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Wyższe płace dzięki „S”
Od 1 września wynagrodzenia zasadnicze 
przeszło 2,8 tys. pracowników Poczty Polskiej 
wzrosły o kwoty wynoszące od kilkudziesięciu 
do ponad 100 zł brutto. Przeszeregowaniami 
objęte zostały te osoby, których dotychczaso-
we stawki były niższe od stawek rekrutacyj-
nych w firmie. Podwyższenie minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego tej grupy 
pracowników jest odpowiedzią pracodawcy 
na pismo Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej, 
skierowane do zarządu firmy 21 sierpnia.
Związkowcy wskazali w nim, że w spółce 
zdarzają się sytuacje, w których nowo zatrud-
niani pracownicy otrzymują na starcie wyższe 
wynagrodzenia zasadnicze od osób z długo-
letnim stażem. – Cieszymy się, że pracodawca 
zareagował na nasz wniosek – mówi Bogumił 
Nowicki, przewodniczący „Solidarności” 
w Poczcie Polskiej. Podkreśla, że problem 
ten dotyczył ok. 3 proc. pracowników Poczty 
Polskiej, którzy czuli się dyskryminowani. 
Zgodnie z porozumieniem podpisanym w ma-
ju w Poczcie Polskiej powinny się rozpocząć 
kolejne negocjacje płacowe. Związkowcy 
zapowiadają, że podczas rozmów będą dążyć 
do niwelowania różnic płacowych w poszcze-
gólnych grupach zawodowych.

Nie mogą znaleźć 
pracowników
60 proc. dużych i średnich polskich firm ma
problemy ze znalezieniem odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. Cóż z
tego, skoro skłonność przedsiębiorców do 
realnego podniesienia płac nie wzrosła, 
a nawet spadła – tak wynika z raportu 
International Business Report firmy Grant
Thornton przekazanego PAP. „Silna koniunk-
tura gospodarcza w Polsce coraz wyraźniej 
odbija się na rynku pracy. Rekordowo niskie 
bezrobocie sprawia, że coraz więcej firm nie
jest w stanie zrekrutować odpowiednio wy-
kwalifikowanych pracowników. Już 60 proc.
średnich i dużych firm w Polsce deklaruje,
że ma „duży” bądź „bardzo duży” problem 
ze znalezieniem osób na niektóre stanowi-
ska i że jest to dla nich bariera w rozwoju” 
–  napisano w raporcie omówionym przez 
Puls Biznesu.

Piotr Duda w Komitecie 
Obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości

W Pałacu Prezydenckim, z udziałem m.in. 
prezydenta Andrzeja Dudy oraz marszałków 
Sejmu i Senatu: Marka Kuchcińskiego i Stani-
sława Karczewskiego, odbyło się we wrześniu 
inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodo-
wych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Do 
komitetu powołany został przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda. W jego imieniu postanowienie prezy-

denta odebrał Tadeusz Majchrowicz, zastępca 
przewodniczącego KK. 

Rząd podniósł płacę 
minimalną do 2100 zł
Rząd zadecydował o podniesieniu płacy 
minimalnej w 2018 r. do poziomu 2100 zł na 
umowie o pracę i 13,70 zł brutto za godzinę 
na umowie zleceniu. To mniej niż postuluje 
„Solidarność”. W ocenie związkowych eks-
pertów minimalne wynagrodzenie za pracę 
powinno wzrosnąć co najmniej do 2160 zł. 
Według ministerstwa w wyniku wzrostu płacy 
minimalnej zwiększą się wpływy do sektora 
finansów publicznych z tytułu podatku
dochodowego oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne i fundusze. W efekcie 
wzrostu płacy minimalnej wzrosną również 
dochody rozporządzalne gospodarstw 
domowych. W wariancie płacy minimalnej na 
poziomie 2100 zł dochody pracowników i ich 
rodzin wzrosną o 1,1 mld zł netto – napisano 
w ocenie MRPiPS

Wkrótce w polskich 
szpitalach może zabraknąć 
pielęgniarek
W naszym kraju na 1000 mieszkańców 
przypada tylko 5 pielęgniarek. Jest to jeden 
z najgorszych wyników wśród państw 
europejskich, a z roku na rok sytuacja się 
pogarsza. Już niebawem w szpitalach i porad-
niach może zabraknąć opieki pielęgniarskiej. 
Jak wynika ze statystyk OECD (Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), naj-
lepiej zabezpieczeni w opiekę pielęgniarską 
są mieszkańcy państw skandynawskich, np. 
w Norwegii wskaźnik ten wynosi 17,34 a w 
Finlandii 14,66. Z kolei na 1000 mieszkańców 
Niemiec przypada 13,34 pielęgniarki, Belgii 
– 11,15, w Wielkiej Brytanii – 7,91. Pod tym 
względem lepiej od Polski wypadają także 
Czesi i Węgrzy, gdzie analogicznie jest to 8,1 
i 6,47.

X edycja konkursu 
Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom

13 września 2017 r. zmarł ks. bp Kazi-
mierz Ryczan, wieloletni Duszpasterz Ludzi 
Pracy (w latach 2008-14, funkcję tę przejął 
po abp. Tadeuszu Gocłowskim), wielokrotnie 
uczestniczył w pielgrzymkach do Często-
chowy. W latach 1980–1981 był pierwszym 
wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej 
„Solidarności” na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. 19 września odbył się pogrzeb 
księdza biskupa seniora w kieleckiej bazyli-
ce katedralnej. Setki wiernych uczestniczyło 
w żałobnej mszy świętej. W lipcu 1993 r. Jan 
Paweł II mianował go  ordynariuszem diecezji 
kieleckiej. Od 1994 r., w ramach Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski, objął funkcję 
przewodniczącego Komisji Społecznej. 

Pożegnanie Duszpasterza Ludzi Pracy

Trwa dziesiąta edycja konkursu Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne 
„Solidarności”. Akcja organizowana jest przez 
NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja 
Dudy, prezydenta RP. Ankiety zgłoszeniowe 
i Regulamin, dostępne na stronie www.
solidarnosc.org.pl należy przesyłać na adres: 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, ul. Wały 
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: 
Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom” lub pocztą elektroniczną na adres: 
certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do
15 października 2017 r. 

Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii – V edycja

15 września ruszyła 
rejestracja szkół do V 
edycji ogólnopolskiego 
konkursu historycznego 
„Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii 

(1970–1990)”. Dla laureatów I miejsca przewi-
dziane są indeksy na czołowe uczelnie wyższe, 
natomiast laureaci wszystkich trzech miejsc w 
nagrodę otrzymają roczne stypendium naukowe 
oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN 
(książki, płyty DVD, gry planszowe). Nauczyciele 
opiekunowie laureatów I miejsca również zostaną 
uhonorowani nagrodą pieniężną oraz publikacjami 
książkowymi. Formularz rejestracyjny do konkursu 
dostępny jest na stronie www.olimpiadasolidar-
nosci.pl. Rejestracja szkół potrwa do 15 listopada 
2017 r. 
 
Senatorzy uczcili  
księdza Jerzego
„Z okazji 70. rocznicy urodzin błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej oddaje hołd temu wybitnemu 
Polakowi i kapłanowi – męczennikowi, który 
odegrał historyczną rolę w najnowszych 
dziejach Polski” – napisano w przyjętej 20 
września uchwale Senatu. Treść uchwały 
przypomina najważniejsze fakty z życia księdza 
Popiełuszki. W tytule uchwały Senatu ksiądz 
Jerzy Popiełuszko został określony jako kapelan 
„Solidarności”, nie wspomniano jednak, że od 
2014 roku jest patronem naszego Związku.

33 rocznica narodzin 
dla Nieba
Uroczystości ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w 33 rocznicę męczeńskiej śmierci odbędą 
się 19 października w sanktuarium bł. ks. 
Jerzego przy Parafii św. Stanisława Kostki
na warszawskim Żoliborzu. Więcej na www.
popieluszko.net.pl

W obronie związkowca

Ustawa o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej i osobach represjonowanych, 
sytuacja w Operze Bałtyckiej oraz wybory 
w Związku – to główne tematy posiedze-
nia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność ”, które odbyło się 4 września 
w siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Pierw-
sze po wakacjach posiedzenie rozpoczęło się 
od przyjęcia uchwały w sprawie rozwią-
zania umowy o pracę z jednym z działaczy 
związkowych z Opery Bałtyckiej. Członkowie 
regionalnych władz „Solidarności” nie 
wyrazili zgody na dyscyplinarne zwolnienie 
związkowego działacza, który podjął strajk 
głodowy w obronie praw pracowniczych 
i związkowych. W ocenie Zarządu Regionu 
zamiar pracodawcy dotyczący rozwiązania 
stosunku pracy jest represją wobec aktywne-
go działacza związkowego uczestniczącego 
w sporze zbiorowym toczącym się w operze. 
Zrealizowanie tego bezprawnego zamiaru 
upoważnia pracowników do przystąpienia 
do strajku bez zachowania zasad, o których 
mowa w art. 7–14 ustawy z dnia 23 maja 
1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
– czytamy w przyjętej uchwale.

ZRG: W końcu kat nie będzie 
miał lepiej niż jego ofiara
Ustawa o działaczach opozycji antykomuni-
stycznej i osobach represjonowanych to drugi z 
tematów posiedzenia ZRG. Na pytania dotyczące 
ustawy odpowiadali Andrzej Osipów, wiceprezes 
Stowarzyszenia „Godność“, zrzeszającego byłych 
członków „Solidarności“ i osoby represjonowane 
w latach 80., oraz poseł Janusz Śniadek. 31 
sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych. Od 
dnia 31 sierpnia 2017 r. świadczenie pieniężne 
w wysokości 402,72 zł będzie przyznawane 
bezterminowo oraz bez względu na dochód 
osoby uprawnionej. „W końcu kat nie będzie miał 
lepiej niż jego ofiara” – podsumował dyskusję
jeden z członków Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. (więcej str. 20)

Związkowcy z Radmoru 
pomagają poszkodowanym
Po sierpniowej nawałnicy w województwie po-
morskim „Solidarność” aktywnie włączyła się w 
pomoc poszkodowanym. Przykładem jest gdyń-
ski Radmor, gdzie związkowcy  przeprowadzili 
zbiórkę wśród pracowników, a także przekazali 
fundusze ze środków Komisji Międzyzakłado-
wej. Przedstawiciele organizacji związkowej nie 
tylko przekazali zebrane środki, ale na miejscu 
przeprowadzili rekonesans strat i chcą kontynu-
ować pomoc. – Skontaktowaliśmy się z pomocą 
społeczną w Dziemianach, gdzie uzyskaliśmy 
namiary na biedną poszkodowaną w nawałnicy 
rodzinę zamieszkującą w Trzebuniu. Zebraliśmy 
kwotę 4,5 tys. zł, którą przekazaliśmy – mówi 
Edward Zbucki, przewodniczący Organizacji 
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W numerze między innymi:
NSZZ „Solidarność” nie zgadza się na działania komisarzy Komi-
sji Europejskiej i zarzutami wobec Polski o naruszenie unijnych 
przepisów tyczących zróżnicowania wieku emerytalnego. 

Dyktat unijnych biurokratów nie przejdzie, str. 4

Rozmowa z medioznawcą dr Jolantą Hajdasz, dyrektorem Cen-
trum Monitoringu Wolności Prasy SDP, na temat dekoncentracji 
mass mediów. 

Dekoncentracja mediów, czyli naprawianie 
błędów z przeszłości, str. 8

Przed wejście do Urzędu Marszałkowskiego w  Gdańsku za-
prowadziła pracowników i przyjaciół Opery Bałtyckiej gorycz 
spowodowana poczuciem lekceważenia ze strony dyrektora  
i łamanie praw pracowniczych.

Stop niszczeniu Opery Bałtyckiej, str. 9

Z mapy gospodarczej Gdańska zniknie kolejny zakład produkcyj-
ny o wieloletniej tradycji – Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Mać-
kowy. Wygaszenie produkcji nastąpi do 31 grudnia br. 

Nie tak miało być, str. 10

Gdynia wciąż czeka na właściwe przedstawienie jej roli w wyda-
rzeniach Sierpnia 1980 roku. W portowym mieście nie brako-
wało odważnych robotników i niezłomnych kapłanów, którzy 
wspólnie upomnieli się o godność i wolność. 

Bohaterowie gdyńskiego Sierpnia, str. 18

Międzyzakładowej NSZZ „S” w Radmorze. – Za-
mierzamy przeprowadzić zbiórkę materiałów 
budowlanych i odzieży.

Nadal można wpłacać 
Przypominamy, że cały czas trwa akcja pomo-
cowa koordynowana przez Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”: W związku z tragiczną 
w skutkach nawałnicą, która dotknęła część 
naszego Regionu, w tym także Koleżanki i 
Kolegów z Chojnic, Czerska i okolic, Prezy-
dium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” zwraca się do organizacji zakładowych 
o wpłaty na konto Regionu. Numer konta: PL 
34 1160 2202 0000 0000 6189 1527, dopi-
sek: „Pomoc”. Uzyskane w ten sposób środki 
przekażemy po konsultacjach z Oddziałem 
Chojnice i Kościerzyna najbardziej poszkodo-
wanym. W tych trudnych chwilach okażmy 
naszą solidarność z ofiarami tego dramatu.

70 urodziny  
patrona „Solidarności” 

W Suchowoli i Okopach na Podlasiu 9 i 10 
września odbyły się uroczystości związane z 70 
rocznicą urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pa-
trona NSZZ „Solidarność”. Zamordowany w 1984 
roku przez SB duchowny, kapelan „S”, urodził 
się 14 września 1947 r. Uroczystości rozpoczęły 
się na placu przed pomnikiem bł. ks. Jerzego. 
Odprawiona została polowa msza święta. W ob-
chodach uczestniczyła rodzina ks. Jerzego, miesz-
kańcy gminy Suchowola, przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, związkowcy z 
„S”, z pocztami sztandarowymi, m.in. z Gdańska 
stawił się poczet z historycznym sztandarem MKS 
i związkowcy z Remontowej Shipbuilding.  

„Solidarność” u tronu 
Jasnogórskiej Pani
W dniach 16–17 września odbyła się 35. Piel-
grzymka Ludzi Pracy. Pierwsza, zainicjowana 

przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, miała miej-
sce w 1983 roku. W tym roku „Solidarność” 
pielgrzymuje pod hasłem „Matka sprawiedli-
wości społecznej nauczycielką miłosierdzia”. 
Mszy św. przewodniczył abp Józef Kupny, 
metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz 
Ludzi Pracy. Na Jasnej Górze w pielgrzymce 
zgromadzili się m.in. rodzina bł. ks. Jerzego, 
minister Stanisław Szwed, zastępca głównego 
inspektora pracy, parlamentarzyści. Odczytany 
został także list prezydenta Andrzeja Dudy.

Docelowo chcą  
unijnych pensji
– Domagamy się podwyżek pensji w na-
szej firmie. Chcemy, aby docelowo nasze
wynagrodzenia były na poziomie kolegów 
we Francji. Prezydent Macron walczy o pensje 
pracowników delegowanych, niech zawalczy 
też o pensje pracowników firm delegowanych
– mówi Jarosław Dziubek, zastępca przewod-
niczącego „Solidarności” w LEROY MERLIN 
Polska. Obecnie nowo rozpoczynająca pracę 
osoba w polskim oddziale naszej firmy zara-
bia na rękę około 1700 zł, tj. 400 euro, nato-
miast we Francji ten sam pracownik dostaje 
1600 euro. – Pensje w naszej firmie są niskie,
co powoduje dużą rotację personelu – dodaje 
Dziubek. Organizacja związkowa wystosowa-
ła oficjalne pismo do władz spółki, w którym
domaga się podwyżek wynagrodzeń.

Historyczne wybory  
– jak było w Chojnicach

Książka dr. Marcina Wałdocha „Chojnicki czer-
wiec ’89. Studium lokalne fali uderzeniowej 
procesu demokratyzacji” ukazuje przebieg 
kampanii wyborczej na terenie Chojnic. – 
Wspomnienia i relacje często są nacechowane 
emocjonalnie, dlatego opierałem się nie tylko 
na nich, ale również na dokumentach zgroma-
dzonych w Archiwum Państwowym i gdańskim 
oddziale IPN oraz jego oddziale w Bydgoszczy 
– mówił autor podczas spotkania promocyj-
nego, które odbyło się 20 września w Czytelni 
Biblioteki Miejskiej w Chojnicach. 

Komisja Zakładowa NSZZ „S” 
przy Szpitalu dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. Stanisława 

Kryzana w Starogardzie Gdańskim w 
dniu 20 września 2017 r. ogłosiła pro-
test. Dotyczy on sporu zbiorowego od-
nośnie braku porozumienia z dyrekcją 
szpitala na temat płac dla pracowników 
niemedycznych. Problem wynika z fak-
tu, że ustawa „o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych” z 8 czerwca 2017 r. pomija 
pracowników niemedycznych. 

Szpital został oflagowany, prowa-
dzona jest akcja informacyjna, przeka-
zywane są też komunikaty dla prasy. Na 
koniec września br. wyznaczono drugi 
etap, czyli negocjacje z udziałem me-
diatora. Jeśli strony nie dojdą do poro-
zumienia, to związkowcy przeprowadzą 
referendum strajkowe wśród załogi oraz 
akcje protestacyjne. 

Spór zbiorowy związkowcy zgłosili 
17 sierpnia br. Osią sporu jest różnica 
we współczynnikach pracy. Ustawo-
dawca w art. 5 wspomnianej wyżej usta-

wy zakłada, że współczynniki pracy do 
regulaminu wynagrodzeń dla pracow-
ników niemedycznych opracuje praco-
dawca w uzgodnieniu ze związkami za-
wodowymi. Powstały dwie propozycje: 
dyrekcji i związkowców. Związkowcy 
wypracowali je na podstawie poprzed-
niego regulaminu i współczynników dla 
zawodów medycznych. Różnią się one 
od tych, które zaproponowała dyrekcja 
kwotą docelowo (do 2021 r.) 400 zł na 
minus dla pracowników niemedycz-
nych.

Kolejnym żądaniem jest przyznanie 
dodatku 230 zł do płacy zasadniczej od 1 
sierpnia 2017 r. dla pracowników nieme-
dycznych. To był dodatek do 30 czerwca 
2017 r. Po czym 1 lipca 2017 r. miał być 
włączony do płacy zasadniczej mocą zo-
bowiązania obu stron z 30 grudnia 2016 
r., ale nie zrobiono tego. Dyrekcja szpitala 
proponuje 190 zł. Związkowcom chodzi 
też o zmianę statusu pracowników na sta-
nowisku salowych, którzy przepracowali 
w szpitalu 3 lata na pozycję starszego sa-
lowego. Jest to bardzo ciężka praca i jej 
wartość winna być podniesiona. 

(mig)

Żądają godnych płac

Harmonogram szkoleń październik 2017 r. 
Tytuł (miejsce) szkolenia Data szkolenia

Ordynacja wyborcza 4 października 

Profesjonalizm organizacji związkowej (Jastrzębia Góra) 9-11 października 

Prawo pracy i prawo związkowe cz. 1 (Jastrzębia Góra) 9-11 października 

Ordynacja wyborcza 13 października 

Mobbing 18 października 

Ordynacja wyborcza 19 października 

Ordynacja wyborcza 25 października 

Szkolenie zakładowych komisji rewizyjnych 26-27 października 

Zapraszamy na szkolenia

Od wyniku zapowiedzianych na 28 
września br. negocjacji między związ-
kowcami a nowym zarządem Bałtyckiego 
Terminalu Zbożowego sp. z o.o. w Gdyni 
zależy, czy załoga sięgnie w sporze z wła-
ścicielem po broń strajkową. 22 września 
w terminalu zakończyło się referendum 
strajkowe, w którym większość załogi 
opowiedziała się za strajkiem.

Spośród 78 pracowników spółki 
BTŻ w referendum uczestniczyło 69 
osób. Wynik – 58:11 za akcją straj-

kową. W BTŻ spór zbiorowy trwa od 
2012 roku. Chodzi głównie o uznanie 
żądań płacowych wynikających z trud-
nych warunków pracy i o podpisanie 
nowego zbiorowego układu pracy. 
Negocjacje prowadzone przez NSZZ 
„Solidarność” i Wolny Związek Za-
wodowy Pracowników Gospodarki 
Morskiej Portu Gdynia z zarządem 
terminalu zbożowego prowadzone są 
od maja br. 

(asg)

Większość za strajkiem
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NSZZ „Solidarność” nie 
zgadza się na działania 
komisarzy Komisji Europej-
skiej i z zarzutami wobec 
Polski o naruszenie unij-
nych przepisów tyczących 
zróżnicowania wieku eme-
rytalnego. Przed przed-
stawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Warszawie 
pikietowało w sobotę, 
16 września, kilka tysięcy 
związkowców. System za-
bezpieczenia społecznego 
nie jest kompetencją UE. 

Biurokraci  z  Komisji 
Europejskiej mają nam 
czelność mówić, że w 

naszej kochanej ojczyźnie 
Polki są dyskryminowane. To 
są kpiny – mówił Piotr Duda, 
lider NSZZ „S”, podczas pikie-
ty w obronie niższego wieku 
emerytalnego. 

Były transparenty: „Wiek 
emerytalny. Nasze prawo, 
nasz wybór”, „Polska szanuje 
polskie kobiety”.      

– Zróżnicowanie wieku 
emerytalnego kobiet w Polsce 
nie jest dyskryminacją, to jest 
przywilej polskich kobiet, któ-
re pracują na dwa etaty. To na-
sze prawo, nasz wybór – mówił 
przewodniczący NSZZ „Soli-
darność”. Dodał, że przywró-
cenie wieku emerytalnego 60/
65 jest zgodne z  konstytucją, 
z prawem traktatowym i jest 
decyzją Polek i Polaków.

Pikieta nie była zorganizo-
wana przeciwko idei Unii Eu-
ropejskiej.

 – Protest skierowany jest 
przeciwko biurokratom w Unii 
Europejskiej, którzy ją psują 
– zapewnił Duda.

16 września w południe 
trudno było znaleźć miejsce do 
zaparkowania na placu Defilad 
w pobliżu ul. Świętokrzyskiej 

i Jasnej w Warszawie, przy 
których mieści się przedstawi-
cielstwo komisji. Z Regionu 
Gdańskiego w pikiecie uczest-
niczyli związkowcy ze Stoczni 
Gdańskiej, portu Gdańsk, Re-
montowej Shipbuilding, portu 
Gdynia, Stoczni Marynarki 
Wojennej, Stoczni Gdynia, 
oddziału ZRG w Kościerzynie 
i związkowi emeryci.  

