymki do Częstochowy i przewidywany prze-
bieg uroczystości związanych z kolejną rocznicą męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki oraz obchodów rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń Grudnia ’70.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych 1980 roku między 
strajkującymi zakładami pracy a władzą komunistyczną 
słupska „Solidarność” w tym roku uczciła uroczystą mszą 
świętą w sanktuarium św. Józefa Obl. NMP odprawioną 
w dniu 4 września. Eucharystię koncelebrował ksiądz bi-
skup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Jego 
Ekscelencja Krzysztof Zadarko w towarzystwie licznych 
księży ze słupskich parafii, wśród których byli: ks. prałat Jan 
Giriatowicz, kapelan słupskiej „Solidarności”, ks. kanonik 
dziekan Dekanatu Wschód Zbigniew Krawczyk, ks. kanonik 
Lucjan Huszczonek, proboszcz parafii pw. św. Maksymilia-
na Kolbe. Gospodarzem był tutejszy proboszcz Władysław 
Stec-Sala.

Obchody 36 rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych w Regionie Słupskim 

nad 300 tysięcy obywateli. To 
nawiązanie do jednego z tych 
słynnych gdańskich postula-
tów, który czeka na realizację 
od trzech dekad. „Niedziela, 
jak głosi trzecie przykazanie, 
ma być dla Boga i rodziny” 
– zakończył swoje wystąpienie 
ksiądz biskup.

Po skończonym nabożeń-
stwie uczestnicy, w tym związ-
kowcy z „Solidarności”, udali 
się na „Marsz dla Jezusa”, or-
ganizowany przez szkołę Nowa 
Ewangelizacja, który przeszedł 
ulicami Słupska, chwaląc 
Pana. Na placu Zwycięstwa 
ksiądz biskup pobłogosławił 
wszystkich zgromadzonych 
i zawierzył Słupsk Jezusowi. 
Po błogosławieństwie uczest-
nicy wzięli udział w zabawie, 
śpiewem wychwalając Boga.

Wcześniej, 31 sierpnia, 
w Dniu Wolności i Solidarno-
ści, w słupskiej filharmonii od-
był się koncert pod nazwą „Nie 
pytaj o Polskę” poświecony 
Porozumieniom Sierpniowym, 
a zorganizowany przez władze 
Słupska i impresariat teatru.

Przy udziale filharmoników 
pod batutą Bohdana Jarmoło-
wicza usłyszeliśmy ponad 20 
piosenek i wierszy z przełomu 
lat 80. i 90. z repertuaru Mar-
ka Grechuty, Kazika Staszew-
skiego i Jacka Kaczmarskiego 
w wykonaniu artystów scen 

amatorskich i zawodowych. 
Na widowni zasiedli między 
innymi dawni i obecni dzia-
łacze słupskiej „Solidarności” 
– prof. Stanisław Łach, se-
nator RP i sędzia Trybunału 
Stanu mec. Anna Bogucka-

Podczas nabożeństwa zo-
stały wystawione licz-
ne poczty sztandarowe 

NSZZ „Solidarność” ze Słup-
ska, Bytowa i Sławna. Wśród 
wielu związkowców i sympaty-
ków spod znaku „Solidarności” 
dało się zauważyć dawnych 
działaczy, którzy organizowali 
struktury Regionu Słupskiego 
zaraz po podpisaniu Porozu-
mień Sierpniowych.

Zarząd Regionu repre-
zentował przewodniczący 
Stanisław Szukała, a wśród 
zaproszonych gości był także 
obecny poseł ziemi słupskiej, 
były przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek – przyjaciel 
Regionu Słupskiego. Byli także 
reprezentanci władz miejskich 
i powiatowych Słupska. Pod-
czas homilii, którą wygłosił ks. 
biskup, dziękował on „Solidar-
ności” za to, że drogą pokojo-
wą upomniała się i wywalczyła 
dla wszystkich Polaków przede 
wszystkim godność, samo-
dzielność i sprawiedliwość.

Nawiązując do 21 sierp-
niowych postulatów z 1980 
roku, ksiądz biskup pochwalił 
dzisiejszą „Solidarność”, że 
złożyła na ręce marszałka Sej-
mu obywatelski projekt usta-
wy dotyczącej ograniczenia 
handlu w niedziele i święta, 
pod którym podpisało się po-

-Skowrońska, Jadwiga Stec, 
zasłużona działaczka służby 
zdrowia. Był także Stanisław 
Szukała z małżonką. Podczas 
przerwy i tuż po koncercie 
wspominano dawne czasy, 
gdy rodziła się „Solidarność’ 

w Słupsku. Koncert zakończył 
się owacją na stojąco i wie-
lokrotnym bisem śpiewanej 
przez wszystkich uczestników 
pieśni z repertuaru Marka Gre-
chuty „Świecie nasz”.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości sierpniowych. 