Wiceprzewodniczący Parla-
mentu Europejskiego Ryszard 
Czarnecki ma dostarczyć pety-
cję, skierowaną do Jeana-Clau-
de’a Junckera, przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej, w 
której NSZZ „Solidarność” 
uznaje za niedopuszczalne 
stawianie Polsce zarzutów 
dyskryminacji w związku ze 
zróżnicowanym wiekiem eme-
rytalnym kobiet i mężczyzn, a 
fakt ingerencji w demokra-
tyczne decyzje społeczeństwa 
uznaje za bezprawny.   

Czarnecki zapraszał też 
NSZZ „Solidarność” do de-
monstrowania przeciw działa-
niom komisji w Brukseli.

Z kolei europoseł Jacek 
Saryusz-Wolski podkreślił, że 
Polska ma prawo ustalać wiek 
emerytalny według własnej 
woli.  

 – Artykuł 153 traktatu Unii 
Europejskiej, ustęp czwarty, 
mówi, że systemy zabezpie-
czenia społecznego są kom-
petencją wyłącznie państw 
członkowskich – powiedział 
Saryusz-Wolski.  

– Tylko Polska w tej materii 
została przywołana i oskarżo-
na. Co to oznacza? Selektywną 
sprawiedliwość – zauważył Sa-
ryusz-Wolski. 

Przypomnijmy, że pod 
koniec lipca komisja poinfor-
mowała o wszczęciu postę-
powania wobec Polski o na-
ruszenie unijnych przepisów 

– po publikacji w Dzienniku 
Ustaw ustawy o ustroju sądów 
powszechnych. Zastrzeżenia 
komisji dotyczą też dyskrymi-
nacji ze względu na płeć z po-
wodu wprowadzenia odmien-
nego wieku przejścia w stan 
spoczynku dla kobiet (60 lat) 
i mężczyzn (65 lat) sprawują-
cych urząd sędziowski. 

Zdaniem komisji jest to 
sprzeczne z art. 157 traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej oraz dyrektywą w sprawie 
równości płci w dziedzinie za-
trudnienia.

„Solidarność” zwróciła się 
z zapytaniem, czy wiceszef 
KE Frans Timmermans, kwe-
stionując różny wiek sędziów 
przechodzących na emeryturę 
w nowym prawie o sądach, 
kwestionuje zróżnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn w Polsce.

W odpowiedzi Vera Jouro-
va, unijna komisarz ds. równo-
ści płci, i Marianne Thyssen, 
komisarz ds. socjalnych, skie-
rowały do przewodniczącego 
„Solidarności” list, w którym 
padło stwierdzenie, że „Ko-
misja Europejska podejmie 
stosowne działania w celu za-
pobiegania dyskryminacji ws. 
różnego wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn”.

W sprawie zróżnicowania 
wieku emerytalnego komisja 
zwróciła się do minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej 
Elżbiety Rafalskiej. Minister od-
powiedziała, że zróżnicowanie 
wieku emerytalnego mężczyzn 
i kobiet nie jest dyskryminacją.

Reforma emerytalna, zgod-
nie z którą kobiety odzyskują 
prawo do emerytury od 60 
roku życia, a mężczyźni od 65 
roku, wchodzi w życie od paź-
dziernika tego roku.

(asg)

Dyktat unijnych 
biurokratów nie przejdzie
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Piotr Duda: – Protest skierowany jest przeciwko biurokratom w Unii Europejskiej, którzy ją psują.

Zastanawiam się, czy są granice bzdur, którymi można pało-
wać obecnie rządzącą ekipę? I dochodzę do wniosku, że jed-
nak nie. Bo każdy dzień przynosi podniesienie poprzeczki. 

Oto reżyser teatralny Krystian Lupa zapowiada rozpaczliwie, 
że „z tego kraju trzeba uciekać, bo wstyd, bo życie tu nie ma 
sensu”. A przecież w tym samym kraju i w tym samym czasie mi-
liony polskich rodzin czuje się wreszcie dowartościowane, pracę 
ma rekordowa liczba osób, gospodarka się rozpędza, przestępstw 
podatkowych coraz mniej, a budżet pierwszy raz w historii po 
ośmiu miesiącach notuje sporą nadwyżkę. 

Co więc ich boli? Czy rzeczywiście marzy im się państwo 
teoretyczne, pobłażliwe dla możnych i opresyjne wobec słabych, 
potulne na międzynarodowych salonach, państwo, w którym moż-
na – jak w mętnej wodzie – łowić ryby przez wybranych? To 
oczywiście pytania retoryczne. W praktyce jedynie słuszna grupa 
ma po prostu odzyskać panowanie nad Polakami – przysłowiowy 
rząd dusz poprzez władzę w państwie, w mediach, w kulturze, 
wszędzie. 

Klasycznym przykładem jest gdański Tydzień Demokracji, 
w którym zabrakło miejsca dla kogokolwiek o zdaniu przeciwnym 
do tego jedynie słusznego. Tak właśnie ich zdaniem ma wyglądać 
demokracja. A więc trzeba młotkować „ciemny lud” każdą pira-
midalną bzdurą. Obsesją tzw. mainstreamu, jak mniemam śniącą 
się po nocach pod postacią koszmaru, jest Jarosław Kaczyński. 
Ostatnio inny przedstawiciel dawnej Unii Wolności – Waldemar 
Kuczyński (jedna litera robi różnicę) właśnie Kaczyńskiego oskar-
żył o dobry wynik wyborczy antyimigranckiej niemieckiej partii 
AfD (Alternatywa dla Niemiec), nie dostrzegając zupełnie, że jej 
powodzenie ma swoje źródło w decyzjach Angeli Merkel, a nie Ja-
rosława Kaczyńskiego. Tylko patrzeć, jak Kaczyński będzie odpo-
wiadał za program nuklearny Korei Północnej… Nadzieja w tym, 
że ów „ciemny lud” jest zadziwiająco odporny na wylewające się 
z niektórych ekranów i gazet wiadra bzdurnych oskarżeń i haseł, 
a 40-procentowe poparcie obozu rządzącego w wielu ostatnich 
sondażach jest tego najlepszym potwierdzeniem. 

Ażeby nie było jednostronnie, to kilka słów do pisowskiego 
sztambucha. 

Po pierwsze, żadna władza w demokracji nie rządzi wiecznie. 
Wprowadzając więc określone reformy i rozwiązania, trzeba mieć 
na uwadze, że mogą być one wykorzystane przez następców, kiedy 
to PiS znajdzie się w opozycji. W strukturze państwa – tak jak 
w zbiorniku – powinny być wentyle bezpieczeństwa, które zapo-
biegają wszelkim monopolom. 

Po drugie – rządzenie to także sztuka dialogu. Bez względu, czy 
opozycja nazywa się totalną, czy nie. To dialog z różnymi środo-
wiskami, których wprowadzane zmiany dotykają. To tłumaczenie 
ludziom potrzeby i celowości nowych rozwiązań. Mądrze korzysta 
z tego w ostatnich miesiącach prezydent Andrzej Duda, uzyskując 
rekordowy 74-procentowy poziom zaufania społecznego. 

Oczywiście elementem takiego dialogu jest także konstytucyj-
nie umocowany dialog społeczny. Dzięki temu już za kilka dni 
wejdą w życiu przepisy przywracające dawny wiek emerytalny. 
To fundamentalna zmiana, której domagała się „Solidarność”. Za 
kilka miesięcy będzie można ocenić, ile osób z tej zmiany sko-
rzysta i jakie będą jej skutki dla budżetu i gospodarki. Fakt, że 
popiera ją w ostatnich badaniach także większość pracodawców, 
świadczy dobitnie o tym, jak źle była przez ekipę Tuska przygo-
towana i pochopnie wprowadzona w życie. Ale dla brukselskich 
urzędników – to dyskryminacja kobiet. Nic dodać, nic ująć. Teraz 
jednak czas na następne „dobre zmiany” – ograniczenie handlu 
w niedzielę, wzrost minimalnego wynagrodzenia czy też wzmoc-
nienie i skuteczne egzekwowanie przestrzegania praw pracowni-
czych i związkowych. Idźmy do przodu. A jak komuś wstyd żyć 
w naszym kraju, to – jak sądzę – ma paszport w szufladzie. Może 
Korea Północna? Tam przecież nie ma Kaczyńskiego…

Jacek Rybicki

Bzdura bzdurę 
goni i pogania
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i œmIesZno, i strAszno
Pierwszy
w toalecie,
pierwszy w boju
Do tego, że politycy wykorzystują swoje funk-
cje do różnych prywatnych celów zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Nie dziwi, gdy wymachują 
legitymacją poselską przed nosem policjantów 
po złamaniu przepisu drogowego. Jednak 
MICHA£ SZCZERBA rozszerzył zakres 
uprawnień przysługujących parlamentarzy-
stom. W Internecie zrobiło się głośno po tym, 
jak poseł PO dał popis chamstwa, wpychając 
się bez kolejki do toalety podczas Forum 
Ekonomicznego w Krynicy. Całe zdarzenie 
opisał jeden z dziennikarzy. Gdy zwrócił on 
uwagę posłowi, że obowiązuje kolejka, Michał 
Szczerba wytrącił mu z ręki telefon i zagroził, 
że sobie go zapamięta. „Na wyposażeniu 
Sejmu powinny znaleźć się specjalne nocni-
ki, oczywiście z godłem RP, które nosiliby za 
posłami asystenci. Stanie w kolejce do toalety 
uwłacza bowiem godności parlamentarzysty” 
– podsumował całe zdarzenie dziennikarz.

Osi¹gniêcia
pos³anki
W podobnej dziedzinie co poseł Szczerba ma 
osiągnięcia posłanka z jego partii KINGA 
GAJEWSKA. W jednym z wywiadów pochwa-
liła się, że kiedy nie było u niej w szkole papie-
ru toaletowego, ona została przewodniczącą 
samorządu i ten papier zdobyła. Oczywiście dla 
osób, które pamiętają czasy komuny, zdobycie 
wówczas papieru toaletowego może kojarzyć 
się z bohaterstwem, jednak posłanka Gajew-
ska (rocznik 1990) swoją działalność na niwie 
społecznej rozpoczęła w czasach, w których 
wystarczy wejść do pierwszego lepszego skle-
pu, by zaopatrzyć się w ten produkt.

Byle
nie po polsku
W krajach tzw. demokracji liberalnej dużo się 
mówi o walce z dyskryminacją i o poszanowaniu 
praw mniejszości. Niestety, często okazuje się, 
że te jakże szczytne hasła nie dotyczą Polaków. 
Przekonali się o tym nasi rodacy zatrudnieni w Vi-
sion Express w Nottingham, którym pracodawca 
zabronił mówić po polsku nawet podczas prze-
rwy śniadaniowej. „Zakaz komunikowania się w 
naszym ojczystym języku obowiązuje również 
w stołówce, więc jeśli dzwonię np. do męża, to 
według nowych zasad muszę rozmawiać z nim 
po angielsku, a jeśli chcę rozmawiać po polsku, 
powinnam wyjść na zewnątrz budynku” napisała 
oburzona polska pracownica. Ciekawe, czy taki 
zakaz obejmowałby pracowników mówiących 
np. po arabsku.

Nie chcia³a
robiæ krzywdy
O wiele lepszym pracodawcą był właściciel 
spółki Amber Gold, przynajmniej dla niektórych 
pracowników, w tym dla swojej TEŒCIOWEJ, 
którą zatrudnił w spółce na stanowisku „osoby 
sprzątającej”. Z treści pytań, jakie zadawali 
członkowie komisji śledczej wynika, że na tym 
skromnym stanowisku zarabiała krocie, w cią-
gu kilku lat wpłynęło na jej konto ponad milion 
złotych. Niestety, nie dowiedzieliśmy się, co 

konkretnie takiego robiła matka żony MARCI-
NA P. w jego firmie, bo na wszystkie pytania 
odpowiadała: „Nie odpowiem na to pytanie, 
ponieważ nie chcę ani sobie, ani bliskim mi 
osobom zrobić krzywdy.” 

Ju¿ nie tylko
polskie obozy
No i doczekaliśmy się. Po „polskich obozach za-
głady”, słowach powtarzanych w zachodnich 
mediach, przyszedł czas na „polskich morder-
ców”, no bo kto mógł mordować w „polskich 
obozach”? Taki wywód przeprowadził dzienni-
karz brytyjskiego dziennika bulwarowego „Da-
ily Mirror”, pisząc o HANSIE FRANKU, że 
był „polskim mordercą”. Przymiotnik „polski” 
usunięto dopiero po interwencji pracowników 
Muzeum Auschwitz, którzy napisali: „Daily 
Mirror”, proszę poprawić ten błąd! Wydaje 
się, że chcieliście napisać „masowy morderca 
Polaków”, pisząc o Hansie Franku.

Zapomnieli
o urlopach
Linia lotnicza Ryanair zmuszona została w poło-
wie września do odwołania 40-50 lotów dziennie 
przez kolejnych sześć tygodni. Główny powód 
według władz spółki to… niewykorzystane 
urlopy pilotów i personelu pokładowego. Ponoć 
Ryanair musi rozliczyć zaległe urlopy pracow-
ników do 31 grudnia 2017 roku, aby przejść 
do kolejnego kalendarza od 1 stycznia 2018. 
Z tymi urlopami to podobno jednak nie do końca 
prawda, bo część pilotów nie tyle udała się na 
urlop, ale przeszła do konkurencji, gdzie została 
zatrudniona na lepszych warunkach.

Znikaj¹ce krzy¿e 

Na zdjęciu: czeski mem jako odpowiedź na 
akcję Lidla...

Sieć handlowa Lidl przoduje w walce o świeckie 
państwo, a raczej o państwo bez chrześcijań-
stwa. Ostatnio podczas „tygodnia greckiego” 
sprzedawany był produkt, na opakowaniu 
którego znajduje się zdjęcie prawosławnej 
cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego na wyspie 
Santoryn, niestety bez krzyża na kopule. Ponoć 
to wszystko w imię tolerancji i komfortu klien-
tów, i żeby nie ranić uczuć religijnych. 

(mk)

PYTANIE MIESIĄCA

Czy Unia Europejska 
ma prawo wtrącać się 
w nasz wiek emerytalny 
i zróżnicowanie tego wieku 
w stosunku do kobiet
i mężczyzn?

HANNA ROSZKOWSKA, członek 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w AWFiS w Gdańsku

– Im bliżej jestem emerytury, tym czę-
ściej myślę, że nie chciałabym pracować 
do 65 roku życia. Optuję za tym, aby każdy 
miał wybór, a przede wszystkim za zróżni-

cowanym wiekiem emerytalnym. To nasz przywilej. Jestem 
za tym, aby państwo zapewniało nam wybór, a nie naciska-
ło, że muszę odejść wtedy, kiedy uzyskam wiek emerytalny. 
Unia zbyt mocno chce ingerować w nasze życie. Straszy 
nas, stosuje naciski i gdzie tu demokracja? Głosowałam za 
wstąpieniem do Unii, bo liczyłam, że będziemy się rozwijać 
jako kraj obywatelski, a tu nic nie ma o postawach oby-
watelskich. Mamy słuchać, bo oni wiedzą lepiej. To trąci 
totalitaryzmem.

IWONA OSENKOWSKA, Dział 
Organizowania i Rozwoju ZRG, 
koordynator organizacji handlu

– Absolutnie nie! Z fizjologii wynika, że nie 
ma równości. Kobiety rodząc i wychowując 
dzieci już są poszkodowane bezskładkowym 
okresem w ZUS-ie. Praca w handlu jest obcią-

żająca psychicznie i fizycznie: to dźwiganie skrzynek, worków 
z ziemniakami. Norma BHP mówi, że kobieta może dźwigać 
nie więcej niż 12 kg, a co zrobić, gdy opakowania zbiorcze 
często mają większą wagę? W ciągu jednej godziny przerzuca 
się setki kilogramów. Weźmy pracę w dziale napojów i piw. 
Przywożą 20 palet, a na każdej znajduje się 40-50 zgrzewek. 
W jednej zgrzewce jest 6 butelek po półtora litra. Te zgrzewki 
trzeba przenieść, ustawić na półce i to robi kobieta. Podobnie 
jest na dziale mięsnym. Taka praca obciąża stawy, kręgosłup, 
kolana. Pojawiają się zwyrodnienia. Kasjerka siedzi z kolei czę-
sto na krześle niespełniającym norm ergonomii i przez wiele 
godzin skanując zakupy wykonuje skręt w lewo i w prawo. 
Przy kasie pracuje się na czas. Normy są wyśrubowane. Ekspe-
dientka zawsze musi być uśmiechnięta, nawet gdy przyjmuje 
obelgi od klienta i pretensje od kierownika, bo np. parówki są 
źle ułożone na półce. 

MONIKA LORKOWSKA, skarbnik 
Komisji Oddziałowej NSZZ 
„S” w Pomorskim Oddziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

– Unia nie ma prawa wtrącać się w naszą 
autonomiczną decyzję. Unia jest tworem 
wielu państw, a my jesteśmy samodzielnym 

krajem. Każdy kraj członkowski ma własną suwerenność, ma 
też swoje społeczeństwo i to ono decyduje, w jakim wieku 
pracownicy powinni przechodzić na emeryturę i czy wiek 
emerytalny winien być zróżnicowany, czy nie. 

JAROSŁAW DZIUBEK, zastępca 
przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w LEROY MERLIN Polska

– Przywrócenie zróżnicowanego wieku 
przechodzenia na emeryturę daje prawo 
decydowania pracownikowi, czy chce dłu-

żej pracować, czy nie. Jeśli jakaś kobieta czuje się na siłach 
pracować, mając powyżej ustawowego minimalnego wieku 
emerytalnego, to może pozostać na swoim stanowisku. Tak 
skonstruowane prawo stawia w centrum człowieka i jego 
potrzeby. Urzędnicy Unii Europejskiej traktują ludzi jak przed-
mioty, które podporządkowują wymyślonym przez siebie 
przepisom.

oprac. Maria Giedz
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Wraz z polską trans-
formacją polityczną 
i gospodarczą, która 

nastąpiła na przełomie lat 80. 
i 90. XX wieku, zaczęła się rów-
nież zmieniać sytuacja w mass 
mediach. Doszło do likwidacji 
ówczesnego właściciela więk-
szości polskich gazet RSW „Pra-
sa – Książka – Ruch”. To miejsce 
zaczęły zajmować różne spółki 
czy spółdzielnie dziennikarskie. 
Jednak polskim podmiotom bra-
kowało finansów. Łączyły się 
więc z zagranicznym kapitałem 
w ramach spółek joint venture 
czy spółek akcyjnych. W ten 
sposób na polski rynek zaczął 
wchodzić zagraniczny kapitał, 
który postrzegał Polskę jako bar-
dzo atrakcyjny rynek. Za niską 
cenę można było nabyć sporo 
tytułów z wieloletnią tradycją, 
zapleczem redakcyjnym i sta-
łymi czytelnikami. Polacy z eu-
forią dążyli do otwarcia rynku 
informacyjnego, pozbywali się 
sterowanych i cenzurowanych 
mass mediów państwowych, ale 
nie mając pieniędzy i doświad-
czenia w kierowaniu ruchem 
kapitałowym chętnie korzystali 
z pomocy obcego kapitału. Po-
czątkowo był to głównie kapitał 
francuski, który dość szybko za-
mienił się na niemiecki. 

Króluje kapitał 
niemiecki

POLSKI KAPITAŁ
178 mln 

sprzedanych
egzemplarzy 

w ciągu 2016 r. 

24%
OBCY KAPITAŁ

576 mln 
sprzedanych 
egzemplarzy 

w ciągu 2016 r.

76%

Polskie czy 
polskojęzyczne?

STRUKTURA KAPITAŁOWA POLSKICH 
MEDIÓW DRUKOWANYCH

W Polsce 76 procent sprzedanych w zeszłym roku egzemplarzy mediów drukowanych to 
pisma należące do kapitału zagranicznego, 24 procent to kapitał polski. Jeszcze gorzej jest, 
jeśli weźmiemy pod uwagę prasę lokalną i regionalną, gdzie ponad 80 procent rynku należy 
do koncernów zagranicznych.

ZKDP wykazują, że Wydawnic-
two Bauer (Niemcy) w 2016 r. 
sprzedało 230 mln egzemplarzy 
gazet, czasopism, magazynów i 
poradników. Spółka ta posiada 
najwięcej tytułów – spośród 298 
aż 52, aczkolwiek oficjalnie po-
daje, że wydaje tylko 44 tytuły, 
bowiem niektóre z nich znala-
zły się w spółkach córkach albo 
innych powiązaniach. Podob-
nie rzecz ma się z pozostałymi 
wydawnictwami. Ringier Axel 
Springer (Niemcy) przyznaje się 
do trzech dzienników: „Fakt”, 
„Przegląd Sportowy” i „Sport”, 
razem 11 tytułów. Wydawnictwo 
to w 2016 r. sprzedało 107 mln 
egzemplarzy. Na trzecim miej-
scu pod względem sprzedaży 
– 95 mln egzemplarzy – plasuje 
się Polska Press Grupa (Niem-
cy). Spółka ta, po przejęciu 
w październiku 2016 r. dwóch 
tytułów, posiada 20 dzienników 
lokalnych, spośród wszystkich 
36 dzienników wydawanych 
w Polsce. Należy też dodać, 
że Polska Press, oprócz prasy, 
posiada około 60 serwisów in-
ternetowych i ogłoszeniowych, 
a także oficjalnie 8 drukarni, nie-
oficjalnie 11. Na owe 36 dzienni-
ków zaledwie 7 należy do czysto 
polskich właścicieli, pozostałe są 
albo w całości własnością obce-
go kapitału, albo w znacznej 
części dofinansowywane. 

Na 19 koncernów wyda-
jących ogólnopolskie pisma 
dziewięć z nich należy do kon-
cernów zagranicznych (Bauer, 
Ringier Axel Springer, Polska 
Press, Edipresse Polska, Burda 
International, Phoenix Media, 
Marquard Media, Egmont 
Polska i Bonnier Business Pol-
ska). Pozostałe teoretycznie są 
polskie (Agora, ZPR Media, 
Grupa Gremi, Westa Druk Mi-
rosław Kuliś, Fundacja Gościa 
Niedzielnego, Polityka, PMPG 
Polskie Media, Fratria, Media 
Service Polska). Z kolei Infor 
Biznes, wydający „Gazetę 
Prawną”, ma większościowy 
udział kapitału polskiego, ale 
49 proc. przynależy do Ringier 
Axel Springer. 

Polscy wydawcy

Część polskich gazet, jak 
np. „Rzeczpospolita” wyda-
wana przez Gremi Business 

Communication (dawniej Gre-
mi Media, która przekształciła 
się w spółkę Presspublica z 
51-procentowym kapitałem 
brytyjskim i 49-procentowym 
kapitałem Skarbu Państwa. 
Wydawała ona m.in. „Prze-
krój”, ale został on sprzedany), 
w 2014 r. nawiązała współpra-
cę z agencją SEMAHEAD 
należącą do Grupy Interia.
pl. A ta z kolei obecnie przy-
należy do spółki Bauer. Po-
dobnie jest z Agorą wydającą 
m.in. „Gazetę Wyborczą”, 
która  jest polska. Notabene 
część akcji Agory wykupił 
George Soros, amerykański 
finansista i teoretycznie filan-
trop, a w rzeczywistości „naj-
niebezpieczniejszy człowiek 
świata”, jak twierdzi Andreas 
von Rétyi, znany niemiecki 
politolog i publicysta. Spółka 
Agora, której dyrektorem jest 
Adam Michnik, wydaje: Avan-
teen, Avanti, Cztery Kąty, Dom 
& Wnętrze, Dziecko, Gazeta 
Wyborcza, Książki, Kuchnia, 
Logo, Ładny Dom, Magnolia, 
Metro, Wysokie Obcasy. 

Zorientowanie się w gąsz-
czu owych powiązań jest nie-
zwykle trudne. Reasumując, 
nawet polskie media mają tak 
niejasne powiązania, że trudno 
jednoznacznie ustalić, kto jest 
ich prawdziwym właścicielem. 
Stąd też niemożliwe jest usta-
lenie, jaki procent podmiotów 
o kapitale zagranicznym kon-
troluje rynek prasy w Polsce. 
Podaje się, że jest to pomiędzy 
80 a 90 proc., jeśli chodzi o pra-
sę lokalną i regionalną, a ponad 
70 proc. w kontekście wszyst-
kich ukazujących się w Polsce 
tytułów, a także telewizji, radia 

i portali internetowych. Oczy-
wiście mamy trochę kapitału 
polskiego i nawet sporo tytu-
łów, jak chociażby „Tygodnik 
Solidarność”, ale wśród zalewu 
kolorowych pism są to wyda-
nia niszowe.

Tygodniki w Polsce

Rynek tygodników politycz-
nych i opiniotwórczych wyda-
wanych w Polsce nieco różni 
się od rynku prasy codziennej. 
Występuje kilka tytułów całko-
wicie przynależnych do polskie-
go kapitału i porównywalnych z 
tytułami obcych wydawców, je-
śli chodzi o liczbę sprzedanych 
egzemplarzy. Przykładem jest 
„Gość Niedzielny” – ponad 130 
tys. egzemplarzy w 2016 r., ale 
w maju 2017 r. jego sprzedaż 
spadła do 121 520 egzemplarzy. 
Dla porównania „Newsweek 
Polska”, wydawany przez nie-
miecki koncern Ringier Axel 
Springer Polska w 2016 r. 
uzyskał nakład ponad 112 tys. 
egzemplarzy, a w maju 2017 r. 
jego sprzedaż spadła do 95 212 
egzemplarzy. Na czwartym i 
piątym miejscu znajdują się 
tygodniki prawicowe „Sieci” 
i „Do Rzeczy”.

Polacy wolą jednak pisma 
plotkarskie wydawców nie-
mieckich, np. „Tele Tygodnik” 
z nakładem ponad 700 tys. eg-
zemplarzy w maju 2017 r., czy 
„Życie na Gorąco” ze sprzeda-
nymi 529 106 egzemplarzami

Nie tylko prasa

Głównym „dostawcą” infor-
macji, ale też medium kształtu-
jącym światopogląd we współ-
czesnym świecie jest telewizja, 
radio, a wśród młodego pokole-
nia portale internetowe. 

W Polsce występuje kil-
kaset kanałów telewizyjnych. 

Jednak prawie 90 proc. udziału 
w rynku telewizyjnym skupia 
18 podmiotów. Trzy z nich są 
liczące się, bo obejmują aż 70 
proc. rynku: Telewizja Polska, 
Grupa TVN i Cyfrowy Pol-
sat. TVN od 2015 r. należy do 
firmy amerykańskiej Scripps 
Networks Interactive. Telewi-
zjom lokalnym, osiedlowym, 
religijnym bardzo trudno jest 
się przebić po zamianie pasm 
analogowych na cyfrowe, bo 
na to trzeba mieć specjalne po-
zwolenia. Wiele z nich przestało 
funkcjonować albo nadają w in-
ternecie. 

Jeśli chodzi o radio, to 
najpopularniejszą rozgłośnią 
jest RMF FM, która należy 
do niemieckiego Bauera. Cała 
Grupa RMF, łącznie ze stacją 
RMF Classic, jest własnością 
Niemców. Posiada ona 28 proc. 
udziałów w rynku radiowym. 
Drugą najchętniej słuchaną 
rozgłośnią jest Radio Zet (19 
proc. udziałów). Zarządza nią 
kapitał francuski. W rękach 
Francuzów znajdują się też inne 
rozgłośnie, jak Radio Zet Gold, 
Radio Zet Chilli, Antyradio 
oraz Radio Plus. Polskie Radio 
ma 18 proc. udziału w rynku. 
Dla porównania: warszawska 
Prowincja Redemptorystów, 
która jest właścicielem Radia 
Maryja, kontroluje zaledwie 
2 proc. rynku. Natomiast około 
5 proc. rynku opanowała Agora 
ze swoimi rozgłośniami: Radio 
Pogoda, Radio Tok FM, Radio 
Złote Przeboje, Rock Radio. 
Istnieje jeszcze kontrolowana 
przez ZPR Media Grupa Ra-
diowa Time o jednoosobowym 
kapitale polskim z nie do końca 
wyjaśnionymi powiązaniami. 
Jest ona właścicielem m.in. 
Radia Eska. Wiele polskich 
rozgłośni, jak chociażby Radio 
Wnet, z powodu blokady głów-
nych potentatów o obcym kapi-

PRASA LOKALNA 
(dane Związku 
Kontroli Dystrybucji 
Prasy za 2015 r.)

Kapitał niemiecki 

93%

Kapitał polski 

7%

TYGODNIKI LOKALNE 
(dane Związku 
Kontroli Dystrybucji 
Prasy za 2015 r.)

Kapitał niemiecki 

90,5%

Kapitał polski 

9,5%

Dzisiaj tylko kilkanaście pro-
cent wszystkich krajowych gazet 
jest w rękach polskich. Związek 
Kontroli Dystrybucji Prasy obec-
nie kontroluje na terenie Polski 
298 tytułów, w tym 36 dzien-
ników i 262 czasopisma. Dane 
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Tytuły wydawane przez spółkę Ringier 
Axel Springer Polska

On i Styl/Ona i Styl (miesięcznik dla Makro Cash & Carry), 
Auto Świat, Auto Świat 4×4, Auto Świat Auta Używane Kata-
log, Auto Świat Classic, Auto Świat Poradnik, CKM, Co słychać? 
(miesięcznik dla pracowników PTC), Cosmopolitan, Esquire, 
Fakt, Fakt Gwiazdy, Fakt TV, Fakt Zdrowie, Forbes, Hot Moda & 
Shopping, Joy, Komputer Świat, Komputer Świat Niezbędnik, 
Magazyny: Newsweek, Newsweek Historia, Pierwszy Milion, 
Playboy Polska, Przegląd Sportowy, Puls Intercity (magazyn 
pracowników PKP Intercity), Rossnę! (kwartalnik parentingo-
wy dla sieci Rossmann), segment Custom Publishing, Shape, 
Skarb (magazyn lifestylowy dla sieci Rossmann), Sport, Sze-
rokiej Drogi (kwartalnik PKN Orlen), Sztuka Dobrego Wyboru 
Dolce Vita (kwartalnik dla Alma Market SA), Tanie Leki (dwu-
miesięcznik dla sieci Apteka i Partnerzy), T-Mobile-trendy.pl 
(portal internetowy dla PTC), TopGear, Voyage.

Tytuły wydawane przez Polska Press
Autogiełda Wielkopolska, Dziennik Bałtycki, Dziennik 

Łódzki, Dziennik Polski, Echo Dnia, Express Ilustrowany, Fakty 
Jasielskie, Fakty Nyskie, Fakty Ostrowieckie, Gazeta Codzien-
na Nowiny Woj. Podkarpackie: Rzeszów, powiat rzeszowski, 
Krosno, powiat krośnieński, Mielec, powiat mielecki, Prze-
myśl, powiat przemyski, Stalowa Wola, powiat stalowo-
wolski, Tarnobrzeg, powiat tarnobrzeski, powiaty: leżajski, 
łańcucki, strzyżowski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, 
bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, jasielski, dębicki, 
ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, niżański, Gazeta Lu-
buska, Pleszewska, Pomorska, Wojewódzka, Współczesna, 
Głos Dziennik Pomorza, Kramik Plus, Kurier Gdyński, Kurier 
Lubelski, Kurier Poranny, Moto Express, Moto Jarmark, Moto 
Salon, Nasza Historia, Nowa Trybuna Opolska, Nowiny Go-
leniowa i Nowogardu, Podlaskie, Sokólskie, Suwalskie, Pa-
norama Kłodzka, Legnicka, Świdnicka, Wałbrzyska, Zgierska, 
Tygodnik Motoryzacyjny Jarmark.

Tytuły wydawane przez Bauer Media 
Polska

Auto Moto, Bella Relaks, Bravo, Bravo Girl, Bravo Love, Bravo 
Sport, CD-Action, Chwila dla Ciebie, Dobry Tydzień, Fun Club, 
Grazia, Kobieta i Życie, Kurier TV, Mam dziecko, Motor. Porad-
nik Kupującego. Na Żywo, NAJ, Olivia, Pani, PC Format, Rewia, 
SHOW, Super TV, Świat i ludzie, Świat Kobiety, Świat Seriali, 
Świat Wiedzy, Takie jest życie, Tele Max, Tele Świat, Tele Tydzień, 
Tina, To & Owo, TV 14, Twist, Twoje Imperium, Twój Styl, Życie 
na Gorąco oraz wydawnictwa poradnicze, rzeczy używane...

Tytuły wydawane przez Hubert Burda 
Media – polską filię niemieckiego 
holdingu

Chip, Claudia, Coaching, Elle, Focus Historia, Gala, Glam-
our, Horoskop, InStyle, National Geographic Traveler.

Tytuły wydawane przez szwajcarski 
koncern Edipresse Polska

Be Active. Dietetyka & Fitness, Będę mamą, Cienie i Blaski, 
Co przyniesie los, Flesz. Gwiazdy&Styl, Kropka TV, Magazyny, 
Mamo, to ja, Moje Smaki Życia, Okruchy Życia – Historie Prosto 
z Serca, Pani Domu, Party, Życie Gwiazd, Poradnik Domowy, 
Prawdziwe Życie, Przedszkolak, Przyjaciółka, Sekrety Serca, 
Twoje Dziecko, Twój Maluszek, Uczucia i Tęsknoty, Uroda, Uro-
da Życia, Vita, VIVA!, Moda, Z Biegiem Dni, Zawsze miłość.

tale, ma problemy z dostępem 
do multipleksu, więc nadają 
wyłącznie przez internet.

Portale internetowe

Spośród czterech głównych 
portali internetowych polski 
kapitał posiada tylko Wirtualna 
Polska (17 mln użytkowników. 
Dane za: badanie Gemius/ PBI, 
czerwiec 2016). Na drugim 
miejscu plasuje się Grupa Onet-
-RASP (16,5 mln użytkowni-
ków) ze spółki Ringier Axel 
Springer Polska. Ten właściciel 
posiada również inne portale, 
jak: kozaczek.pl, milionkobiet.
pl, Nk.pl, Skapiec.pl. Trzecie 
miejsce pod względem użytkow-
ników zajmuje Grupa Interia.pl 
Bauera (13 mln). Na czwartym 
znajduje się Grupa Gazeta.pl, 
której właścicielem jest Agora 
(12 mln użytkowników). Sporo 
portali internetowych posiada 
szwajcarski koncern Edipresse 
Polska: afterparty.pl, babyonli-
ne.pl, blogierki.pl, fleszstyle.pl, 
fotoona.pl, gotujmy.pl, niania.
pl, opiekaseniora.pl, opieka-
zwierzat.pl, polki.pl, pomoce-
domowe.pl, pomocni.pl, wizaz.
pl. Swoje portale ma też Polska 
Press: alegratka.pl, coigdzie.pl, 
dom.gratka.pl, ekstraklasa.pl, 
gratka.pl, grupa ebudownictwo.
pl, gruper, langloo.com, moto-
fakty.pl, motogratka.pl, nasze-
miasto.pl, natablicy.pl. 

Nie można zapomnieć o por-
talach kojarzonych z prawicą: 
wpolityce.pl, niezalezna.pl, 
fronda.pl. Te dwa pierwsze są 
bardzo często cytowane, a ich 
„klikalność” też wciąż rośnie.

Sytuacja mediów we 
Francji i w Niemczech

Z raportu o koncentracji 
w mediach na terenie Francji 
oraz Niemiec, przeprowadzo-
nego przez Instytut Staszica, 
można się dowiedzieć, że oba 
te kraje posiadają rozwinięte 
prawodawstwo antykoncen-
tracyjne. Wynika to między 
innymi z założenia, że domi-
nacja jednej grupy kapitało-
wej, czasem kilku, ale ze sobą 
ściśle powiązanych, może pro-
wadzić do ujednolicenia prze-
kazu oraz ograniczania treści 
przekazu. Dlatego w owych 
państwach, aby zachować plu-
ralizm, stopień koncentracji 
jest uregulowany prawnie. Za-
równo w Niemczech, jak i we 
Francji występuje silne po-
czucie tożsamości kulturowej. 
W teorii mówi się o wolności 
słowa i pluralizmie poglądów, 
w praktyce jednak zwycięża 
wszechpanująca poprawność 
polityczna, w przypadku Nie-
miec dbałość o korzystny wi-
zerunek państwa. Stworzono 
więc tam takie prawo, które 
nie dopuszcza do monopoli-
zacji, ale też gwarantuje pod-
miotom krajowym dominację 
na wewnętrznym rynku me-

Negatywne skutki koncentracji mass 
mediów przez zagraniczny kapitał
 zanik różnorodności
 obniżenie jakości tekstów (plotkarstwo, sensacja)
 unifikacja treści
 monopolizacja głównie na rynkach lokalnych
 brak dostępu do pełnej informacji i manipulowanie opinią 

publiczną
 brak możliwości wyrażania swoich poglądów i niezależności
 przenoszenie obcych wzorców kulturowych
 serwowanie pustych, nic nieznaczących treści
 ingerencja w politykę redakcyjną
 wzrost oglądania zamiast czytania
 ograniczanie konkurencji
 komercjalizacja
 w pierwszym etapie ceny dumpingowe, następnie wzrost cen
 ograniczona wolność dziennikarzy, stosowanie mobbingu
 zmniejszenie zatrudnienia na umowę o pracę, a zwiększe-

nie współpracy za wierszówkę przy takim samym obciąże-
niu, jak praca na umowę, wyzysk

 brak możliwości zmiany miejsca pracy przez dziennikarzy
 trudność w ustaleniu rzeczywistego właściciela
 transfer zysków za granicę.

dialnym. Przepisy te skupione 
są przede wszystkim na prasie 
codziennej i telewizji. Ponadto 
w krajach tych występują silne 
związki zawodowe broniące 
praw dziennikarzy. Respekto-
wana jest niezależność dzien-
nikarska. Dziennikarze są też 
udziałowcami w strukturze 
własnościowej mass mediów. 

W Niemczech tylko 
niemieckie

W Niemczech obok mediów 
publicznych funkcjonują nadaw-
cy prywatni oraz społeczni. Jest 
to rynek z dominacją kapitału 
rodzimego. Niemożliwością jest 
dopuszczenie do takiej sytuacji, 
jaka miała miejsce z wchodze-
niem na multipleks Telewizji 
Trwam, kiedy to dopiero po 
140 marszach protestacyjnych 
organizowanych w różnych 
miejscach w Polsce udało się 
uzyskać całkowicie komercyjną 
koncesję, kosztującą miliony. 
Blokowanie tego nadawcy wy-
nikało z czysto ideologicznych 
przesłanek. Jeśli chodzi o nie-
miecką prasę, to obecnie około 
60 proc. należy do 10 koncer-
nów wydawniczych wyłącznie 
kapitału niemieckiego. Pozostałe 
są też własnością w większości 
niemiecką, ale znajdującą się 
w rękach drobnych właścicieli. 
Rynek czasopism jest podob-
ny. Chodzi o to, aby zapobiec 
dominacji jednego lub dwóch 
przedsiębiorstw medialnych. 
Przyjętym progiem jest 30 proc. 
oglądalności, słuchalności czy 
czytelnictwa. Jeśli dany koncern 
jest jednocześnie właścicielem 
rozgłośni radiowych, prasy co-
dziennej czy reklam, to nie wol-
no mu przekroczyć poziomu 25 
proc. W 2016 r. wychodziło 344 
dzienników, z tego ¾ to prasa 
lokalna i regionalna o kapitale 
rodzimym. Telewizja w Niem-
czech w ponad 90 proc. jest nie-
miecka. Dzieli się na telewizję 
publiczną o kapitale niemieckim 
i prywatną o większościowym 
kapitale niemieckim. Spośród 

kapitału zagranicznego, w tym 
amerykańskiego i francuskiego, 
żadnemu nie udało się przekro-
czyć 1 proc. udziału w rynku. 
Radio w Niemczech to głównie 
są to nadawcy publiczni. Prywat-
ne rozgłośnie radiowe związane 
są z federalną strukturą kraju. 
Spośród 20 najpopularniejszych 
serwisów internetowych 12 na-
leży do niemieckich koncernów 
wydawniczych. Przyjęcie w 
poczet Unii krajów z Europy 
Wschodniej i Środkowej stwo-
rzyło niemieckim koncernom 
medialnym możliwość cał-
kowitego przejęcia lokalnych 
przedsiębiorstw tego regionu, w 
tym Polski.

We Francji większość 
francuska

We Francji każdy ma prawo 
założyć pismo, ale, zgodnie z 
przepisami prawnymi z paź-
dziernika 1984 r. określa się 
limit 15 proc. całkowitego na-
kładu dzienników ogólnokrajo-
wych (publikacji o charakterze 
informacyjnym) i 15 proc. regio-
nalnych jaki może posiadać jedno 
przedsiębiorstwo. Zapis z sierpnia 
1986 r. mówi o nie przekraczaniu 
30 proc. zasięgu nakładu ogólno-
krajowego wszystkich publikacji 
tego typu na terenie Francji. Usta-
wa audiowizualna odnosi się też 
do obcego kapitału i tak cudzo-
ziemiec może posiadać najwyżej 
20 proc. kapitału spółki lub prawa 
głosu w spółce, która ma licencję 
do nadawania sygnału radiowego 
lub telewizyjnego po francusku. 
Największe grupy medialne (Bol-
loré i Lagardère Active) należą 
do Francuzów. Jedynym dużym 
zagranicznym kapitałem jest 
niemiecka Grupa Bertelsmann 
Franc. Ograniczenia prawne do-
tyczą też dostępu do liczby oraz 
typów licencji. 

Poprawni politycznie

Wydawanie czasopism, np. 
kobiecych, czy młodzieżo-
wych przez głównie koncerny 

niemieckie o liberalnych po-
glądach, wpływa na kształ-
towanie sposobu myślenia i 
zachowań znacznej części pol-
skiej społeczności. Rezygnuje 
się w owych pismach z prezen-
towania wartości etycznych, 
patriotycznych, prorodzinnych, 
tożsamościowych, religijnych,   
promuje, pod hasłem wolności 
i demokracji, unifikację, globali-
zację, komercjalizację, równość 
czy ujednolicenie płci, abor-
cję… Wręcz narzuca się sposób 
myślenia, czego znakomitym 
przykładem jest „słynny” list 

prezesa Ringier Axel Springer 
Media (niemiecko-szwajcarski 
koncern) do pracowników pol-
skiego oddziału firmy, oceniają-
cy reelekcję Donalda Tuska na 
szefa Rady Europejskiej. Mark 
Dekan w marcu 2017 r. pisząc 
do podległych sobie polskich 
dziennikarzy, instruował ich, 
jak powinni oceniać polski rząd, 
dając przykład ostrej krytyki. Po 
czym zaapelował do dziennika-
rzy, „że nadszedł czas, aby włą-
czyć się do gry”.

Maria Giedz
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MEDIA W POLSCE

– W związku z zapowiada-
ną ustawą o dekoncentracji 
mass mediów na terenie Pol-
ski pojawiły się bardzo róż-
ne opinie – od zachwytu po 
maksymalną krytykę. Wiele 
osób zaczyna się zastanawiać, 
dlaczego mamy dekoncentro-
wać media? 

– Należę do zwolenników 
tej ustawy. W krajach Unii 
Europejskiej zasada dekon-
centracji nie jest żadnym ewe-
nementem. Dlaczego należy 
to wprowadzić u nas? Jest to 
rodzaj likwidowania nieprawi-
dłowości, które zaszły w okre-
sie transformacji ustrojowej. 
Wówczas prowadzono dzia-
łania tylko takie, które miały 
rozbić komunistyczny mono-
pol. Likwidacją tego monopo-
lu było uruchomienie „Gazety 
Wyborczej” w okresie Okrą-
głego Stołu (powstała na pod-
stawie uzgodnień Okrągłego 
Stołu, pierwszy numer ukazał 
się 8 maja 1989 r.). Na ustawę 
o mediach elektronicznych, 
czyli ustawę o radiofonii i te-
lewizji, czekaliśmy do grudnia 
1992 r., a weszła w życie rok 
później i też nie uporządkowa-
ła wszystkiego. 

Naprzeciwko dopiero powsta-
jących, często wychodzących 
z podziemia różnego rodzaju 
inicjatyw prasowych, stanęły eu-
ropejskie giganty. Część praso-
znawców już wówczas nazywała 
to „rozbiorem prasowym Polski”. 
Jednak wierzyliśmy, że czyste 
zasady gry rynkowej spowodu-
ją, iż polskie dziennikarstwo nie 
zostanie zupełnie zdominowane 
przez obcy kapitał. Pomyliliśmy 
się. Efektem jest to, że cały rynek 
prasy w Polsce został podzielony 
między trzy wielkie niemieckie 
koncerny. Jeżeli porównamy 
wysokość nakładów i sprzedaż, 
to numerem jeden jest Bauer, 
numerem dwa Ringier Axel 

Springer, numerem trzy Polska 
Press. Łącznie te trzy pierwsze 
koncerny sprzedają w ciągu roku 
460 mln egzemplarzy różnego 
rodzaju gazet. Informacje te po-
chodzą z danych publikowanych 
przez Związek Kontroli Dys-
trybucji Prasy, ukazujących się 
oficjalnie na chociażby portalu 
wirtualnemedia.pl. Numerem 
cztery wydawnictwa prasowego 
w Polsce jest Agora, wydawca 
„Gazety Wyborczej” i kilkunastu 
innych tytułów. Wydaje prawie 
46 mln egzemplarzy. Cała reszta 
naszych gazet papierowych sta-
nowi niewielki procent. 