Stanisław Szukała, Urszula Szukała i Janusz Śniadek podczas mszy św. w sanktuarium św. 
Józefa Obl. NMP w Słupsku

Ksiądz biskup Krzysztof Zadarko w rozmowie z przewodniczącym Stanisławem Szukałą 
i posłem Januszem Śniadkiem podczas „Marszu dla Jezusa”.



23Nr 10/październik 2016

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Tajemnice dzielnic Gdańska (cz. 2)

W części pierwszej artykułu o tajemnicach dzielnic Gdańska 
poznaliśmy etymologię nazw: Brzeźno, Oliwa, Polanki, Jelit-
kowo, tym razem będziemy rozszyfrowywali pochodzenie 
nazw: Wrzeszcz, Przymorze, Zaspa, Żabianka i Orunia.

Wrzeszcz
Historia Wrzeszcza, podobnie jak i innych dzielnic Gdań-

ska, sięga dawnych wieków. Po raz pierwszy osada została 
wspomniana w dokumencie księcia Świętopełka z 1263 r.

Nazwa Wrzeszcz1) pochodzi od rzeczownika „wrzos”, bo nie-
gdyś na tych terenach znajdował się las z wrzosowiskiem.

Najstarsze zapisy nazwy to m.in.: Vriezst (1263 r.), Vriest 
(1283 r.) Vriscze, Vrieze (1295 r.) – odczytywane jako Wrzeszcz.
Uwaga! Przymiotnik od rzeczownika Wrzeszcz brzmi: wrzeszczań-
ski, np. wrzeszczański wiadukt, wrzeszczańska Galeria Bałtycka.

Przymorze
Dzisiejsze Przymorze to obszar w północnej części Gdańska, 

zaś pierwotnie była to wieś. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą 
z XI w., zaś najstarsze zapisy nazwy pojawiły się wśród nazw 
wsi oliwskiego klasztoru w XIII w. W 1279 r. wieś zapisano jako 
Primore, a w 1283 r. jako Prsimore. Przymorze to nazwa topogra-
ficzna utworzona od wyrażenia przyimkowego przy morzu.

Zaspa
Współczesna część Gdańska granicząca z Przymorzem, zwa-

na Zaspą, powstała na terenie zajmowanym do 1974 r. przez lot-
nisko. Pierwotnie Zaspą nazywano osadę, a później wieś poło-
żoną nad jeziorem Zaspa. Najstarsze wzmianki o niej pochodzą 
z przełomu XII i XIII w., kiedy to była stanicą rybacką.

Nazwa, obecnie już nieistniejącego, jeziora pochodziła 
prawdopodobnie od nazwy piaszczystego pagórka *Zaspa2), a ta 
z kolei od kaszubskiego wyrazu zaspa, znaczącego ‘pagórek 
usypany z piasku’; a zatem Zaspa jest nazwą topograficzną.

Pierwsze zapisy nazwy wyglądały następująco: Saspa (1235 r.), 
Zaspa (1283 r.). Przejściowo w XVII w. i zaraz po II wojnie świa-
towej stosowano nazwę w liczbie mnogiej „Zaspy”, ale w 1948 r. 
przywrócono tradycyjną nazwę Zaspa w liczbie pojedynczej.
Uwaga! Przymiotnik od rzeczownika Zaspa brzmi: zaspiański, 
np. zaspiański park.

Żabianka
Dzielnica Gdańska zwana Żabianką (oficjal.: Żabianka-

-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia), granicząca z Sopotem, to 
niegdyś osada, której historia sięga XVII/XVIII w.

Żabianka jest nazwą topograficzną powstałą od nazwy sta-
wu, który dziś już nie istnieje. Najpierw nazwa składała się 
z dwóch wyrazów: Żabi Staw, a później z przymiotnika „żabi” 
i formantu „-anka” powstał rzeczownik Żabianka.
Uwaga! Przymiotnik od rzeczownika Żabianka brzmi: żabia-
necki, np. żabianecki deptak.

Orunia
Dzisiejsza południowa część Gdańska – Orunia – niegdyś była 

osadą, a potem wsią. W 1356 r. osada nazywała się Orana (czyt.: 
Orania). Z kolei ta nazwa wywodziła się od rzeki Orani3).

Istnieją dwie hipotezy dotyczące etymologii nazwy rzeki 
Orania. Jedna wskazuje na pochodzenie nazwy od staro-cer-
kiewno-słowiańskiego wyrazu (zawierającego rdzeń *or-) 
znaczącego ‘koń’ i wtedy Orania byłaby nazwą ‘rzeki rwącej, 
prędko płynącej jak pęd rumaka’, zaś druga – od czasownika 
orać i wówczas Orania byłaby ‘rzeką żłobiącą, orzącą dno’.