Efekt jest taki, pomijam 
tu, jakie wielkie zyski można 
z tego czerpać, że nie wiemy, 
jak takie gazety zachowają się 
w sytuacji, kiedy podmiot nie-
miecki będzie miał inne zdanie 
niż podmiot polski. 

– Już miewa. Było to wi-
doczne podczas gdańskich ob-
chodów 37 rocznicy podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych, 
w których wzięło udział kilka 
tysięcy osób. „Dziennik Bałtyc-
ki”, będący w rękach Polska 
Press, czyli niemieckich, nie 
napisał żadnej wzmianki, a by-
ła to ogromna uroczystość. Czy 
to nie jest forma manipulacji? 
Czy nie wchodzimy w epokę 
narzucania treści, które mamy 
czytać? 

– Oczywiście, że tak. To, 
o czym pani mówi, jest absolutnie 
niedopuszczalną praktyką, nie-
zgodną z etyką dziennikarską. Jak 
można pominąć duże wydarzenie 
w codziennych informacjach! Po-
mijanie, eliminowanie pewnych 
tematów, przedstawianie racji nie 
wszystkich stron, albo przedsta-
wianie w taki sposób, że coś się 
kojarzy dobrze, a coś źle, to jest 
współczesna manipulacja. Dzieje 
się to nie tylko w prasie, ale prasa 
ma o wiele większą siłę oddziały-
wania niż wynika to tylko z liczb, 

które podałam. Dlatego, że pra-
sa, słowo wydrukowane, pisane, 
opracowane, oddziałuje w dużo 
dłuższym czasie niż bezpośredni 
krótki kontakt. Jest źródłem wie-
dzy nie tylko dla dziennikarzy. 
Korzystają z niej osoby, które 
podejmują jakieś decyzje, chcą 
czerpać wiedzę o otaczającym 
świecie, bo potrzebują tego do 
swojej pracy. Cały sektor gospo-
darczy, kulturalny, spraw społecz-
nych karmi się informacjami, któ-
re znajduje w gazetach. Nie chcę 
pomijać znaczenia internetu, ale 
tam też są teksty pisane. Sposób 
informowania o danych tema-
tach ma przeogromny wpływ 
na nas wszystkich. Natomiast 
o tym, co jest w głównym czy 
zasadniczym nurcie przekazu 
danego medium, decyduje jego 
właściciel. Nie mówię, że nie ma 
być pluralizmu i że tylko mają 
być media narodowe. Wręcz 
przeciwnie, ale porównujmy 
konkretne dane i konkretne 
liczby. W moim przekonaniu 
ustawa dekoncentracyjna jest 
bardzo potrzebna. Nie chcę być 
optymistką, nie znając doku-
mentu, natomiast kierunek tego 
myślenia wydaje mi się dzisiaj 
niezbędny. 

– Dlaczego niemieckiemu 
kapitałowi tak bardzo zależy 
na wydawaniu gazet w Polsce? 
Czy wiąże się to np. z reklamą, 
promocją różnych towarów 
produkowanych przez kon-
cerny niemieckie? 

– Musi mieć, bo widzimy to 
po skutkach. Wtedy, kiedy się 
zaczynało tworzyć nowe media, 
tłumaczono nam, że ten, kto po-
trafi lepiej i szybciej coś zaofero-
wać, będzie zawsze wypierał tego 
słabszego. Dziś jesteśmy w struk-
turach Unii Europejskiej, a zasa-
dy funkcjonowania wspólnoty 
zakładają swobodny przepływ 
kapitału między poszczególny-
mi krajami, tylko że to prawo nie 
działa w obie strony. Kiedy my 
się otwieramy na innych, to nie 
ma żadnych barier. W momencie, 
kiedy chcielibyśmy wchodzić na 
obcy teren, bariery są ogromne. 

Przykładem może być działa-
nie państwa niemieckiego, które 
nie wpuszcza na swój rynek in-

nej prasy. Swego czasu Brytyj-
czycy chcieli wykupić udziały 
w jednym z niemieckich tygo-
dników. Natychmiast zostało to 
zablokowane przez odpowied-
nik urzędu antymonopolowego 
w Niemczech. U nas dzieje się 
to bezproblemowo. Jako Sto-
warzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich mocno oprotestowaliśmy 
wykupywanie przez Passauera 
(Polskapresse, obecnie Polska 
Press) gazety „Dziennik Polski” 
w 2011 r. Nasz Urząd Antymo-
nopolowy pozwolił na tę trans-
akcję, mimo że było wiadomo, 
iż prawie cała prasa regionalna 
znajduje się w rękach tego kon-
cernu. To oznacza, że zaakcepto-
waliśmy coś, co jest niezgodne 
ani z zasadami unijnymi, ani 
z prawodawstwem polskim. 

Dekoncentracja jest napra-
wianiem błędów z przeszłości. 
Nierobienie niczego powoduje, 
że bardzo poważna dziedzina 
życia, jaką są współczesne me-
dia, współczesne środki komu-
nikowania, mające wpływ na 
wszystkie działy życia publicz-
nego w Polsce, są kontrolowa-
ne przez obcych wydawców. 
Mała gazeta z niewielkim na-
kładem ma ogromne problemy, 
żeby dotrzeć do swoich odbior-
ców, bo przejęte są drukarnie, 
narzędzia dystrybucji. 

Kiedy prywatyzowaliśmy ga-
zetę, to przecież nie tylko tytuł, 
ale budynki, w których mieściły 
się redakcje, znajdujące się często 
w centrach dużych miast. Dzisiaj 

są własnością tych koncernów. 
I jeśli nawet uda się coś zrobić 
z tytułem, to i tak mamy problem, 
bo właścicielem bardzo korzyst-
nej nieruchomości już są zupełnie 
inne podmioty. 

– Dlaczego do oponentów 
dołączyła międzynarodowa 
pozarządowa organizacja 
„Reporterzy bez granic”? Or-
ganizacja walcząca o wolność 
słowa, o niezależne media, na-
gle stanęła w obronie dużych 
niemieckich koncernów? 

– Zakładam, że nie mają peł-
nej informacji o tym, jak wygląda 
obecnie sytuacja mediów w Pol-
sce. Dysponując wybiórczymi 
danymi, grzmią na alarm w sy-
tuacji, w której nie ma podstaw 
ku temu. Mówię to na podstawie 
własnego doświadczenia, jako 
dyrektor Centrum Monitoringu 
Wolności Prasy SDP, którym 
kieruję od dwóch miesięcy. Otóż 
niedawno ukazał się, sporządzony 
przez organizację Freedom House 
(amerykańska pozapartyjna orga-
nizacja, przygotowująca co roku 
raporty o stanie demokracji i wol-
ności we wszystkich państwach 
świata), bardzo niekorzystny dla 
Polski raport na rok 2017. Zmie-
niono nam międzynarodowy sta-
tus, z mediów wolnych na media 
częściowo wolne. Oponowałam 
przeciwko temu. Ten obszerny 
raport w ogóle nie uwzględnił 
informacji CMWP SDP. 

Media u nas mają wolność 
funkcjonowania. Nie jest za-
grożona wolność wypowia-
dania się. Nikt nie kontroluje 
mediów pod kątem treści. Ba-
riery są tylko własnościowe. 
W zapowiadanej ustawie cho-
dzi o to, żeby mediom polskim 
czy mediom o kapitale polskim 
przywrócić możliwości konku-
rowania z koncernami zachod-
nimi. 

– Możemy więc powiedzieć, 
że jest to forma kolejnego roz-
bioru Polski i w tym wypadku 
na płaszczyźnie mass mediów? 

– Rozbioru medialnego. Tyl-
ko to się już stało i pytanie, czy 
jesteśmy w stanie to naprawić? 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Maria Giedz

Dekoncentracja 
mediów, czyli 
naprawianie błędów 
z przeszłości
Rozmowa z medioznawcą dr JOLANTĄ HAJDASZ, dyrektorem Centrum 
Monitoringu Wolności Prasy SDP, na temat dekoncentracji mass mediów 

Naprzeciwko dopiero 
powstających, często 
wychodzących 
z podziemia różnego 
rodzaju inicjatyw 
prasowych, stanęły 
europejskie giganty. 
Jednak wierzyliśmy, 
że czyste zasady gry 
rynkowej spowodują, iż 
polskie dziennikarstwo 
nie zostanie zupełnie 
zdominowane 
przez obcy kapitał. 
Pomyliliśmy się.
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SPOŁECZEŃSTWO

To kolejna odsłona – po 
sporze zbiorowym, prote-
ście głodowym i apelach 

do urzędników samorządowych 
– sporu wokół ważnej dla Po-
morza instytucji kultury, którego 
osnową stała się z jednej strony 
postawa dyrekcji, a z drugiej 
brak dialogu z pracownikami 
także ze strony samorządu wo-
jewództwa i urzędu.

Postulaty pracownicze to m.in. 
umowa o pracę przed przystąpie-
niem do pracy, godne traktowa-
nie pracowników, przywrócenie 
związkowca Krzysztofa Rze-
szutka do pracy, przestrzeganie 
pięciodniowego tygodnia pracy, 
sprawiedliwość w ocenie pra-
cy,  ucywilizowanie warunków 
pracy, przewidywalny plan pracy 
minimum na dwa tygodnie.

Jako że do tego desperackiego 
kroku, jakim było zwołanie zgro-
madzenia, popchnęła sytuacja ar-
tystów i pracowników tej instytucji 
kultury pod dyrekcją Warcisława 
Kunca, skandowano pod jego ad-
resem: „Dyrektor do dymisji!”.

Na schodach wiodących do 
urzędu ludzie w operowych 
maskach trzymali hasło „Stop 
mobbingowi!”. Swoje postulaty 
kierowali do lokatorów marszał-
kowskich gabinetów.

–  Pracownicy są zastrasza-
ni. Czy jest na to przyzwolenie, 
panie marszałku? – dopytywała 
Mieczysława Struka, marszał-
ka województwa pomorskiego,  
Anna Sawicka, koncertmistrz 
wiolonczel orkiestry Opery 
Bałtyckiej i przewodniczą-
ca KZ NSZZ „Solidarność” 
w operze, przypominając 
jego deklaracje z 16 lutego br. 
o czynnym zaangażowaniu się 
w rozwiązanie sporu.

Państwowa Inspekcja Pracy w wystąpieniach pokontrol-
nych wydała pracodawcy w Operze Bałtyckiej zalecenia. 
W wystąpieniu z 20 lipca 2017 r. PIP zaleca m.in.:

1. Przestrzegania wskazania w świadectwie pracy w wypo-
wiedzeniu umowy na czas nieokreślony przyczyn uzasad-
niających wypowiedzenie (art. 30 i 42 kodeksu pracy);

2. Uznania za pracę zadań wykonywanych w warunkach 
art. 22 k.p.; 

3. Przestrzegania trybu konsultacji związkowej (art. 38 
k.p.);  

4. Objęcia pracowników postanowieniami porozumienia 
wprowadzającego zasady wynagradzania oraz wyrów-
nania wypłacanych kwot; 

5. Przeliczenia odprawy wypłaconej z powodu likwidacji 
stanowiska w zgodzie z art. 94 k.p. oraz z przepisami 
o zasadach rozwiązywania stosunku pracy; 

6. Przestrzegania przepisów w zakresie dopuszczalnego li-
mitu godzin nadliczbowych w tygodniu (art. 131 k.p.);

7. Przestrzegania przepisów o pięciodniowym tygodniu 
pracy (art. 129 k.p.); 

8. Zrekompensowania pracy wykonywanej w dniu wolnym 
od pracy poprzez udzielenie w zamian innego dnia wol-
nego do końca okresu rozliczeniowego (art. 151 k.p.);

9. Dokonywania zmian w planach prób i przedstawień 
zgodnie z regulaminem pracy (art. 8 k.p.);   

10. Wyeliminowania zachowań, które mogą być kwalifiko-
wane jako mobbing; 

11. Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów 
oceny pracowników (art. 94 k.p.).  

Wystąpienie pokontrolne PIP z 29 grudnia ub.r. obejmo-
wało m.in. konieczność:
1. Prowadzenia szkoleń BHP w czasie i na koszt pracodawcy 

(art. 237 k.p.);  
2. Potwierdzania na piśmie umowy przed dopuszczeniem 

do pracy (art. 29 k.p.);
3. Dopuszczania do pracy pracowników posiadających aktual-

ne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań; 
4. Przekształcenia umów o dzieło w umowy o pracę z 11 

pracownikami opery (art. 22 k.p.), świadczącymi pracę 
pod nadzorem kierownika baletu; 

5. Dostosowania w porozumieniu ze związkami zawodo-
wymi regulaminu wynagrodzeń i regulaminu organiza-
cyjnego do faktycznie występujących sytuacji;

6. Przeanalizowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 
za występ ponadnormowy i w przypadku zaniżenia tego 
składnika wynagrodzenia jego wyrównania;

7. Opracowania planu przedstawień na sezon artystyczny;
8. Zaprzestania niedopuszczania przedstawiciela organiza-

cji związkowych do rozmów na szczeblu pracodawca/
przełożony – pracownik, zgodnie z ustawą o związkach 
zawodowych.

STOP niszczeniu Opery Bałtyckiej 
W strugach deszczu i przy podmuchach wiatru 18 września blisko pięćdziesiąt osób uczestni-
czyło w zgromadzeniu publicznym pod hasłami „Stop niszczeniu Opery Bałtyckiej” i  „Odwołać 
dyrektora Opery Warcisława Kunca”. Przed wejście do Urzędu Marszałkowskiego w  Gdańsku 
zaprowadziła manifestantów gorycz spowodowana poczuciem lekceważenia ze strony dyrek-
tora tej podległej marszałkowi instytucji kultury i łamanie praw pracowniczych.

Jednak stojący w deszczu 
pod drzwiami Urzędu Marszał-
kowskiego pracownicy czuli 
się opuszczeni i zlekceważeni. 
Skarżyli się na szykany i utrud-
nianie działalności związkowej 
i zwalnianie związkowców z 
pracy. Przypominali więc artykuł 
59 Konstytucji RP, mówiący, iż 
zapewnia się wolność zrzeszania 
się w związkach zawodowych.

Krzysztof Rzeszutek, związ-
kowiec, który podjął dramatyczny, 
głodowy protest, przekonał się, co 
ten artykuł znaczy dla ludzi, któ-
rzy przy innych okazjach wyma-
chują konstytucją. Dzisiaj walczy 
o przywrócenie do pracy. I ma w 
tym związkowe wsparcie.

Dramatycznie zabrzmiał 
głos jednej z artystek.

–  Przez trzydzieści lat mo-
jej historii z Operą Bałtycką nie 
pamiętam takich czasów, by re-
pertuar był tak nędzny, a poziom 
artystyczny poprzez dobór reper-
tuaru, dyrygentów i obsady był tak 
dołujący. Spadamy o kilka klas 
– mówiła wyraźnie wzruszona.

Krzysztof Dośla, przewod-
niczący ZRG „Solidarności”, 
zapewnił o poparciu żądań 
pracowniczych ze strony Re-
gionu. – Pracownicy instytucji 
kultury wysokiej rangi muszą 
dopominać się o swoje podsta-
wowe prawa. To nie powinno 
się wydarzyć. Niestety, to, co 
pokazują protokoły po kontro-
li inspekcji pracy, napawa nas 
olbrzymim smutkiem. Szy-
kanowanie i poniewieranie  
pracowników, brak szacunku 
dla prawa pracy ze strony dy-
rekcji opery – tak nie powinno 
być. Tyle naruszeń zapisów 
prawa rzadko znajdowaliśmy 
w zakładach pracy, w których 

rządzi drapieżny, prymitywny 
kapitalizm – mówił Dośla.

– Szkoda, że musimy w pikie-
cie upominać się o zwyczajne, po-
prawne relacje między zespołem 
opery a jej dyrekcją – dodał Dośla. 
Zapewnił, że rozmowy o przy-
szłości opery i sposobach rozwią-
zania konfliktu będą przedmiotem 
posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego.

Ze wsparciem pikietującym 
pracownikom już pośpieszyła 
m.in. delegacja oświatowej „So-
lidarności”, z przewodniczącą 
gdańskiej komisji Bożeną Brauer, 
i grupa gdańskich portowców.

Poparcia pracownikom 
Opery Bałtyckiej udzielili też 
związkowcy z Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej.

„Postawa dyrekcji opery jest 
zarzewiem konfliktu. Coraz czę-
ściej dochodzi do łamania praw 
pracowniczych” – napisali przed-
stawiciele wszystkich związków 
zawodowych filharmonii.

Te wyrazy poparcia są niezbęd-
ne w sytuacji prób zastraszania 
pracowników ze strony dyrekcji 
opery, m.in. zagrożenia szykanami 
za udział w zgromadzeniu.

– Niektórzy z nas są w ma-
skach, bo się boimy – mówią pra-
cownicy opery.

Poniedziałkowe zgromadze-
nie jest wyraźnym sygnałem dla 
władz województwa pomorskie-
go, że zmiany są niezbędne, aby 
nastąpiło uzdrowienie sytuacji. 
Tym bardziej, jak alarmują pra-
cownicy opery, że od września ub. 
roku w tej instytucji łamane są na-
gminnie prawa pracownicze, a po-
ziom artystyczny z każdym dniem 
sięga coraz głębszego dna.

Ich zdaniem za całą sytuację 
odpowiedzialna jest jedna osoba 

– dyrektor Warcisław Kunc. 
W związku z powyższym doma-
gają się jego natychmiastowego 
odwołania.

Kolejna kwestia podnoszona 
przez pracowników to anga-
że i umowy. Nie godzą się na 
umowy śmieciowe, propono-
wane m.in. artystom baletu. Co 
bowiem z kontuzjami i naraże-
niem na wypadki przy pracy? 
„Stop śmieciówkom w operze” 
to kolejne hasło zgromadzenia.

– Obawiamy się obcięcia skła-
du orkiestry opery i chóru. Będzie-
my mieli amatorszczyznę, a nie 
operę. Gdańsk musi mieć operę. 
A co się stało z repertuarem? 
– przekonywała Sawicka.

Kontrole w gdańskiej operze 
przeprowadziła też Państwowa 
Inspekcja Pracy, która potwier-
dziła uwagi związkowców i wy-
dała wiele zaleceń.

– Pracujemy w warunkach 
urągających rozsądkowi i bezpie-

czeństwu pracy – skarżyli się nam 
artyści opery i wspominali, jak 
„bez masek i bez rękawic zbierali 
trujący granulat SBR”.

O co chodzi? Otóż artyści 
Chóru Opery Bałtyckiej pod-
nosili, iż granulat użyty przy 
dekoracji spektaklu „Nabucco” 
ujemnie wpływa na ich zdro-
wie, czuli się źle. W operze in-
terweniowali inspektorzy stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, 
nakazując usunięcie „żwirku”.

Protesty w Operze Bałtyckiej 
w Gdańsku trwają. Pracownicy 
mówili nam, iż zrobili wszystko 
co możliwe, aby poprawić sytu-
ację, ale spotkali się z oporem 
kierownictwa placówki i obo-
jętnością Urzędu Marszałkow-
skiego. Czy skończy się tym, 
że oprawa muzyczna spektakli 
będzie „puszczana” z taśmy lub 
płyty kompaktowej? 

Artur S. Górski

Krzysztof Dośla: – Mam nadzieję, że konflikt zostanie zażegnany, a źródło tego konfliktu zniknie. 
FO

T.
 A

RT
U

R 
G

Ó
RS

KI



10 Nr 10/październik 2017

ZWIĄZEK

Z mapy gospodarczej Gdańska zniknie kolejny zakład produkcyjny o wieloletniej tradycji 
– Spółdzielnia Mleczarska Polmlek-Maćkowy. Wygaszenie produkcji nastąpi do 31 grudnia 
br. Związkowcy z likwidowanego zakładu nie zamierzają „umierać w ciszy”. 

chód około 2,5 miliarda zło-
tych.  

W  2 0 1 6  r o k u  f i r m a  
Polmlek-Maćkowy otrzymała 
tytuł Gepard Biznesu Insty-
tutu Europejskiego  Biznesu. 
Dynamika wartości rynkowej 
od marca 2014 do marca 2016 
wyniosła dla niej 183 proc., a 
według konkursowych wyli-
czeń wartość rynkowa marki 
Polmlek-Maćkowy wzrosła z 
9 mln do 25,6 mln złotych. 

Sytuacja zakładu jest dy-
namiczna. Z dnia na dzień do-
tychczasowe pogłoski o likwi-
dacji lub – jak modnie się to 
dzisiaj określa – „wygaszeniu” 
zakładu, stały się realną groź-
bą. W miejsce produkcji ma się 
pojawić tylko skup surowca i 
hurt artykułów mleczarskich, 
co wiąże się z zatrudnieniem 
tylko niewielkiej grupki osób.

W lipcu br. związkowcy 
otrzymali wstępne informacje 
o zamiarze wygaszenia pro-
dukcji. Przedstawił je podczas 
rozmowy powołany miesiąc 
wcześniej nowy prezes zarzą-
du Grupy Polmlek Przemysław 
Mikołajczyk.  Nie podał jednak 
żadnych konkretnych  szcze-
gółów, a tym bardziej planów 
restrukturyzacji zakładu.

– Chcemy wiedzieć, ile 
osób straci pracę. Na razie 
wypowiedzenia otrzymują w 
większości pracownicy za-
trudnieni na umowy na czas 
określony. Są to często ludzie 
związani z zakładem od lat, 
ale z powodu patologii ryn-
ku pracy ich umowy nadal są 
umowami czasowymi – mówi 
Zbigniew Sikorski,  prze-
wodniczący „Solidarności”  
w Polmlek-Maćkowy. 

150 kilometrów 
do pracy

Część pracowników może 
otrzymać propozycję pracy w 
innych, oddalonych o ponad 
150 kilometrów od Gdańska 
zakładach Grupy, na przykład w 
Makowie Mazowieckim (ofer-
ty dla automatyka, mechanika, 
dwóch elektromechaników, 6 
operatorów, 3 brygadzistów i 
3 laborantów), Raciążu (oferta 
dla automatyka, mechanika, 
brygadzisty i 3 operatorów) i 
w Grudziądzu. W tym trzecim 
zakładzie zaplanowano 32 miej-
sca pracy (w tym 8 dla operato-
ra produkcji i 10 dla pomocnika 
mleczarskiego). W sumie zaofe-
rowano 58 miejsc pracy poza 
Trójmiastem. Na 22 sierpnia br. 
w SM Polmlek-Maćkowy było 
zatrudnionych 208 pracowników 
na umowy o pracę, z czego 125 
osób na czas nieokreślony.  