Nazwa osady (a potem wsi) Orania zmieniła się na Oru-
nia, ponieważ w gwarach kaszubskich samogłoska „a” pod 
wpływem spółgłoski nosowej „n” uległa zwężeniu do „u”. 
Już w 1749 r. pisano Orunia. Tę kaszubską postać Orunia 
w 1948 r. uznano za nazwę urzędową.

Barbara Ellwart

1) Wrzeszcz to nazwa topograficzna – związana z ukształtowaniem, 
wyglądem i właściwościami terenu.

2) Zrekonstruowane formy oznacza się gwiazdką: *.
3) Rzeka Orania dziś nazywa się Oruński Potok.
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Hasła podano w kolejności 
przypadkowej, ujawniono 
wszystkie Ł i N.

 Telefonista lub radioope-
rator

 migacz
 małe konie
 tkanina na obrusy, skojarz 

ze stolicą Syrii
 Jerzy, b. trener kadry 

piłkarskiej
 nowinka, sensacja
 rozpęd, rozmach
 długi, nudny referat
 imię reżysera Michałkowa
 „świńska” rzeka
 przekroczył Rubikon
 rzeka lub choroba
 lekarz specjalista od kąpieli
 łganie, mówienie nieprawdy
 element miksera
 brzdąc, szkrab
 odbicie się lecącego pocisku
 jest na postoju
 temperatura ciała
 przeciwieństwo nagany
 dymisja
 najstarszy z dzieci w przed-

szkolu

 instytucja Kościoła kato-
lickiego w średniowieczu 
zwalczająca herezję

 wróży z ręki
 początek procesu spalania
 lament, szloch
 pod parterem
 utracjusz, rozrzutnik
 antonim pedantki
 nieduża małpa wąskonosa
 resor
 knur
 Paul, amer. aktor znany 

z filmu „Żądło”
 mistrzem tego rysunku był 

Eryk Lipiński
 otmęty, otchłanie morskie
 szkło w mikroskopie
 imię żony Ronalda Reagana
 zdradza cudzoziemca
 np. wartburg, syrenka
 jest nim pies, a nie gęś

 siedzisko w salonie
 np. Zetor, Ursus
 liczba 20 to... liczb 5, 4, 

10,  2
 przest. o człowieku niedoj-

rzałym, bezmyślnym.

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie Krzyżówki 
na lato z nr. 7-8/2016. 
Otrzymuje ją pani Joanna 
Peck z Elbląga. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało: „Wspaniałego 
wypoczynku”.

Krzyżówka z rozmachem

Zapraszamy na szkolenia w październiku
Tytuł i miejsce szkolenia Data szkolenia

Rozwój związku 10-11 października 2016 r.
Zakładowe komisje rewizyjne 17-18 października 2016 r.
Nowelizacja prawa pracy 2016 r. 19 października 2016 r.
Prawo pracy i prawo związkowe, 
cz. 2 (Jastrzębia Góra)

24-26 października 2016 r.

Rozwój związku – szkolenie dedykowane dla organizacji związkowej 
pracowników telekomunikacji. (Jastrzębia Góra)

24-26 października 2016 r.

Mobbing 28 października 2016 r.
Zgłoszenia: 58 505 54 79, 58 308 42 76, dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Msza w kościele usytu-
owanym w centrum 
Koźlin jest w większo-

ści śpiewana. Nie ma tam jednak 
organisty, chociaż wewnątrz 
znajduje się ładny barokowy 
prospekt organowy datowany 
na rok 1750. Pieśni i modlitwy 
intonuje kapłan, bo organy są 
nieme. W rzeczywistości ich nie 
ma, ponieważ zostały ukradzio-
ne. Kiedy? Zapewne podczas 
ostatniej wojny, chociaż to jakaś 
tajemnica.