Plany zarządu tak szybko 
prawdopodobnie nie zostałyby 
ujawnione, gdyby nie zainicjo-
wane przez Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” rozmowy 
o podwyżkach płac dla pracow-
ników. Prowadzone zresztą w 
oparciu o zapisy Układu Zbio-
rowego Pracy.  

W związku z kryzysową 
sytuacją związkowcy z „Soli-
darności” zażądali spotkania z 
prezes SM Polmlek-Maćkowy 
Ewą Szczęsną i przedstawienia 
bilansu za 2016 rok i za pierwsze 
półrocze tego roku. Ponowili też 
postulat podwyżek. Odpowiedź 
pisemna prezes zarządu była 
krótka – podwyżek nie będzie. 

Zarząd zdecydował o tym, 
wbrew UZP, jednostronnie. Za-
łodze nie pozostało nic innego, 
jak podjąć kolejny krok prawny. 

Komisja Zakładowa „Solidarno-
ści” weszła w spór zbiorowy z za-
rządem. Na kolejnym spotkaniu 1 
września przedstawiciele załogi z 
NSZZ „Solidarność” zapropono-
wali zamianę żądań płacowych 
w sporze zbiorowym na wyższe 
odprawy dla wszystkich zwalnia-
nych pracowników.  Prezes SM 
Polmlek-Maćkowy zdecydowa-
nie odrzuciła ten postulat. 

Branża mleczarska ma się 
dobrze. Cena mleka rośnie. Ro-
sną też koszty produkcji i dystry-
bucji, a to ma być jakoby przy-
czyną rezygnacji z produkcji w 
Maćkowach. 

Wśród załogi pojawiają się 
głosy, że rzeczywistym po-
wodem „zwijania” zakładu są 
tereny, które będą sprzedane 
deweloperom.  

Gigant

Przypomnijmy historię Pol- 
mleku. Grupa Polmlek jest trze-
cią pod względem wielkości 
sprzedaży w branży mleczar-
skiej w kraju firmą, zatrudnia-
jącą ponad 3 tysiące pracowni-
ków.  Polmlek oferuje około 400 
artykułów, m.in. sery, twarogi, 
sery topione, śmietany, jogurty, 
masła, mleko UHT, mleko w 
proszku, desery mleczne, soki, 
nektary i napoje. 

Właścicielami Polmleku, 
spółki z ul. Modlińskiej na 
Tarchominie (Grupa ma swoją 
siedzibę główną w Pułtusku), 
są Andrzej Grabowski i Jerzy 
Borucki. Pierwsze poważne 
pieniądze Andrzej Grabowski 
zarobił eksportując mleko w 
proszku za wschodnią granicę. 
To twardy gracz w biznesie. Po 
kilku latach zaprosił do biznesu 
Boruckiego. 

Na starcie transformacji Gra-
bowski i Borucki skorzystali z 
szansy przejmowania spółdziel-
ni pogrążonych w kryzysie na 
Warmii, Pomorzu i Mazowszu. 
Te w stanie upadłości były o tyle 
łatwym kąskiem, że nie trzeba 
było wadzić się ze spółdzielcami 
o udziały i prawa własności. 

Polmlek zaczął rosnąć od 
nabycia małej, podupadłej mle-
czarni w Gąsewie na Mazowszu.  
Potem przyszła kolej na kolejne 

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA POLMLEK-MAĆKOWY

Nie tak miało być

Z końcem roku wygaśnie 
produkcja mleczarska 
w Maćkowach. 25 sierp-

nia br. tak postanowiło Wal-
ne Zgromadzenie Członków  
Polmlek-Maćkowy składające 
się z trzech członków. Jako 
że zarząd spółdzielni nie miał 
wystarczających kompetencji, 
konieczne było, zgodnie z pra-
wem spółdzielczym, zwołanie 
WZC z głównym rozgrywają-
cym, spółką Polmlek. 

Rozczłonkowanie

W podjętej uchwale po-
stanowiono, iż działalność 
produkcyjna wyrobów nabia-
łowych będzie prowadzona 
przez Spółdzielnię Mleczar-
ską Polmlek-Maćkowy do 
końca 2017 roku. Maszyny i 
urządzenia zakładu zostaną 
przeniesione do Mazowiec-
kiej Spółki Mleczarskiej SA w 
Makowie Mazowieckim i do 
Polmlek Raciąż sp. z o.o.  lub 
sprzedane na wolnym rynku. 

Niewielka strata przy 
miliardach

Wyniki ekonomiczne firmy 
przy ul. Bartniczej w Gdańsku 
za rok 2016 były na plusie. 
Teraz zarząd powołuje się, 
odmawiając podjęcia rokowań 
dotyczących podwyżek wy-
nagrodzeń pracowniczych, na 
stratę finansową w pierwszym 
półroczu tego roku. Dla porów-
nania, przychody ze sprzedaży 
spółki Polmlek w 2016 roku to 
888 mln zł (134. miejsce we-
dług rankingu firm tygodnika 
„Wprost”).  Zakłady Grupy  
Polmlek osiągają łączny przy-

zakłady, w tym na Maćkowy, 
poprzez przejęcie udziałów 
członkowskich od rolników i 
producentów mleka. 

Ale nie tylko branża mleczar-
ska znalazła się w spektrum ich 
zainteresowań.  W 2010 roku za 
niespełna 15 mln złotych spółka 
nabyła od miasta Gniew zamek. 
Gmina chciała najpierw 50, póź-
niej 41 milionów złotych. Stanę-
ło na jednej trzeciej za fortecę. 

Co ciekawe, Andrzej Gra-
bowski i Jerzy Borucki przed 
wakacjami zrezygnowali z 
bezpośredniego zarządzania. 
Grupa Polmlek z ośmioma za-
kładami od lipca br. ma nowy 
zarząd. Grabowski i Borucki 
wybrali menedżera związanego 
od sześciu lat z firmą. Nowym 
prezesem Grupy Polmlek został 
Przemysław Mikołajczyk, do-
tychczasowy szef fabryki białka 
i laktozy w Lidzbarku Warmiń-
skim, wybudowanej za 250 mln 
zł. Teraz czas na zmiany w Gru-
pie. Na pierwszy ogień poszedł 
zakład w Maćkowach. 

W przesłanym nam stano-
wisku Grupy Polmlek wobec 
likwidacji zakładu produkcyj-
nego Polmlek-Maćkowy prezes 
Grupy Polmlek Przemysław 
Mikołajczyk potwierdził nasze 
informacje dotyczące wygasza-
nia produkcji. 

Prezes Mikołajczyk napisał 
o… działaniu dla dobra lokal-
nej społeczności. Przyznał, że 
rachunek zysków i strat nie był 
jedynym argumentem za zaska-
kującą decyzją o zakończeniu 
działalności, ale lokalizacja za-
kładu i bliskość osiedli mieszka-
niowych. Prezes Grupy Polmlek 
nie odpowiedział na pytanie o 
wynik finansowy SM Polmlek-
-Maćkowy. 

Przypomnijmy, że rynek 
mleka jest rynkiem globalnym i 
zależy on od koniunktury mle-
ka na rynku światowym. Ostat-
nio wzrost popytu na produkty 
mleczne z kierunku rynku chiń-
skiego zainicjował wzrost cen. I 
tak masło zdrożało o 64 procent 
w ciągu roku. W lipcu br. kostka 
masła 250 g kosztowała około 
6,40 zł. Rok temu było to 3,91 zł, 
a na początku 2017 r. – 4,93 zł.

Artur S. Górskl

ZBIGNIEW SIKORSKI, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „Solidarność” i przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” w Polmlek-Maćkowy

– Kiedy Polmlek przejmował w 2007 
roku spółdzielnię mleczarską w gdańskich 
Maćkowach, obiecywano bardzo wiele, 
czyli reorganizację zakładu, która miała 
zwiększyć produkcję, wyższe zarobki, no-
woczesne zaplecze. A wyszło tak, jak wy-
szło. Nie zamierzamy umierać w ciszy.

Jeśli jest mowa o restrukturyzacji, to my 
chcemy wiedzieć, w którą stronę ma ona iść. Od pewnego 
czasu były wysyłane do nas sygnały o zamiarze przeniesie-
nia produkcji, wtedy, gdy domagaliśmy się podwyżek płac. 
Średnia pensja w firmie Polmlek-Maćkowy oscyluje wokół
trzech tysięcy złotych. Nie damy się pogrzebać po cichu.

Wyniki ekonomiczne firmy przy ul. Bartniczej w Gdańsku za rok 2016 były na plusie. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Uszczelnienie VAT jest miarą nieszczelności systemu podat-
kowego w poprzednich kadencjach. Od stycznia do czerw-
ca br. wpływy z VAT wzrosły o 28,1 proc., czyli o 17,6 mld 
zł w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Walka z szarą 
strefą jest bardziej skuteczna. Na większe wpływy z podat-
ku od towarów i usług, czyli od konsumpcji, ma też wpływ 
dobra koniunktura gospodarcza. 

Główną przyczyną wzro-
stu dochodów z VAT 
było uszczelnienie sys-

temu podatkowego – twierdzi 
resort finansów kierowany 
przez wicepremiera Mateusza 
Morawieckiego.  

Gdyby reforma służb skar-
bowych została przeprowadzo-
na w 2007 roku, państwo nie 
straciłoby 200-220 mld zł.

– Za te brakujące 220 mi-
liardów złotych nie tylko mo-
glibyśmy zrobić 5000 plus za-
miast 500 plus przez rok, ale 
moglibyśmy zbudować 20 ty-
sięcy kilometrów dróg ekspre-
sowych. To gigantyczne środki, 
jakie zostały zdefraudowane. 
Uważam, że Polakom należy 
się wyjaśnienie – zapowiedział 
Mateusz Morawiecki, minister 
rozwoju i finansów.

Najpewniej więc docze-
kamy się wkrótce sejmowej 
komisji śledczej do spraw wy-
łudzeń podatku VAT.

Karuzele stop

W I półroczu 2017 r. wpływy 
do budżetu państwa z podatku od 
towarów i usług były o 28,1 proc. 
wyższe niż w tym samym okresie 
roku 2016, czyli o 17,6 mld zł. 
W pierwszych sześciu miesią-
cach 2017 r. z tego tytułu udało 
się zebrać nie 62,44 mld zł, jak w 
ub.r., a 80 mld zł.  Według zało-
żeń budżetowych wpływy z VAT 

sięgną 143,48 mld zł. Zatem ich 
wykonanie zrealizowano do koń-
ca czerwca w 55,7 proc. 

Od czasu kontroli cystern 
we wrześniu ub.r. legalna 
sprzedaż paliw przez Orlen 
i Lotos zwiększyła się o niemal 
20 proc., co przełożyło się na 
wyższe wpływy z VAT.

Mają więc powody do satys-
fakcji wicepremier Morawiecki 
i szef Krajowej Administracji 
Skarbowej Marian Banaś. Suk-
cesy związane z poprawą ścią-
galności podatków nie byłyby 
możliwe, gdyby nie konsolidacja 
służb skarbowych i celnych oraz 
powołanie KAS.   

– Zmieniamy państwo teo-
retyczne na państwo praktyczne 
– stwierdził Banaś.

W pierwszym półroczu 
2015 roku przeprowadzono 30 
tys. kontroli i stwierdzono nie-
prawidłowości na 400 mln zł. 
W I półroczu 2017 r. kontroli 
KAS było o 14 tys. mniej, ale 

stwierdzono nieprawidłowości 
na miliard złotych. 

KAS, która koncentrowała 
się na ograniczaniu szarej stre-
fy w obszarze wyrobów tyto-
niowych, paliw i nielegalnego 
urządzania gier, odnosiła suk-
cesy, analizując dane i „łańcu-
chy transakcyjne”. Wykryła 30 
„karuzel” VAT, z udziałem 280 
podmiotów, głównie zarejestro-
wanych poza granicami.  

Zwracają? 

Część ekonomistów upa-
truje VAT-owskiego sukcesu 
w blokowaniu zwrotów podat-
ku. Ministerialne dane wska-
zują, że dochody budżetowe 
nie są sztucznie zawyżane 
„zatrzymanymi zwrotami”, a 
dobra sytuacja budżetowa nie 
jest realizowana kosztem po-
gorszenia sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw. 

„Dochody z podatku VAT 
wzrosły, mimo spadku war-
tości wstrzymanych zwrotów 
i szybszych wypłat” – czytamy 
w komunikacie Ministerstwa 
Finansów. 

Ministerstwo to podaje, że 
wzrost dochodów budżetu pań-
stwa z VAT wynika ze wzrostu 
wpływów brutto z VAT (o 9,76 
mld zł r/r) i – rzeczywiście, ze 
spadku wartości zwrotów o 7,9 
mld zł (do 30 czerwca 2016 r. 
– 45,77 mld zł, w tym samym 
czasie 2017 r. – 37,84 mld zł). 

Przyczyny spadku kwot 
zwrotów z VAT to zmniejszenie 
o 4,19 mld zł deklarowanych 
kwot zwrotów (mimo wzrostu 
o 24,2 tys. liczby deklaracji 
ze zwrotem), co wskazuje na 
zmniejszenie wyłudzeń niena-

Przychody z VAT 
(w mld zł)
2011:  120,83 
2012:  120,00
2013:  113,41
2014:  124,26
2015:  123,12
2016:  126,58
2017:  143,48
 (planowane)

leżnych zwrotów, wcześniej-
sza wypłata w grudniu 2016 
r. niebudzących wątpliwości 
zwrotów, przyspieszone tempo 
zwrotów VAT. 

W pierwszej połowie 2017 r. 
spadła o 1,8 mld zł wartość posta-
nowień o wstrzymaniu zwrotów 
VAT (w porównaniu do I półro-
cza 2016 r.), a średni czas realiza-
cji zwrotu zmniejszył się o 4 dni 
(z 43,3 do średnio 39,9 dni). 

– Nie tylko nie miało miejsca 
zatrzymywanie zwrotów podat-
ku VAT, jak twierdzą niektórzy 
komentatorzy, ale miała miej-
sce sytuacja odwrotna. Główną 
przyczyną wzrostu dochodów z 
VAT było uszczelnienie systemu 
podatkowego, które skutkowało 
zmniejszeniem deklarowanych 
kwot zwrotów oraz zwiększeniem 
wpływów brutto z VAT – ocenia 
Tomasz Strąk, dyrektor Departa-
mentu Poboru Podatków. 

Nie zapominajmy o lepszej 
koniunkturze. Gospodarka przy-
spiesza, więcej kupujemy, kon-
sumpcja prywatna rośnie. Poda-
tek VAT skonstruowany jest tak, 
że na każdym z etapów obrotu (za 
wyjątkiem nabycia usługi/towaru 
przez ostatecznego konsumenta) 
podatnikom przysługuje prawo 
do odliczenia kwoty podatku na-

liczonego z tytułu zakupu towa-
rów i usług od podatku należnego 
z tytułu sprzedaży. 

Na emerytury i dzieci

Założony przez resort finan-
sów deficyt w wysokości 59,3 
mld zł, czyli 2,9 proc. PKB, może 
zatrzymać się na ok. 2,5 proc. 
PKB. I to w warunkach pełnej 
realizacji strony wydatkowej; 
wydatki budżetowe za styczeń 
– czerwiec br. wyniosły 170,8 mld 
zł, tj. 44,4 proc. planu. Nadwyżka 
budżetu na koniec lipca br. wyno-
siła 2,4 mld zł, a na koniec sierpnia 
4,9 mld zł. 

To ważne z punktu widzenia 
finansów publicznych, refor-
my wieku emerytalnego oraz 
oczekiwań finansowych sfery 
budżetowej.

Jeśli uda się resortom Mo-
rawieckiego trwale ograniczyć 
wyłudzenia podatku VAT, jeśli 
nie będzie walki z uczciwymi 
przedsiębiorstwami, a nieuczci-
wi lub „tępi” urzędnicy nie będą 
wykańczali polskich sektorów, 
np. zwolnieniami z VAT „towa-
rów nigdzie indziej niesklasyfi-
kowanych”, dzięki którym zor-
ganizowane grupy przestępcze 
ukradły nam miliardy złotych, 
nikt nie będzie mówił o idée 
fixe Morawieckiego. 

– Wolny rynek i kapitalizm 
polegają też na tym, żeby konku-
rencja była równa, a nie, że ci, co 
oszukują na VAT, mogą sprzeda-
wać towar taniej. To uszczelnie-
nie ma pozytywny skutek. Dzięki 
temu wyrównaliśmy poziom gry 
– przekonuje Morawiecki, przypo-
minając, że likwidacja wyłudzeń 
sprzyja normalnej konkurencji.

Artur S. Górski

– Za te brakujące 220 
miliardów złotych 
nie tylko moglibyśmy 
zrobić 5000 plus 
zamiast 500 plus przez 
rok, ale moglibyśmy 
zbudować 20 tysięcy 
kilometrów dróg 
ekspresowych. 

Działania uszczelniające 
system podatkowy 
 wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie (od 

2017 r. firmy, które realizują zlecenia jako podwykonaw-
cy, muszą wystawiać faktury bez VAT, ale kupują towary 
i usługi z ceną zawierającą podatek, by odzyskać VAT 
muszą wykazać nadpłatę),

 zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach 
z 15 tys. euro do 15 tys. zł,

 monitoring przewozów towarów wrażliwych,
 ustawa antyhazardowa,
 wdrażanie pakietu paliwowego, zmniejszającego nie-

prawidłowości w obrocie paliwami (klauzula przeciwko 
unikaniu opodatkowania),  

 zmiany w rejestracji i wykreśleń podatników, tzw. słu-
pów,

 rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego 
(SAF-T), wprowadzonego art. 193a ordynacji podatko-
wej z 10 września 2015 r., który dla części podmiotów 
obowiązuje od 1 lipca 2016 r.,  

 zmiana zasad kwartalnego rozliczania VAT,
 zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych 

faktur,
 tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych,
 wzrost skuteczności poboru i działań kontrolnych (walka 

z mafiami VAT-owskimi).

Zasypywanie VAT-owskiej dziury
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Podziękowania
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” serdecz-

nie dziękuje Zarządowi Grupy LOTOS S.A. za wsparcie i part-
nerstwo w organizacji obchodów podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ser-
decznie dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. za 
wsparcie i partnerstwo w organizacji obchodów podpisania 
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.

Podziękowanie 
W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-

ność” chciałbym serdecznie podziękować za Wasz udział w 
obchodach 37 rocznicy powstania naszego Związku w Gdań-
sku. Dziękuję także przewodniczącemu Komisji Krajowej 
Piotrowi Dudzie za wsparcie i apel skierowany do człon-
ków Związku. Daliśmy świadectwo naszego przywiązania 
do solidarnościowej tradycji, ale także naszego głębokiego 
przekonania, że ta tradycja jest żywa, a walka o godność 
pracowników do dziś jest dla nas najważniejsza. 

Nie po raz pierwszy próbuje się odebrać nam prawo do 
„Solidarności”. Robią to ci, którzy chcieliby zamknąć „So-
lidarność” w muzeum i odesłać do lamusa historii, którym 
„Solidarność” przeszkadza w realizacji ich jedynie słusznych 
programów. 

Powszechny odzew z całego kraju i przyjazd tysięcy osób 
i ponad stu pocztów sztandarowych to budujący przykład 
solidarności. Raz jeszcze dziękuję i zapewniam, że na nas, na 
gdańską „Solidarność”, też w potrzebie możecie liczyć.

Krzysztof  Dośla 
przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”

Kilka tysięcy osób wzięło udział w kulminacyjnych punktach 
programu obchodów 37 rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych w Gdańsku – uroczystej mszy świętej w bazyli-
ce Świętej Brygidy, koncelebrowanej przez metropolitę gdań-
skiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, a następnie przemarszu 
ulicami Gdańska pod Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie 
nastąpiło złożenie kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli 
związkowcy z całego kraju. Podczas mszy poczty sztandaro-
we „Solidarności” wypełniły nie tylko nawę główną, ale także 
nawy boczne.

Polaków, gdy w powszechnym 
odczuciu wesprze się na takich 
podwalinach jak dobro wspólne, 
podmiotowość obywateli, rów-
ność szans, poszanowanie praw 
pracowniczych, dialog społecz-
ny czy zrównoważony rozwój. 
Tego właśnie domagała się »So-
lidarność«. To jest sednem pań-
stwa działalności związkowej. I 
to powinno znaleźć spełnienie” 
– napisał do organizatorów i 
uczestników gdańskich uroczy-
stości prezydent.

We mszy świętej uczest-
niczyli m.in. marszałek Se-
natu Stanisław Karczewski, 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla, 
byli przewodniczący Związ-
ku Marian Krzaklewski i Janusz 
Śniadek, minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Ra-
falska, wojewoda pomorski Da-
riusz Drelich, parlamentarzyści i 
samorządowcy. Po zakończeniu 
eucharystii oficjalne delegacje i 
związkowcy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem ks. prałata Henryka 
Jankowskiego.

Wiązanki kwiatów dziesiątki 
delegacji złożyły również pod 
Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. 
W imieniu gdańskiej „Solidar-
ności” hołd strajkującym w 

sierpniu 1980 r. oddali przewod-
niczący i skarbnik ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla i Stefan 
Gawroński.

W mocnych słowach wy-
powiedział się przewodniczący 
Związku. Piotr Duda przebywał 
tego dnia w Lubinie, a do uczest-
ników gdańskich uroczystości 
skierował list, który przed Bra-
mą nr 2 odczytał zastępca prze-
wodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Bogdan 
Kubiak. „To nie my odeszliśmy 
od ludzi, to uważających się za 
ludzi »Solidarności« odeszło 
od nas. Wielu próbuje wykazać 
dzisiaj, że była jakaś pierwsza i 
druga »Solidarność». A ja pytam, 
kiedy skończyła się pierwsza, a 
zaczęła druga? I odpowiadam 
– nigdy się nie skończyła! NSZZ 
»Solidarność« powstał w sierpniu 
1980 roku i nieprzerwanie trwa 
do dzisiaj. Jeden i ten sam. Dum-
nie trzyma swoje sztandary, jest 
depozytariuszem i kontynuato-
rem sierpniowego dziedzictwa” 
– napisał m.in. Piotr Duda.

Partnerami tegorocznych 
obchodów rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych były 
Grupa Lotos i Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A.

(ach)

O wolność, niepodległość i solidarność

drogami w imię Pana! Mamy 
przyrodzone prawo, aby patrzeć 
na wiele spraw naszym polskim 
spojrzeniem i rozwiązywać je 
według naszego rozeznania. Nas 
nie trzeba stawiać na baczność, 
musztrować, upominać i napo-
minać, abyśmy kornie stanęli w 
szeregu wsłuchani w dyrektywy 
brukselskich urzędników. Polacy 
mają być traktowani poważnie, 
jak równi z równymi i wolni z 
wolnymi – podkreślił abp Głódź, 
przypominając m.in. wkład pol-
skich żołnierzy w wyzwolenie 
wielu europejskich państw w 
czasie II wojny światowej.

 „Ideały »Solidarności« 
są ciągle aktualne”

Wcześniej list od prezydenta 
Andrzeja Dudy, który tego dnia 
uczestniczył w obchodach roczni-
cy Zbrodni Lubińskiej na Dolnym 
Śląsku, odczytał zastępca szefa 
Kancelarii Prezydenta RP Paweł 
Mucha. „Ideały »Solidarności« są 
ciągle aktualne i ciągle inspirują-
ce. Solidarnościowe przesłanie 
powinniśmy traktować jako etos 
założycielski, fundament wolnej 
Polski. Niepodległa, silna, spra-
wiedliwa Rzeczpospolita stanie 
się urzeczywistnieniem marzeń 

Uroczysta msza święta w bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku.
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To wy stanowicie ostatnie 
ogniwo zmagań pokoleń 
o wolność, niepodległość 

i solidarność – zwrócił się 
do związkowców w homilii 
metropolita gdański, który 
przypomniał słowa wypowie-
dziane przez św. Jana Pawła II 
11 czerwca 1987 r. w Gdyni: 
„Solidarność musi iść przed 
walką. Dopowiem: solidarność 
również wyzwala walkę. Ale 
nie jest to nigdy walka prze-
ciw drugiemu. Walka, która 
traktuje człowieka jako wroga i 
nieprzyjaciela – i dąży do jego 

zniszczenia. Jest to walka o 
człowieka, o jego prawa”.

„Mamy prawo patrzeć 
polskim spojrzeniem”

W kazaniu arcybiskupa Głó-
dzia nie brakowało odniesień do 
historii, ale również do aktualnej 
sytuacji w Polsce i Europie. – Pol-
ska ma być świadomą swej god-
ności, swej dziejowej drogi. Nie 
wyczekującą pokornie w przed-
pokojach wielkich mocarstw. Nie 
kłaniającą się okolicznościom. 
Niepodległa! Idąca swoimi 

Tegoroczne uroczystości sierpniowe zgromadziły  kilka tysięcy osób.
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Przewodniczący gdańskiej 
„Solidarności” przypo-
mniał, że w tym roku przy-

pada także 35 rocznica Zbrodni 
Lubińskiej, która przyniosła trzy 
ofiary śmiertelne.

– Protestujący w Lubinie 
w sierpniu 1982 r. zginęli tyl-
ko dlatego, że upomnieli się o 
„Solidarność” i zaprotestowali 
przeciwko stanowi wojennemu. 
Przypomnijmy, że w Gdańsku 
31 sierpnia 1982 r. też była jed-

na ofiara śmiertelna brutalnego 
stłumienia manifestacji soli-
darnościowej. Był to Piotr Sa-
dowski, zaledwie 22-letni por-
towiec. Krew tych ofiar stanowi 
dla nas nakaz działania do czasu, 
gdy stwierdzimy, że wszystkie 
21 postulatów z sierpnia 1980 r. 
zostało zrealizowanych – pod-
kreślił Krzysztof Dośla.

Szef gdańskiej „S” wśród 
wciąż niezrealizowanych żądań 
strajkujących w sierpniu 1980 r. 
wymienił postulaty nr 13 (znie-
sienie przywilejów funkcjona-
riuszy MO i SB), 14 (obniżenie 
wieku emerytalnego, zwłaszcza 
dla kobiet) i 21 (wprowadzenie 
wolnych od pracy sobót).

– Widzimy, jak duży jest opór 
dawnych funkcjonariuszy MSW, 
gdy obecny rząd obniża ich przy-
wileje emerytalne. W sprawie 
wieku emerytalnego wprawdzie 
obecny rząd zaczyna przywra-
cać normalność, ale niektórzy 
uważają wprowadzenie niższego 
wieku emerytalnego dla kobiet za 
niemalże zamach na demokra-
cję. „Solidarność” nie pozwoli, 
aby organy Unii Europejskiej 
lub ktokolwiek inny tak głęboko 
ingerował w polskie sprawy. W 
sierpniu 1980 r. walczyliśmy o 

wolne soboty. Obecnie prowadzi-
my kampanię na rzecz wolnych 
niedziel. Wiele do zrobienia jest 
nawet w przypadku postulatu nr 
1, mówiącego o niezależnych 
od władz i pracodawców związ-
kach zawodowych – powiedział 
Krzysztof Dośla, który odniósł 
się także do alternatywnych uro-
czystości rocznicy Sierpnia ’80 
organizowanych przez Komitet 
Obrony Demokracji. – Plac So-
lidarności to miejsce modlitwy, 

pamięci i refleksji, a nie arena 
dla happeningów czy żartów. 
Dziś usiłują nam przeszkadzać ci, 
których działalność stoi w jawnej 
sprzeczności z ideałami Sierpnia 
’80 – zaznaczył przewodniczący 
gdańskiej „S”.

W tym roku uroczyste posie-
dzenie ZRG z okazji rocznicy 
podpisania Porozumień Sierp-
niowych zgromadziło wyjątkowo 
wielu gości specjalnych. Byli to 
m.in. sygnatariusze porozumień 
ze strony Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego Stoczni 
Gdańskiej – Jerzy Kmiecik, An-
drzej Kołodziej i Stefan Lewan-
dowski – oraz ze strony rządu 
PRL – Tadeusz Fiszbach. Obec-
ni byli także m.in. marszałek 
Senatu RP Stanisław Karczew-
ski, senator Antoni Szymański, 
były przewodniczący Związku 
poseł Janusz Śniadek, posłanka i 
wieloletnia zasłużona działaczka 
„S” Ewa Tomaszewska, człon-
kowie Międzyzakładowego Ko-
mitetu Strajkowego w Stoczni 
Gdańskiej w 1980 r. Joanna Du-
da-Gwiazda i Andrzej Gwiazda, 
była działaczka Solidarności 
Walczącej, obecna posłanka koła 
Wolni i Solidarni Małgorzata 
Zwiercan, dyrektor Oddziału 

IPN w Gdańsku prof. Mirosław 
Golon i rektor Politechniki Gdań-
skiej prof. Jacek Namieśnik.

Wśród gości Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” znaleźli się 
również pomorska kurator 
oświaty Monika Kończyk, 
zastępca okręgowego inspek-
tora pracy w Gdańsku ds. 
nadzoru Piotr Prokopowicz, 
prezes Radia Gdańsk Andrzej 
Liberadzki, byli związkowcy i 

osoby represjonowane w PRL 
zrzeszone w Stowarzyszeniu 
„Godność” – m.in. Czesław 
Nowak, Andrzej Osipów, Sta-
nisław Fudakowski i Andrzej 
Michałowski. Modlitwę w 
intencji wszystkich ofiar sta-
nu wojennego, w szczególno-
ści trzech ofiar śmiertelnych 
Zbrodni Lubińskiej,  popro-
wadził archidiecezjalny dusz-
pasterz ludzi pracy ks. prałat 
Stanisław Decowski. Obecni 
byli również stypendyści XV 
edycji Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „Solidarność”.

– Chylę czoła przed sztan-
darem „Solidarności”, która 
nie jest niczyją prywatną wła-
snością, ale żywym dziedzic-
twem całej Polski, skarbem 
narodowym. Dziękuję tym, 
którzy tworzyli solidarność 
przez duże i małe „s”. Dzię-
kuję za Sierpień 1980 roku. 
Dopiero teraz realizujemy 
dziedzictwo Sierpnia ’80. 
Zgadzam się, że wiele postu-
latów wciąż nie zostało zre-
alizowanych – powiedział w 
sali Akwen marszałek Senatu 
Stanisław Karczewski.

Adam Chmielecki

Postulaty sierpniowe 
wciąż aktualne
– Strajki sierpniowe w 1980 roku rozlały się na cały kraj, ale to w Gdańsku protestujący odwagą, 
hartem ducha, ale również determinacją 37 lat temu torowali drogę do wolności Polski – powie-
dział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podczas 
uroczystego posiedzenia ZRG, które odbyło się 31 sierpnia 2017 r. w sali Akwen w Gdańsku.

Od lewej: Janusz Śniadek, Stanisław Karczewski, 
Violetta Glanert, Henryk Gielniak, Krzysztof Dośla, 
Franciszek Jankowski.

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu odby-
ła się także uroczystość wręczenia wyróżnień honorowych 
zasłużonym dla Związku osobom. Otrzymali je: Violetta 
Glanert (zaangażowana w działalność NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej, uczestniczka związkowych pikiet, pielgrzymek 
i służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki), Henryk Giel-
niak (wieloletni aktywny członek „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego oraz Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” Regionu Gdańskiego) i Franciszek 
Jankowski (współtwórca Koła Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej). Jak podkreślił prowadzący uroczy-
stość Wojciech Książek z Prezydium ZRG NSZZ „S”, wszyst-
kie wyróżnione osoby łączy także aktywność w latach 80. w 
parafii św. Brygidy w Gdańsku – pomoc osobom internowa-
nym i ich rodzinom, współpraca z ks. prałatem Henrykiem 
Jankowskim, działalność w Bractwie Oblatów.

UHONOROWANI

Uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.
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W wigilię rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, jak co roku, 
o godz. 18 odbyła się uroczystość rocznicowa pod pomnikiem 
Ofiar Grudnia 1970 przy przystanku SKM Gdynia Stocznia.

Gdynia pamięta

Modlitwę poprowadził archidiecezjalny Duszpasterz Ludzi Pra-
cy ksiądz prałat Sławomir Decowski. Licznie zebrani złożyli 
wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie uczestnicy uroczystości 

przeszli do Sali Koncertowej Morskiego Portu Handlowego, gdzie odbyła 
się kolejna edycja wręczania odznak honorowych „Gdynia Bohaterom 
Sierpnia 1980”. Podczas uroczystości głos zabrali m.in. marszałek senior 
Kornel Morawiecki, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, prezes Pomor-
skiej Inicjatywy Historycznej Andrzej Kołodziej. List od szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odczytała posłanka 
Małgorzata Zwiercan, zaś Danuta Sadowska zaprezentowała kolejną 
edycję albumu o uczestnikach Sierpnia 1980 w Gdyni.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego przedstawili nie-
zwykle ekspresyjny program artystyczny oparty na fragmentach 
legendarnej „Kolędy Nocki”.

Cykliczne spotkania w porcie mają duże znaczenie dla kształ-
towania pamięci historycznej w Gdyni i są dla wielu uczestników 
strajków roku 1980 jedyną formą uhonorowania  za to, iż przed 
laty rzucili wyzwanie totalitaryzmowi.

31 sierpnia o godzinie dziesiątej, tym razem przy pomniku na 
skwerze Wolnej Polski, ponownie złożono kwiaty. 

Aleksander Kozicki

Gdynia, pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970.
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FUNDUSZ STYPENDIALNY

Maciej Audiejus – klasa III w VIII LO w Gdańsku, bardzo 
dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach fizycznych, 
językowych, sportowych.
Barbara Baranowska – klasa II Gimnazjum nr 53 w Gdańsku, 
znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach ekolo-
gicznych, członek Klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk.
Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w gimnastyce 
artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), 
działalność w szkolnym kole Caritas.
Filip Brzeziński – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyni-
ki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, 
sportowych, pomoc osobom starszym, w miejscowej parafii.
Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, 
bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wojewódzkiego konkur-
su biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły.
Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Brusach 
(tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), mistrz Europy 
(Praga 2017) w szybkości układania kostki Rubika.
Piotr Czerwiński – ukończył klasę I Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo 
dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w konkursach piani-
stycznych – na poziomie międzynarodowym.
Dagmara Dzięcielska – ukończyła IX LO w Gdyni, bardzo 
dobre wyniki w nauce, działalność w Szkolnym Kole Caritas, 
laureatka Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, drużynowa ZHP 
Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi.
Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskie-
go w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny 
udział w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach hotelarskich.
Monika Guzińska – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 1 im. Jana 
Pawła II w Chojnicach, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnię-
cia w zespole artystyczno-tanecznym, wolontariat – pomoc w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Martyna Janta – ukończyła I klasę w II LO w Sopocie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępo-
wa w ZHR, wolontariat.
Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach historycznych, 
artystycznych, aktywny udział w samorządzie uczniowskim szkoły.

Kamil Kelsz – ukończył klasę II Gimnazjum w Jabłowie k. Sta-
rogardu Gd. oraz Szkołę Muzyczną I st. (klasa: gitara), aktywny 
udział w życiu szkoły.
Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum w Ry-
tlu, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka schroniska 
dla zwierząt.
Adrianna Kordowska – stypendium za zajęcie I miejsca w 
Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska, moje miejsce, 
mój kraj”; ukończyła klasę V Szkoły Podstawowej nr 14 w 
Gdańsku; bardzo dobre wyniki w nauce.
Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie 
Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny 
udział w życiu szkoły.
Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bar-
dzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.
Tomasz Lipiński – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu, 
reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, jest 
zawodnikiem klubu sportowego Borowiak Czersk, wolonta-
riusz hospicjum w Chojnicach.
Patrycja Malaj – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,88), laureatka kon-
kursów biologicznych, ekologicznych, wiedzy o Biblii, radna 
Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna.
Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, 
bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu 
szkoły, wolontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w 
kajakarstwie (Klub UKS Motława Gdańsk).
Aleksandra Pesta – ukończyła klasę I Gimnazjum nr 3 w 
Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,00), osiągnię-
cia w konkursach: „Katyń – Golgota Wschodu”, matematycz-
nym, z języka angielskiego.
Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w 
Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w 
życiu szkoły.
Adrianna Radłowska – ukończyła Gimnazjum Katolickie w 
Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, osiągnięcie 
96,6 proc. pkt na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkur-
sów językowych, wolontariat.
Julia Rakowska – ukończyła Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, 
znakomite wyniki z egzaminu zewnętrznego po gimnazjum, 

osiągnięcia w konkursach biologicznych, wiedzy o Kaszubach i 
Pomorzu, wolontariat.
Karolina Reszka – ukończyła II klasę II LO w Starogardzie 
Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach 
matematycznych, ortograficznych, wolontariacie.
Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Woje-
wódzkim Konkursie Muzycznym „Polska, moje miejsce, mój 
kraj”; ukończyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku.
Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, 
bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu 
szkolnego, osiągnięcia w konkursach muzycznych (zespół 
wokalny „Wiercipięty”).
Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo 
dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.
Bartosz Sieńkowski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące w Tczewie, znakomite wyniki w nauce 
(średnia 5,65), laureat konkursów chemiczno-biologicznych, 
wolontariusz koła Caritas, radny Młodzieżowej Rady Miasta 
Tczewa.
Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki w 
nauce (średnia 6,0, prawie 98 proc. pkt z egzaminu po gimna-
zjum), laureat konkursów z matematyki, fizyki i informatyki.
Zofia Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzycz-
ną I st. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), znakomite 
wyniki w nauce (średnia 5,83), wolontariusz Parafialnego 
Zespołu Caritas.
Julia Stobińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wągliko-
wicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu 
szkoły, zespole kaszubskim.
Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, 
znakomite wyniki w nauce (średnia: 5,94), osiągnięcia w 
międzyregionalnych zawodach taekwondo, jest ratownikiem 
WOPR, wolontariuszka w przychodni weterynaryjnej dla cho-
rych zwierząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego.
Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, 
znakomite wyniki w nauce (średnia 5,80), laureat konkursów z 
geografii i historii.
Błażej Wolski – ukończył II klasę Gimnazjum im. Błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach, znakomite 
wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.
Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach, 
bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczest-
niczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-
-chemicznych.

Młodzi, zdolni, zaanga-
żowani w życie szkoły 
i lokalnej społeczności, 
wolny czas poświęcający 
na rozwój swoich pasji 
i wolontariat – tacy są 
stypendyści Funduszu 
Stypendialnego NSZZ „So-
lidarność”. Wręczenie sty-
pendiów w jubileuszowej 
XV edycji funduszu od-
było się 31 sierpnia 2017 
r. podczas uroczystego 
posiedzenia Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” z okazji 37 
rocznicy podpisania Poro-
zumień Sierpniowych.

Fundusz Stypendialny 
NSZZ „S” istnieje od 
2003 r. Początkowo pro-

wadzony był bezpośrednio 
przez ZRG. Od 2010 r. dzia-
łalność funduszu odbywa się 
w ramach związanej z gdań-
ską „S” Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy. W ciągu 
piętnastu lat pomoc finansową 
otrzymało już 608 uczniów po-

Stypendia po raz piętnasty

jaka w połowie sierpnia na-
wiedziła Kaszuby i Bory Tu-
cholskie. Dyplomy poświad-
czające otrzymanie stypendiów 
wręczali marszałek Senatu 
RP Stanisław Karczewski, 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„S” Krzysztof Dośla i Andrzej 
Gwiazda, w 1980 r. członek 
Prezydium Międzyzakłado-

wego Komitetu Strajkowego 
w Stoczni Gdańskiej.

Poruszające słowa skie-
rował do stypendystów An-
drzej Kołodziej, w 1980 r. 
wiceprzewodniczący MKS i 
jednocześnie przewodniczą-
cy Komitetu Strajkowego w 
Stoczni im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni. – Strajkując 

w sierpniu 1980 r. nie mieli-
śmy świadomości, że uczest-
niczymy w wydarzeniach, 
które zmienią historię Polski 
i Europy. Dopiero gdy zostało 
podpisane porozumienie, czu-
liśmy podskórnie, że nastąpił 
przełom, że dokonaliśmy pew-
nego wyłomu w totalitarnym 
systemie komunistycznym. Ja 
w PRL nie mogłem ukończyć 
edukacji w Technikum Budo-
wy Okrętów. Najpierw mnie 
z niego wyrzucono za dzia-
łalność antykomunistyczną, 
później dwa lata siedziałem w 
więzieniu w ówczesnej Cze-
chosłowacji, a przez kolejne 
lata konspirowałem i ukrywa-
łem się. Szkołę ukończyłem 
dopiero po 1989 roku. Można 
zatem powiedzieć, że najpierw 
musiałem wywalczyć sobie 
wolność, a dopiero potem 
mogłem dokończyć eduka-
cję. Wy nie musicie już wal-
czyć, możecie rozwijać swoje 
zdolności i pasje – powiedział 
Andrzej Kołodziej. 

(ach)

morskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Sty-
pendia finansowane są przede 
wszystkim z wpłat organizacji 
związkowych i indywidual-
nych członków Związku. W 
tym roku stypendia otrzyma-
ło 36 uczniów, w tym trzech 
dodatkowych stypendystów z 
terenów objętych nawałnicą, 

Stypendyści.
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SPOŁECZEŃSTWO

Prezydent Andrzej Duda 
zaprosił do powszechnej 
debaty nad kształtem no-
wej konstytucji. Obecna 
Konstytucja RP potwierdza 
prawa obywatelskie. Te de-
klaracje nic nie kosztują, a 
w sferze socjalnej, na przy-
kład w ochronie zdrowia, 
prawa te stanowią „po-
bożne życzenia”.  

NSZZ „Solidarność” włą-
czył się w debatę kon-
stytucyjną. Związek od 

lat postuluje zmiany, których 
potrzebują obywatele. 

Jak doprowadzić do zmiany 
konstytucji oraz do tego, by uznał 
ją za swoją ogół obywateli? Spo-
łeczeństwo polskie po blisko 30 
latach transformacji potrafi okre-
ślić, jaki kształt powinna mieć 
ustawa zasadnicza.  Referendum 
wydaje się właściwą drogą.  

Jakie państwo

Oddanie głosu obywatelom 
da każdemu z nas szansę od-
powiedzi na pytanie, czy jest 
za państwem uniwersalnym, 
czy odwołującym się do trady-
cji narodowej, czy państwo ma 
ograniczać się do zapewnienia 
zewnętrznego i wewnętrznego 
bezpieczeństwa i stać na straży 
poszanowania prawa, czy na 
przykład państwo ingeruje w 
procesy gospodarcze i gwaran-
tuje opiekę socjalną. 

Czy prawa socjalne mają 
być wprost zapisane w nowej 
konstytucji? Na pewno zagwa-
rantowane wsparcie dla rodzin 
i prawo do emerytury. Nieko-
niecznie wprost program „500 
plus”. Nie byłaby konieczna 
zmiana konstytucji, gdybyśmy 
się zdecydowali na przykład na 
program „1000 plus”.  

Na czym zatem powinna 
się zasadzać jej odmienność 
od konstytucji uchwalonej 2 

kwietnia 1997 roku przez Zgro-
madzenie Narodowe i popartej 
w referendum?  

Projekt obywatelski 
z 1994 roku...

W projekcie obywatelskim 
regulacje sfery pracowniczej 
były bardziej rozbudowane niż w 
obecnie obowiązującej.  Dzięki 
determinacji społecznej niektóre 
zapisy z obywatelskiego projektu 
pilotowanego przez „S” znalazły 
się w konstytucji, jak na przykład 
zapis o związkach zawodowych, 
który jest niemal dokładnie taki, 
jak w projekcie obywatelskim 
(Zapewnia się wolność zrze-
szania się w związkach zawo-
dowych, organizacjach społecz-
no-zawodowych rolników oraz 
w organizacjach pracodawców). 
Jednak już z artykułu określa-
jącego ustrój gospodarczy wy-
padła „partycypacja organizacji 
pracowników w zarządzaniu 
zakładem pracy i samodzielność 
ekonomiczna rodzin”. Nie znaj-
dziemy w obecnej konstytucji 
zapisu o prawie do rokowań i 
zawierania układów zbioro-
wych, gwarancji, że maksymal-
ny tygodniowy wymiar pracy to 
40 godzin, prawa do godziwego 
wynagrodzenia i o ochronie sto-
sunku pracy i jego trwałości. 

...i obecna konstytucja

W obecnej Konstytucji RP 
jest zapis o respektowaniu dok-
tryny państwa urzeczywistnia-
jącego zasady sprawiedliwości 
społecznej, gdyż artykuł 2 okre-
śla Rzeczpospolitą Polską jako 
demokratyczne państwo prawne, 
urzeczywistniające zasady spra-
wiedliwości społecznej. Artykuł 
2 wprowadza więc zasadę spra-
wiedliwości społecznej, czyli 
odpowiednik koncepcji pań-
stwa socjalnego. Jest to przepis 
programowy, który wymaga 

konkretyzacji ustawowej. Taki 
charakter zasad sprawiedliwości 
społecznej potwierdza również 
art. 81 Konstytucji RP, a pakiet 
praw socjalnych zawiera się w 
art. 65 ust. 4 i 5, w artykułach 
66, 69, 71 i 74-76.