Pierwsza wzmianka o Koźli-
nach pojawia się w dokumencie 
z 1198 roku, który wspomina 

Po Żuławach Gdańskich wędrowaliśmy już kilkakrotnie. Jest to piękna kraina, chociaż płaska i bez lasów, a także bogata w obiekty 
zabytkowe, głównie domy podcieniowe i gotyckie kościoły. Proponuję więc kolejną wycieczkę do jednego z żuławskich kościołów. 
Znajduje się w starej wsi położonej niedaleko Wisły i ma interesującą historię. Zapraszam do kościoła w Koźlinach.

o przekazaniu przez pomorskie-
go księcia Grzymisława tych te-
renów zakonowi joannitów. Ko-
lejna informacja pochodzi z roku 
1353 i mówi, że miejscowość 
o nazwie Kösslin otrzymała od 
zakonu krzyżackiego dokument 
lokacyjny. Niektórzy podają, że 
owa miejscowość nazywała się 
wówczas Jetlun i leżała nieda-
leko drugiej części zwanej Güt-
tland, obie w XVII wieku zosta-
ły połączone, tworząc dzisiejsze 
Koźliny. Dowiadujemy się też 
z owego dokumentu, że wieś 
miała swojego plebana, a więc 
musiał znajdować się w Koźli-
nach kościół. Inne dokumenty 
podają, że wieś przynależała do 
parafii w Lubiszewie (chodzi 
o Lubiszewo Tczewskie).

Dokładnej daty budowy koź-
lińskiego kościoła nie znamy. 
Jednak zachowane do dzisiaj 
mury wskazują, że Koźliny już 
w połowie XIV wieku dorobiły 
się własnej świątyni. Jej pier-
wotne wezwanie nie jest znane. 
Wiadomo tylko, że powstała 
wówczas jednonawowa, orien-
towana budowla murowana 
z czerwonej cegły. Kilkakrotnie 

ją rozbudowywano. I tak ele-
wacja wschodnia zwieńczona 
szczytem schodkowym, obec-
nie tynkowana, powstała jakieś 
150 lat później, bo na przełomie 
XV i XVI wieku. Wieżę, w gór-
nej partii o konstrukcji szkie-
letowej, wzniesiono w latach 
1684-86. Zawieszono na niej 
dzwon z 1684 roku. Natomiast 
nad wejściem, które znajduje 
się od zachodu, w 1686 roku 
umieszczono kamienny herb 
Gdańska, bowiem w tamtych 
czasach świątynia (jak również 
cała wieś) stanowiła własność 
miasta Gdańska. Aczkolwiek 
z własnością było różnie, gdyż 
od drugiej połowy XVI wieku do 
1945 roku kościołem zarządzali 
ewangelicy augsburscy, czyli lu-
teranie, chociaż we wsi mieszkali 
menonici. Bardziej precyzyjnym 
stwierdzeniem jest to, że Gdańsk 
był administratorem żuławskich 
parafii, sprawował nad nimi 
opiekę i miał prawo obsadzania 
proboszczów. Dlatego na kilku 
kościołach żuławskich znajduje 
się herb stolicy Pomorza.

Wnętrze tej świątyni, która 
od 1946 roku jest kościołem 

katolickim pod wezwaniem 
Matki Boskiej Różańcowej, 
jest skromne. Przypomina dłu-
gą, prostokątną halę przykrytą 
drewnianym płaskim stropem, 
z „galerią” obrazów na obu 
dłuższych ścianach. Wśród 
nich można znaleźć również 
znakomite dzieła. Prezbiterium 
nie zostało w żaden specjalny 
sposób wydzielone. Przy jego 
wschodniej ścianie ustawiono 
późnomanierystyczny ołtarz 
datowany na 1660 rok, o czym 
dowiadujemy się z napisu 
umieszczonego na płycinie 
predelli. W centralnym punk-
cie ołtarza znajduje się owalny 
obraz przedstawiający Zmar-
twychwstanie Chrystusa autor-
stwa Bartolomeusza (Bartho-
lomeusa) Strobla Młodszego. 
Niegdyś w owalu tym znajdo-
wał się obraz Matki Boskiej 
Różańcowej, dzisiaj osobno 
wiszący na ścianie.

Wyposażenie kościoła nie 
jest jednorodne i pochodzi 
z czasów zdecydowanie póź-
niejszych niż jego budowa. 
I tak ambona jest barokowa 
z 1694 roku. Do dzisiaj gło-
szone są z niej kazania. Inte-
resująca jest jej kopuła, gdyż 
korpus podtrzymuje pełnopla-
styczna rzeźba Mojżesza trzy-
mającego tablice z dekalogiem. 
Na uwagę zasługują też cztery 
siedemnastowieczne płyty na-
grobne umieszczone w posadz-
ce prezbiterium.

Za ciekawostkę można 
uznać zbiór 21 zabytkowych 
monet z lat 1760-1932, które 
zostały odkryte podczas re-
montu kościelnej wieży. Były 
ukryte w kuli wieńczącej iglicę 
świątyni. Warto też wspomnieć, 
że na przykościelnym cmenta-
rzu zostały uporządkowane 
i zgrupowane fragmenty daw-
nych nagrobków, w większości 
dziewiętnastowiecznych.

Tekst i zdjęcia  
Maria GiedzChrzcielnica.

Koźliny. Kościół. Koźliny. Prospekt organowy.