Raz przyznane na podsta-
wie ustawy prawa mogą być 
jednak znoszone lub ogranicza-
ne, jeżeli uzasadnia to zmiana 
warunków społeczno-ekono-
micznych. Musi to jednak na-
stępować z poszanowaniem za-
sady ochrony praw nabytych.

Nie wolno też redukować 
praw socjalnych poniżej pozio-
mu zagwarantowanego przepi-
sami prawa międzynarodowego, 
czyli ratyfikowanych przez Pol-
skę umów międzynarodowych.  
Katalog tych praw ma na celu 
ochronę słabszych ekonomicz-
nie jednostek i grup ludności 
wyrażającą się w pakiecie za-
bezpieczeń społecznych i usług 
socjalnych świadczonych przez 
państwo i samorządy. 

Jak jest w praktyce?

Mimo to obywatele mają 
poczucie fasadowości ustawy 
zasadniczej, chociaż wydarzenia 
ostatniego roku skłoniły wielu 
do zapoznania się z jej treścią.   

W Gdańsku mamy kilka 
przykładów owej nierzeczywi-
stości kreowanej przez prezy-
denta miasta i jego ekipę, wbrew 
obowiązującym regułom, poczy-
nając od zapisów Konstytucji RP 
po ustawę o szkolnictwie oraz 
ustawę o samorządzie. Mamy 
przykładowo rewolucję w po-
dejściu do obowiązków wła-
snych gminy, np. w zarządzaniu 
szkołami. Przykład rażący to 
przekazanie wybudowanej za 
nasze publiczne pieniądze szko-
ły w Kokoszkach prywatnemu 
podmiotowi, czyli spółce z o.o. 

Na przykładzie szkoły, której 
prowadzenie miasto Gdańsk w 

ramach eksperymentu oświato-
wego przekazało spółce prawa 
handlowego, mającej w klasyfi-
kacji działalności gospodarczej 
wpisane prowadzenie szkoły 
podstawowej, widać, jak niemałe 
środki publiczne przekazywane 
są w ramach subwencji oświa-
towej, a beneficjentem ostatecz-
nym jest spółka z o.o. 

Przypomnijmy tym, któ-
rzy ubierają się przy innych 
okazjach w szaty obrońców 
ładu konstytucyjnego, że sfera 
edukacji jest usługą publiczną. 
Na samorządzie terytorialnym 
spoczywa obowiązek zabezpie-
czenia usług publicznych, a nie 
eksperymenty. 

Obowiązujący art. 70 Kon-
stytucji RP stanowi, że każdy ma 
prawo do nauki, nauka do 18. 
roku życia jest obowiązkowa, na-
uka w szkołach publicznych jest 
bezpłatna. Konstytucyjne prawo 
do nauki zostało zaadresowane do 
władz publicznych, zobligowa-
nych do podjęcia działań zabez-
pieczających korzystanie z tego 
prawa poprzez nakaz zorganizo-
wania i utrzymania odpowiedniej 
liczby szkół. Zatem mamy do 
czynienia z modelem socjalnym, 
który zawiera w sobie roszczenie 
beneficjenta prawa (obywatela) i 
zespół obowiązków po stronie 
władz publicznych.

Kolejna kwestia to iluzja art. 
68. Zgodnie z tym artykułem 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia. Obywatelom, 
niezależnie od ich sytuacji mate-
rialnej, władze publiczne zapew-
niają równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej 
ze środków publicznych.

Tymczasem województwo 
pomorskie od dekady jest poli-
gonem urynkowienia „usług me-
dycznych”. W oficjalnych doku-
mentach i uchwałach czytamy o 
wzmocnienie pozycji rynkowej 
szpitali, efektywnym wykorzy-

staniu zasobów, elastyczności 
zarządzania, optymalizacji 
kosztów, racjonalizacji zakupów, 
wiarygodności i efektywności na 
rynku, rozwoju działalności ko-
mercyjnej w ochronie zdrowia.  

Co zyskuje obywatel? Ano 
może przyjść na Targ Węglowy 
i pod namiotem zmierzyć sobie 
ciśnienie, sprawdzić poziom 
cukru, zbadać skórę, a nawet 
dowiedzieć się, że może mieć 
czerniaka lub poskarżyć się 
w telewizji, że nie ma miejsc na 
rehabilitację do końca roku. Lub 
zapukać do serc i żebrać o datki.  
Wynik zależy od taryfikatora.  

Zdrowie i opieka medyczna 
okazały się być towarem. Doszło 
więc do dewastacji uprawnień 
obywateli zapisanych w art. 68 
konstytucji. Podejście liberałów 
do służby zdrowia, która kojarzy 
się im z rynkiem usług, sprawia, 
że i terminologia, którą operujemy, 
kojarzy się z giełdą, a nie społecz-
nymi obowiązkami państwa. 

Państwo wyzbywało się swo-
ich konstytucyjnych obowiązków 
w zakresie opieki zdrowotnej. 
Pojawiają się spółki prawa han-
dlowego, zajmujące się „usługą 
medyczną”, tworzone na majątku 
szpitali zbudowanych i wyposa-
żonych za publiczne pieniądze. 
Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę ko-
mercjalizacji opieki zdrowotnej.  
Oceny wystawiane przez rankin-
gi międzynarodowe pokazują, że 
nasz system opieki medycznej na-
leży do najgorszych w Europie.  

Referendum 
jest konieczne

Dwie trzecie rodaków uwa-
ża, że referendum konsultacyjne 
w sprawie konstytucji powinno 
się odbyć. To pokazuje, że Pola-
cy po 30 latach budowania de-
mokracji dojrzeli, widzą, gdzie 
są dostatki, a gdzie niedostatki 
naszej rzeczywistości. 

Artur S. Górski

Konstytucja, której potrzebują obywatele 

Z początkiem września br. 
minął termin tzw. deko-
munizacji ulic. Jednak w 

Gdańsku mieście „Wolności i 
Solidarności” patroni z rodo-
wodami z dawnego systemu 
mają się całkiem nieźle. Mają 
też swego obrońcę. To pre-
zydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz, zwolennik swoiście 
pojmowanego pluralizmu w 
przestrzeni publicznej.

Według nowej ustawy z 
nazw ulic, budowli, mostów 
i placów mają zniknąć nazwy 
upamiętniające osoby, orga-
nizacje, wydarzenia lub daty 
symbolizujące ustrój totalitar-

ny lub propagujące taki ustrój 
w inny sposób. Za propagujące 
komunizm uważa się także na-
zwy odwołujące się do osób, 
organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących represyjny, 
autorytarny i niesuwerenny 
system władzy w Polsce w la-
tach 1944-1989. Ustawa nie 
obejmuje pomników.

Zmiany miały zostać wpro-
wadzone przez samorządy do 
ostatniego dnia sierpnia. Tam, 
gdzie się to nie stało „dekomu-
nizację” może przeprowadzić 
wojewoda. W Gdańsku takimi 
ulicami, których nazwy powin-
ny być zmienione są: Wincen-

tego Pstrowskiego, Mariana 
Buczka, Dąbrowszczaków, 
Stanisława Sołdka, Franciszka 
Zubrzyckiego i Leona Krucz-
kowskiego.

Zmiana nazwy, dokonana 
na podstawie ustawy, nie ma 
wpływu na ważność doku-
mentów zawierających nazwę 
dotychczasową. Dowód osobi-
sty, mimo zmiany nazwy uli-
cy, przy której mieszka osoba 
legitymująca się nimi będzie 
ważny, dopóki nie upłynie 
jego termin ważności. W no-
wej wersji dokumentu zresztą 
już nie podaje się adresu.

(asg)

Dekomunizacja ulic

To blok przy jednej z ulic, której nazwa musi być zmieniona.
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50 litrów – tyle śmieci przeciętny Polak „produkuje” tygodniowo. Warto za-
dbać, aby tak duża liczba odpadów nie została po prostu wyrzucona i skła-
dowana bez pożytku na wysypisku śmieci, ale w jak największym stopniu 
dalej służyła rozwojowi gospodarczemu, a jednocześnie nie zanieczyszczała 
środowiska naturalnego. Aby ten szczytny i ambitny cel osiągnąć, potrzeb-
ne jest zaangażowanie każdego z nas, ponieważ odpady najefektywniej 
segreguje się tam, gdzie powstają – w naszych domach i miejscach pracy.

Segregacja śmieci prowadzona jest 
oczywiście także na terenie zakła-
dów utylizacji odpadów. Na tym 

etapie jest ona jednak dużo trudniej-
sza i droższa. Wystarczy napisać, że w 
przypadku braku segregacji odpadów 
aż połowę śmieci (wagowo) trafiają-
cych na taśmy w zakładach utylizacji 
stanowi tłuczone szkło, którego nie 
można w żaden sposób ponownie wy-
korzystać, a które jednocześnie „zanie-
czyszcza” inne rodzaje odpadów.

Podstawowy podział w przypadku 
segregacji odpadów obejmuje frakcję 
mokrą i suchą. Frakcja mokra to śmieci 
biodegradowalne, czyli łatwo i szyb-
ko ulegające naturalnemu rozkładowi 
– resztki jedzenia, odpady kuchenne, 
rośliny, zużyte materiały higieniczne. 

Frakcja sucha to śmieci trudno ulegają-
ce rozkładowi, najczęściej wykonane z 
materiałów nieorganicznych – ubrania, 
porcelana, wyroby gumowe i skórzane, 
metalowe i plastikowe, ale także tektu-
ra i drewno.

Wyróżnia się także tzw. elektro-
śmieci – od zużytych zwykłych baterii, 
które można wrzucić do pojemników 
znajdujących się w większości sklepów 
i punktów usługowych, po stary sprzęt 
AGD i RTV, który musimy sami wywieźć 
do zakładu utylizacyjnego lub pocze-
kać na specjalną objazdową zbiórkę 
kilka razy w roku. Możemy także udać 
się do sklepu ze sprzętem elektronicz-
nym. Takie sklepy przyjmują najczęściej 
stary sprzęt przy zakupie nowego tego 
samego typu.

Do zwykłych pojemników nie może-
my wyrzucać także przeterminowanych 
bądź niepotrzebnych leków, odpadów 
niebezpiecznych (farby, oleje i inne che-
mikalia) oraz odpadów remontowo-bu-
dowlanych. Pojemniki na niepotrzebne 
leki znajdują się w większości aptek. Z ko-
lei odpady niebezpieczne i gruz możemy 
wywieźć do zakładu utylizacyjnego, któ-
ry ma obowiązek je od nas odebrać.

Segregować, ale po co?
Segregacja odpadów służy ich po-

nownemu wykorzystaniu, czyli recy-
klingowi. Dobrze prowadzona zbiórka 
odpadów może zapewnić pozornie 
niepotrzebnym śmieciom drugie, a na-
wet trzecie i kolejne „życie”. 

Bardzo korzystny jest już podstawo-
wy podział na frakcję mokrą i suchą. Z tej 
pierwszej bardzo niskim kosztem można 
uzyskać naturalny kompost, wykorzysty-
wany w rolnictwie i ogrodnictwie, bądź 
biogazy, będące źródłem ekologicznej 
zielonej energii. To dlatego przy zakła-
dach utylizacji odpadów w wielu polskich 
miastach powstają biogazownie bądź 
bioelektrownie. W gdańskim zakładzie 
utylizacyjnym w 2016 roku uzyskano w 
ten sposób 6,3 mln metrów sześcien-
nych biogazu. 

Z kolei wyselekcjonowanie frakcji 
suchej, a zwłaszcza w jej ramach pod-
stawowych surowców wtórnych (pa-
pier, plastik, metal, szkło), umożliwia 
ponowne wykorzystanie w przemyśle 
najbardziej potrzebnych, a jednocześnie 
najbardziej szkodliwych dla środowiska 
przyrodniczego materiałów. W Gdańsku 
w 2016 roku udało się odzyskać ponad 
18 tysięcy ton surowców wtórnych!

W ten sposób pomagamy rodzimej 
gospodarce (źródła surowców nie są 
przecież niewyczerpane), ale także chro-
nimy polską przyrodę. Wystarczy uświa-
domić sobie, że papier ulega rozkłado-
wi przeciętnie po sześciu miesiącach, a 
zatem stosunkowo szybko. Ale metal 

Gdańsk segreguje śmieci

Ekokonkurs

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

FOT. TOMASZ GRABOWSKI

W Gdańsku obowiązuje podstawowy podział odpadów 
na frakcję mokrą i suchą. Co ważne, segregowanie śmieci 
wciąż nie jest obowiązkowe, ale warto to robić. W Gdań-
sku podstawowa opłata za wywóz odpadów segregowa-
nych wynosi 44 grosze za metr kwadratowy powierzchni 
lokalu (np. mieszkania). W przypadku odpadów niesegre-
gowanych opłata jest dwa razy wyższa – to 88 groszy za 
metr kwadratowy. A zatem warto być „eko”!

Jeśli segregujemy odpady, powinniśmy pamiętać, że frak-
cję mokrą wrzuca się do pojemników na śmieci w kolorze 
brązowym, a frakcję suchą do pojemników czarnych. Odpa-
dy niesegregowane wyrzuca się do szarych pojemników. 

Jednak podział na śmieci mokre i suche to tylko począ-
tek segregacji. W wielu punktach w Gdańsku można pro-
wadzić bardziej selektywną, a zatem i efektywną z punktu 
widzenia ochrony środowiska, zbiórkę odpadów. Jeśli przy 
naszym miejscu zamieszkania lub pracy stoją kolorowe 
pojemniki, pamiętajmy o ich przeznaczeniu. W niebieskich 
zbiera się papier, w żółtych – tworzywa sztuczne, w zielo-
nych lub białych – szkło.

Przy tym ostatnim przypadku warto zatrzymać się 
na dłużej, bowiem szkło jako osobną frakcję odpadów 
wydzielono w Gdańsku dopiero w lipcu 2016 r. Jakie są 
zasady zbiórki odpadów szklanych? Do specjalnych po-
jemników wrzucamy szkło białe lub kolorowe pochodzą-

ce z opakowań po żywności lub kosmetykach – na przy-
kład słoiki i butelki. Pamiętajmy, aby wcześniej całkowicie 
opróżnić opakowanie i usunąć wszystkie nieszklane ele-
menty: uszczelki, zaciski, nakrętki, kapsle itp. Wrzucanych 
opakowań nie tłuczemy! Selektywna zbiórka odpadów 
szklanych nie obejmuje szkła poddanego obróbce, w tym 
zniczy, kryształów, szyb okiennych, luster, szkła zbrojone-
go i żaroodpornego, żarówek.

Zapraszamy do udziału w na-
szym edukacyjnym konkursie eko-
logicznym.   Wykonane przez siebie 
zdjęcie obrazujące jeden z dwóch 
tematów: 
1. Ochrona środowiska naturalne-

go w Polsce (szczególnie w wo-
jewództwie pomorskim)

2. Gospodarka i przyroda w woje-
wództwie pomorskim 
należy przesłać do redakcji (na ad-

res mailowy: magazyn@solidarnosc.
gda.pl lub za pośrednictwem profilu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” w serwisie Facebook.)

Zwycięzców w obu kategoriach 
wybierze specjalne jury. A zatem, 
chociaż czas letnich wyjazdów już 
za nami, zapraszamy do kontaktu 
z przyrodą, a później do uwiecznie-
nia tych chwil na zdjęciach. Czeka-
my na nie do końca listopada.

– dopiero po dziesięciu latach, plastik 
– w czasie od stu do… tysiąca lat, a szkło 
nawet dopiero po czterech tysiącach lat! 
A zatem każde opakowanie wyrzucone 
przez nas nie w miejscu do tego przezna-
czonym będzie miało negatywny wpływ 
na życie wielu kolejnych pokoleń.

Na szczęście w Polsce coraz częściej 
prowadzi się selektywną zbiórkę od-
padów i stosuje recykling. Aby ułatwić 
takie proekologiczne działania, w lipcu 
2016 roku wprowadzono ogólnopolski 
system segregacji odpadów, z zastrze-
żeniem, że poszczególne samorządy 
(bo to one będą odpowiedzialne za 
zapewnienie odpowiedniej infrastruk-
tury – kolorowych pojemników – i zor-
ganizowanie wywozu odpadów) mogą 
wdrożyć nowe przepisy najpóźniej 
w 2019 roku. W Gdańsku ogólnopol-
ski system segregacji odpadów zacznie 
obowiązywać od kwietnia 2018 roku. 

Wszystko po to, by zgodnie z dyrek-
tywami Unii Europejskiej w 2020 roku 
poziom odzysku surowców wtórnych 
w Polsce wyniósł 50 procent. To dużo, 
zważywszy że obecnie w naszym kra-
ju wynosi on 26 procent. Jako społe-
czeństwo musimy zatem co najmniej 
podwoić swoje wysiłki na rzecz selek-
tywnej zbiórki odpadów.

Adam Chmielecki

Jeśli segregujemy odpady, powinniśmy pamiętać, że frak-
cję mokrą wrzuca się do pojemników na śmieci w kolorze 
brązowym, a frakcję suchą do pojemników czarnych. Odpa-

Jednak podział na śmieci mokre i suche to tylko począ-
tek segregacji. W wielu punktach w Gdańsku można pro-
wadzić bardziej selektywną, a zatem i efektywną z punktu 
widzenia ochrony środowiska, zbiórkę odpadów. Jeśli przy 
naszym miejscu zamieszkania lub pracy stoją kolorowe 
pojemniki, pamiętajmy o ich przeznaczeniu. W niebieskich 
zbiera się papier, w żółtych – tworzywa sztuczne, w zielo-

Przy tym ostatnim przypadku warto zatrzymać się 
na dłużej, bowiem szkło jako osobną frakcję odpadów 
wydzielono w Gdańsku dopiero w lipcu 2016 r. Jakie są 
zasady zbiórki odpadów szklanych? Do specjalnych po-
jemników wrzucamy szkło białe lub kolorowe pochodzą-

go i żaroodpornego, żarówek.
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OŚWIATA

Ponad 300 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w województwie 
pomorskim. Jest to pierwszy rok wdrażania reformy oświaty. 
12 września 2017 r. Rada Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” omawiała problemy związane 
z wprowadzaniem reformy edukacji w szkołach, dokonała oce-
ny proponowanych zmian w zakresie finansowania oświaty, 
a zwłaszcza – wynagradzania nauczycieli.

Rada Sekcji Oświaty o sytuacji w szkołach 
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Mądre państwo po-
winno dbać o swą 
przyszłość,  która 

wykuwa się, oprócz rodzin, 
także w szkołach i uczelniach 
– powiedział przewodniczący 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Ksią-
żek, dodając, że problem płac 
należy obecnie do podstawo-
wych wyzwań w oświacie. 
Uczestnicy rady zwracali uwagę 
na to, że teraz, kiedy w szkołach 

12 września 2017 r. Posiedzenie Regionalnej Rady Sekcji Oświaty.

wprowadza się duże zmiany or-
ganizacyjne i programowe, nie 
można zgodzić się na drama-
tyczną sytuację nauczycieli oraz 
pracowników administracji i ob-
sługi szkolnej. Podkreślali, że z 
niepokojem odbierane są często 
sprzeczne i zbyt ogólne informa-
cje na temat podwyżek płac w 
szkolnictwie. Dyskutowano tak-
że na temat możliwości zorgani-
zowania akcji protestacyjnej.

Gościem Rady Sekcji była 
wicekurator Małgorzata Bie-

lang, która mówiła o pracy po-
morskich szkół w minionym 
roku szkolnym. Wśród wnio-
sków pojawiły się uwagi na te-
mat różnych nieprawidłowości 
występujących w szkołach.

O nowych przepisach obo-
wiązujących w szkolnictwie, na 
przykład dotyczących czasu pracy, 
informował prawnik Tomasz Gry-
czan. Najwięcej pytań i wątpliwo-
ści wywołało zagadnienie godzin 
pracy nauczycieli specjalistów: 
pedagogów, psychologów, logope-
dów, terapeutów pedagogicznych 
i nauczycieli wspomagających, 
których czas pracy – w świetle 
nowych aktów prawnych – zależy 
od rodzaju wykonywanych przez 
nich zajęć. Ponieważ przepisy – 
jak stwierdzono – są zbyt ogólne, 
dlatego zdecydowano, że sekcja 
skieruje do Kuratorium Oświaty 
pismo z prośbą o doprecyzowa-
nie zagadnienia godzin pracy tej 
grupy nauczycieli.

Podczas posiedzenia rady 
mówiono także o pomocy dla 
poszkodowanych w wyniku 
sierpniowej wichury.

Następne posiedzenie Rady 
Sekcji odbędzie się 6-7 paź-
dziernika w Jastrzębiej Górze.

Barbara Ellwart

Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018, w którym zaczynają się 
zmiany w oświacie. Obejmują one reformę ustroju szkolnego, 
nowe rozwiązania w szkolnictwie zawodowym, w organizacji 
szkół i placówek oświatowych, a także nowe treści nauczania. 
Reforma edukacji będzie wdrażana kilka lat, ale zasadnicze 
zmiany są wprowadzane już w tym roku szkolnym.

REFORMA EDUKACJI W PIGUŁCE

Nauka programowania i inne nowości 

Nowy ustrój szkolny
Dotychczasowy system 

oświaty, który składał się z: 6-
-letniej szkoły podstawowej, 
3-letniego gimnazjum, 3-letnie-
go liceum ogólnokształcącego, 
4-letniego technikum, 3-letniej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
oraz szkoły policealnej, docelo-
wo będzie obejmował:
 8-letnią szkołę podstawową;
 4-letnie liceum ogólnokształ-

cące;
 5-letnie technikum;
 3-letnią branżową szkołę I 

stopnia;
 2-letnią branżową szkołę II 

stopnia;
 3-letnią szkołę specjalną przy-

sposabiającą do pracy;
 szkołę policealną.

Dwa etapy 
w podstawówce

Od 1 września 2017 r. eduka-
cja w szkole podstawowej składa 
się z dwóch etapów. W klasach I-
-III będzie realizowane nauczanie 
wczesnoszkolne, a od klasy IV 
rozpocznie się nauczanie przed-
miotowe; docelowo obejmujące 
klasy IV-VIII.

Uczniowie 8-letniej szkoły pod-
stawowej

W roku szkolnym 2017/
2018:
 uczniowie 6-letniej szkoły 

podstawowej stają się ucznia-
mi 8-letniej szkoły podstawo-
wej,

 uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2016/2017 ukoń-
czyli klasę VI szkoły podsta-
wowej nie idą do gimnazjum, 
ale rozpoczynają naukę w kla-
sie VII ośmioletniej szkoły 
podstawowej.

Klasy gimnazjalne

W roku szkolnym 2017/
2018 i 2018/2019 w prze-
kształconej szkole podstawo-
wej będą funkcjonowały klasy 
dotychczasowego gimnazjum 
(II i III) do czasu wygaszenia 
kształcenia w tym typie szkoły. 
Podobne rozwiązania dotyczą 
zespołów szkół, w skład któ-
rych oprócz gimnazjum wcho-
dzi zasadnicza szkoła zawodo-
wa, liceum ogólnokształcące 
albo technikum.

Absolwenci gimnazjum

Uczeń, który ukończył gim-
nazjum w roku szkolnym 2016/

2017, od 1 września 2017 r. może 
kontynuować naukę w branżowej 
szkole I stopnia, 4-letnim techni-
kum lub 3-letnim liceum ogólno-
kształcącym.

Szkolnictwo zawodowe

1 września 2017 r. dotych-
czasowa 3-letnia zasadnicza 
szkoła zawodowa przekształciła 
się w 3-letnią branżową szkołę 
I stopnia. Tym samym na rok 
szkolny 2017/2018 nie przepro-
wadzano już rekrutacji do klasy 
I zasadniczej szkoły zawodowej, 
ale do pierwszej klasy branżowej 
szkoły I stopnia.

Egzaminy

Klasa VI: Po szóstej klasie 
nie będzie sprawdzianu szósto-
klasisty.

Gimnazjaliści: Uczniowie 
klas gimnazjalnych do roku 
szkolnego 2018/2019 będą mieli 
egzamin gimnazjalny. 

Klasa VIII: W tym roku szkol-
nym nie ma klas ósmych i nie ma 
egzaminu, ale od roku 2018/2019 
uczeń kończący VIII klasę będzie 
zdawał obowiązkowy egzamin 
końcowy. W latach szkolnych 
2018/2019, 2019/2020 i 2020/
2021 egzamin zostanie przepro-
wadzony z trzech przedmiotów: 
języka polskiego, języka obcego 
nowożytnego i matematyki. 

Od roku szkolnego 2021/
2022 do przedmiotów obo-
wiązkowych dołączy także 
jeden fakultatywny: biologia, 
chemia, fizyka, geografia lub 
historia.

Matura: W 2018 r. egza-
min maturalny odbędzie się 
na dotychczasowych zasadach 
i rozpocznie się 4 maja. Absol-
wenci szkół przystąpią wtedy 
do egzaminu pisemnego z ję-
zyka polskiego. 

Po raz pierwszy nowa ma-
tura zostanie przeprowadzona 
w roku szkolnym 2022/2023. 
Do tego czasu uczniowie będą 
zdawali egzamin na dotychcza-
sowych zasadach. 

Podstawa programowa

W roku szk. 2017/2018 nowa 
podstawa programowa będzie 
obowiązywała:
 dzieci w przedszkolu,
 uczniów w klasach: I, IV i VII 

szkoły podstawowej,
 w pierwszej klasie branżowej 

szkoły I stopnia i 4-letnich 
techników oraz

 w I semestrze szkoły policeal-
nej.
Pozostali uczniowie w tym 

roku szkolnym realizują dotych-
czasową podstawę programową.

Program nauczania

Program nauczania przygo-
towuje nauczyciel, a następnie 
przedstawia go dyrektorowi w 
celu dopuszczenia do użytku w 
danej szkole. 

Od 1 września 2017 r. stałym 
elementem kształcenia będzie 
programowanie – realizowane od 
I klasy szkoły podstawowej.

Nazwy nowych 
przedmiotów

W szkole podstawowej (w 
najbliższych latach) zmienią się 
nazwy niektórych obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych:
 zamiast zajęć komputerowych 

będzie – informatyka;
 zamiast zajęć technicznych 

– technika;
 w miejsce historii i społeczeń-

stwa – dwa odrębne zajęcia 
z historii i z wiedzy o społe-
czeństwie;

 zamiast przyrody uczniowie już 
od V klasy szkoły podstawowej 
będą uczyli się – biologii, histo-
rii, geografii, a w następnych 
latach – fizyki i chemii.

Przedszkole
Od 1 września 2017 r. 

wszystkie dzieci w wieku od 
3 do 6 lat mają prawo do edu-
kacji przedszkolnej. Obowiąz-
kiem gminy jest zapewnienie 
miejsca w placówkach wycho-
wania przedszkolnego wszyst-
kim uprawnionym i chętnym 
dzieciom.

Sześciolatki

Dziecko 6-letnie ma obo-
wiązek chodzić do tzw. zerów-
ki, czyli realizować obowiąz-
kowe roczne przygotowanie 
przedszkolne.

Edukacja dzieci 6-let-
nich w przedszkolach pu-
blicznych jest bezpłatna. 
Gmina otrzymała z budżetu 
państwa subwencję na każ-
dego sześciolatka w przed-
szkolu. Rodzic opłaca jedynie 
wyżywienie.

Obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki

Obowiązek szkolny trwa 
do ukończenia szkoły podsta-
wowej i spełnia się go m.in. 
przez uczęszczanie do szkoły 
publicznej lub niepublicznej. 
Natomiast obowiązek nauki 
trwa do ukończenia 18. roku 
życia.

Liczba uczniów 
Liczba dzieci w oddziale 

przedszkolnym oraz w kla-
sach I-III szkoły podstawowej 
nie może być większa niż 25. 
W przypadku uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi obowiązują inne zasady.

Świetlica w szkole

Szkoła ma obowiązek za-
pewnienia wszystkim chętnym 
uczniom szkoły podstawowej 
i klas gimnazjalnych możliwo-
ści uczestniczenia w zajęciach 
świetlicowych. Podczas zajęć 
świetlicowych w szkole pod-
stawowej pod opieką jednego 
nauczyciela może pozostawać 
nie więcej niż 25 uczniów.

Kogo pytać?

W każdym województwie 
przy kuratorium oświaty funk-
cjonują punkty informacyjne 
do spraw wdrażania reformy 
edukacji.  

W województwie pomorskim 
informację można uzyskać tele-
fonicznie i drogą e-mailową: tel.: 
58 669 34 44, e-mail: reformaedu
kacji@kuratorium.gda.pl .

Barbara Ellwart
na podstawie materiałów 

publikowanych przez MEN
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Gdynia wciąż czeka na właściwe przedstawienie jej roli w wydarzeniach Sierpnia 1980 roku. 
W portowym mieście nie brakowało odważnych robotników i niezłomnych kapłanów, którzy 
wspólnie upomnieli się o godność i wolność. 

morza i marzeń” – Stoczni im. 
Komuny Paryskiej. Uczestnicy 
przejazdu zobaczyli m.in. budy-
nek, w którym działały strajkowa 
drukarnia i radiowęzeł.

– To był bardzo ważny punkt 
na stoczniowej mapie. Stocznia 
to bardzo duży i rozległy teren. 
Dzięki radiowęzłowi, który pro-
wadził Zygmunt Pałasz, mogli-
śmy wszystkim strajkującym 
przekazywać aktualne informa-
cje. Pomieszczenia drukarni w 
pierwszych godzinach strajku 
zostały zamknięte przez dyrek-
cję. Ale wdarliśmy się do nich 
i uruchomiliśmy tam Wolną 
Drukarnię Stoczni Gdynia, którą 
zorganizował m.in. nieżyjący już 
Andrzej Butkiewicz – wspominał 
Jerzy Miotke, który podkreślił, że 
o fenomenie gdyńskiego Sierp-
nia decydowali ludzie. – Tacy 
jak Andrzej Kołodziej, młody 
robotnik, który zorganizował 
strajk pierwszego dnia pracy w 
stoczni. Mam wciąż przed oczy-
ma obraz, jak 15 sierpnia rano 
przemawia przed budynkiem 
dyrekcji i zwołuje stoczniow-
ców na wiec, nie mając nawet 
megafonu, po prostu krzycząc 
– opowiadał Jerzy Miotke.

Lekcja Grudnia ’70

Henryk Mierzejewski w 
gdyńskiej stoczni pracował od 
1969 r. Uczestniczył w proteście 
w grudniu 1970 r., krwawo stłu-
mionym przez milicję i wojsko. 
Jak wspominał, lekcja sprzed 
dekady sprawiła, że w sierpniu 
1980 r. stoczniowcy postano-
wili nie wychodzić na ulice, ale 
prowadzić strajk okupacyjny na 
terenie zakładu. – Wprowadzi-
liśmy dyscyplinę, obawiając się 
prowokacji. Zamknęliśmy bramy, 
której pilnowała utworzona przez 
nas straż. Obowiązywała prohi-
bicja – wspominał Mierzejewski, 

który jako delegat komitetu straj-
kowego z „Komuny Paryskiej” w 
Międzyzakładowym Komitecie 
Strajkowym powstałym w Stocz-
ni Gdańskiej codziennie kursował 
między obiema stoczniami. – W 
Gdańsku przekazałem nasze żą-
dania strajkowe, z których wiele 
zostało włączonych do listy 21 
postulatów. Z kolei w Gdyni 
zdawałem codzienne relacje z 
przebiegu negocjacji w Gdańsku 
z komisją rządową. Po drodze 
wielokrotnie byłem zatrzymy-
wany i spisywany przez milicję 
– opisywał Mierzejewski.

To był trudny czas dla 
strajkujących, ale także dla ich 
rodzin. – Łączyła nas brama 
stoczni. Nasi bliscy przeka-
zywali nam przez nią jedze-
nie i środki czystości. Strajk 
zaczęliśmy przecież bez żad-
nych zapasów, a musieliśmy 
wytrwać zamknięci w stoczni 
kilkanaście dni – podkreślał 
Jerzy Miotke.

Niezłomni kapłani

Henryk Mierzejewski przed-
stawił atmosferę, jaka panowała 
wśród stoczniowców. W pierw-
szych dniach nie brakowało obaw 
o siłowe stłumienie protestu. 
Takie plotki, ale też dokumenty, 
kolportowała bezpieka. Nieocze-
kiwanie przyczyna kryzysu poja-
wiła się z zupełnie innej strony. 
16 sierpnia 1980 r. decyzję o za-
kończeniu strajku podjęli stocz-
niowcy ze Stoczni Gdańskiej. W 
Gdyni wywołało to zaskoczenie 
i konsternację.

– 16 sierpnia był dniem naj-
większego kryzysu. Traciliśmy 
wiarę – wspominał Henryk 
Mierzejewski. Wówczas na od-
prawienie mszy św. dla stocz-
niowców zgodził się ks. prałat 
Hilary Jastak, proboszcz parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, powszechnie szanowany 
za opiekę, jaką od lat roztaczał 
nad ofiarami Grudnia ’70 i ich 
rodzinami. Stoczniowcy zbu-
dowali drewniany krzyż, który 
ustawili przy bramie głównej. Po-
nieważ groźba interwencji wciąż 
wydawała się realna, podczas 
pierwszej mszy św. 17 sierpnia 
ks. Jastak udzielił strajkującym 
absolucji. – Wszyscy przystąpili 
do komunii świętej. Po tej mszy 
już się nie baliśmy. Wstąpił w nas 
nowych duch i nowe siły – po-
wiedział Henryk Mierzejewski. 

HISTORIA

Bohaterowie gdyńskiego Sierpnia 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników przejazdu zorganizowanego przez IPN. 
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Historię najlepiej poznać 
w miejscach, w których 
się wydarzyła oraz z ust 

tych, którzy ją współtworzyli. Z 
takiego założenia wyszli pracow-
nicy gdańskiego Oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej, którzy 
30 sierpnia 2017 r., w przeddzień 
rocznicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych, zaprosili chęt-
nych do przejażdżki po Gdyni 
zabytkowym autobusem – jel-
czem model 043, popularnym 
„ogórkiem”. Nie była to jednak 
zwykła wycieczka, a prawdziwa 
podróż w czasie. Autobus, taki 
sam jak te, którymi w latach 
70. i 80. wielu stoczniowców i 
portowców dojeżdżało do pracy, 
wjechał na tereny zamknięte na 
co dzień dla zwiedzających, któ-
re w sierpniu 1980 r. były areną 
historycznych protestów. 

Świadkowie historii

Tło tamtych wydarzeń przed-
stawił Arkadiusz Kazański z 
gdańskiego IPN. Tego dnia naj-
ważniejsi byli jednak świadko-
wie historii, którzy opowiedzie-
li nie tylko o faktach, ale także 
atmosferze gdyńskiego Sierpnia 
1980: Henryk Mierzejewski, 
były monter kadłubów w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej i członek 
stoczniowego komitetu strajko-
wego; Jerzy Miotke, który w 
gdyńskiej stoczni pracował jako 
elektryk; Kazimierz Waldowski i 
Wiesław Wodyk z Zarządu Portu 
Gdynia oraz Danuta Sadowska, 
pracownik Zespołu Analiz Bie-
żących Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność”. Wszyscy 
oni współtworzyli później „S” 
na terenie Gdyni.

Podróż śladami gdyńskiego 
Sierpnia rozpoczęła się oczywi-
ście od największego wówczas 
zakładu pracy w mieście „z 

Uczestnicy akcji zorganizowanej 
przez IPN uczcili pamięć „króla 
Kaszubów” zapaleniem zniczy i 
modlitwą przy grobie w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

Ksiądz Jastak nie był jednak 
jedynym duchownym wspiera-
jącym strajkujących w Gdyni ro-
botników. Większość dużych za-
kładów pracy znajdowała się na 
terenie portowej parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i św. 
Piotra Rybaka, w której probosz-
czem był o. Edward Ryba. To 
właśnie redemptorysta od 17 do 
31 sierpnia codziennie odprawiał 
msze św. w stoczni i porcie. Ich 
oprawę muzyczną zapewniał 
Wiesław Wodyk, który podczas 
„touru” zabytkowym „ogórkiem” 
wspominał: – Eucharystia dawała 
nam siłę. Trzeba pamiętać, że to 

był strajk zwyczajnych, prostych, 
ale mocno wierzących ludzi, któ-
rzy upomnieli się o elementarną 
kwestię – godność swoją i in-
nych. Wtórował mu Kazimierz 
Waldowski, do niedawna wciąż 
aktywny działacz portowej „S”, 
w sierpniu 1980 r. uczestnik straj-
ku w porcie Gdynia. – W porcie 
czuliśmy, że to przełomowy mo-
ment i jeśli robotnicy solidarnie 
nie połączą sił, to taka szansa się 
już nie powtórzy. Na początku 
były obawy, ale z pomocą ojców 
redemptorystów przełamaliśmy 
strach. Podobnie jak w stoczni 
wprowadziliśmy zasady strajko-
wego „bhp”, aby nie doszło do 
prowokacji bądź sabotażu – pod-
kreślił Waldowski.

Jerzy Miotke do panteonu 
gdyńskich kapłanów wspiera-
jących strajkujących w sierpniu 
1980 r., a w kolejnych latach 
jawną i podziemną „S”, dodał 
ks. Edwarda Skierkę z parafii 
w Gdyni Małym Kacku. – Oni 
odprawiali msze św. za ojczy-
znę, pomagali nam się ukrywać, 
wspierali nasze rodziny, udostęp-
niali sale na spotkania. Parafia oj-
ców redemptorystów miała jesz-
cze jedną zaletę. Znajdowała się 
w bezpośrednim sąsiedztwie ko-
mendy milicji, a ponieważ znali-

śmy tajne częstotliwości radiowe 
wykorzystywane przez MO i SB, 
mogliśmy stamtąd podsłuchiwać 
rozmowy funkcjonariuszy – pod-
sumował Jerzy Miotke.

Warto pamiętać, że choć 
centrum protestu stanowiły 
Stocznia im. Komuny Pary-
skiej i port, w sierpniu 1980 r. 
strajkowali także pracownicy 
wielu innych gdyńskich zakła-
dów, m.in. Stoczni „Nauta”, 
Dalmoru, Radmoru, Polskich 
Linii Oceanicznych, Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji. W Stoczni Ma-
rynarki Wojennej, która była 
zakładem zmilitaryzowanym, 
nie strajkowano, ale podjęto 
symboliczną akcję solidarno-
ściową. Tak rodziła się „Soli-
darność”.

Adam Chmielecki

Kazimierz Waldowski opowiada o strajku w porcie gdyńskim 
w sierpniu 1980 r.

FO
T.

 A
D

A
M

 C
H

M
IE

LE
CK

I



19Nr 10/październik 2017

Turysta doskonały
Nr 5

Wakacje się skończyły. Pozostały wspomnienia i refleksje, ale rodzą się już nowe 
plany na bliższe i dalsze wyprawy, a wśród nich na weekendowe wypady za 
miasto. Bogatsi o doświadczenie, staliśmy się bardziej świadomymi wędrowca-
mi. Chcemy, aby przynajmniej podczas urlopu powietrze, plaże, miejsce, w któ-
rym przebywamy, było czyste, jedzenie zdrowe, aby oglądanych widoków nie 
przysłaniały nam brzydkie wieżowce czy zakłady przemysłowe.  Rośnie nasza 
świadomość co do postawy przyjaznej środowisku. Za to nadal różnie jest z na-
szym zachowaniem. Wydaje się nam, że jednorazowe wyrzucenie papierka po 
batoniku czy puszki nie przyczyni się do tworzenia śmietniska. Chociaż, gdyby 
każdy turysta z tych 1,23 miliarda odnotowanych przez Światową Organizację 
Turystyki rzucił tylko jeden papierek, to powstałaby ogromna góra śmieci. 
Przecież wystarczy jeden niedopałek papierosa i płonie duży las!

Czysta woda
Zdarza się, że podczas podróży sta-

wiamy samochód nad brzegiem rzeki 
albo jeziora i odkrywamy, że jest brudny. 
Niektórym z nas (niestety) przychodzi na 
myśl, by skorzystać z wody z jeziora, to 
tylko jeden samochód, brud się „rozpu-
ści”, wody jest przecież dużo. Potem dzi-
wimy się, że ryba nie bierze, a po kąpieli 
w jeziorze mamy wysypkę. Warto więc 
wiedzieć, że zasoby wody w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca Ziemi drastycz-
nie się zmniejszają. W Unii Europejskiej 
Polska jest krajem, który posiada naj-
mniej wody zdatnej do picia. Ilość słod-
kiej wody jest ograniczona, stanowi zale-
dwie 4 procent zasobów. Nieracjonalna 
gospodarka i zanieczyszczenia powodu-
ją ich kurczenie się. 

Joanna Włodarczyk w publikacji 
o ekologii i ochronie środowiska podaje: 
Jeśli do zbiornika wodnego zostanie 
wylany jeden litr zużytego oleju silni-
kowego, to spowoduje on zanieczysz-
czenie aż miliona litrów wody.

Świadomy turysta myje samochód 
w miejscu do tego przeznaczonym. 
Pływając kajakiem, łódką czy rowerem 
wodnym po rzece albo jeziorze pamięta, 
aby nie wrzucać do wody butelek, tore-
bek i innych przedmiotów. 

Czyste powietrze
Największe zanieczyszczenia powie-

trza wiążą się z przemysłem, z kotłow-
niami, ale też ze spalinami. Statystyki 
podają, że za 1/5 zgonów na raka 
w miastach odpowiadają spaliny po-
jazdów mechanicznych. Aby zmniej-
szyć te dane, włodarze wielu miast 
wprowadzają, oprócz bezspalinowej ko-
munikacji miejskiej (tramwaj, trolejbus, 
metro na napęd elektryczny) systemy 

rowerów miejskich, które można wypo-
życzyć dzięki specjalnej aplikacji w tele-
fonie komórkowym albo tradycyjnie – po 
wrzuceniu monety. Turystyka miejska 
ściśle połączona z turystyką kulturową 
stała się ważnym elementem w całym 
sektorze przemysłu turystycznego. Wiele 
osób chętnie przemieszcza się pieszo po-
między obiektami zabytkowymi. Mamy 
jednak miasta, w których odległości są 
spore. Pomyślmy, aby nie jeździć od za-
bytku do zabytku samochodem, a wła-
śnie rowerem, tramwajem, a czasem 
przejść pieszo. Są z tego przynajmniej 
dwa plusy: mamy ruch, tak potrzebny 
każdemu organizmowi i przyczyniamy 
się do zmniejszenia emisji spalin.

Czysta gleba
Z zanieczyszczeniem powietrza i wo-

dy ściśle łączy się zanieczyszczenie ziemi. 
Gazy i pyły emitowane przez zakłady 
pracy, a także stałe i ciekłe odpady prze-
mysłowe, przyczyniają się do degradacji 
gruntu. A to z kolei ma wpływ na to, 
co jemy. I nie chodzi tylko o rośliny, ale 
i mięso, mleko oraz przetwory mleczne. 
Wydaje się, że turysta niewiele ma z tym 
wspólnego. Jednak w swoich wędrów-
kach korzystamy z latarek, aparatów 
fotograficznych, liczników rowerowych, 
krokomierzy i wielu innych urządzeń. 
Wszystkie one mają baterie. Kiedy bate-
ria się skończy, to ją wymieniamy, a starą 
wyrzucamy. Świadomy turysta zabiera 
ją ze sobą i wrzuca do odpowiedniego 
pojemnika. Podobnie jest z różnego ro-
dzaju płynami i smarami. Do degradacji 
ziemi przyczyniają się również pożary i 
to nie tylko w lesie, ale i na łąkach. Już 
samo palenie ogniska powoduje znisz-
czenia w strukturze gleby. Powinno się 
je palić wyłącznie w miejscach do tego 

wyznaczonych, zawsze pamiętając o do-
gaszeniu ognia.

Zanieczyszczenie gleb w kontekście 
turystyki zrównoważonej można zmniej-
szyć także przez świadomy wybór np. 
gospodarstw agroturystycznych zajmu-
jących się rolnictwem. Odpowiedzialne 
gospodarstwa coraz częściej stawiają 
na prawidłowe dawkowanie nawozów 
i ograniczanie spływu nadmiaru azotu i 
fosforu do gleby i wód. 

Ekologiczny hotel
Podróżując, marzą się nam noclegi w 

przyjaznym środowisku. Najlepiej w bu-
dynku drewnianym, glinianym lub z czy-
stej cegły, może nawet niewypalanej. Ist-

Wędrówki z leśnikami
Wróćmy jednak do kwestii przyrody. 

Znakomitym sposobem na doskonalenie 
własnych ekoturystycznych umiejętności 
są wycieczki organizowane przez leśni-
ków. Na Pomorzu wycieczki po terenach 
leśnych przygotowuje Nadleśnictwo 
Strzebielino. Są to kilkunastokilometro-
we trasy, gdzie można nie tylko podzi-
wiać przyrodę, ale też wiele się dowie-
dzieć, także o tym, jak podglądać naturę, 
jednocześnie jej nie niszcząc.

– Idea organizowania ogólnodostęp-
nych wycieczek zrodziła się w 2011 roku, 
który decyzją ONZ był Międzynarodowym 
Rokiem Lasów – mówi Jadwiga Kuczyńska, 
leśnik z Nadleśnictwa Strzebielino. – Chcie-
liśmy podzielić się naszą pasją, przybliżyć 
społeczeństwu problematykę leśną, zapre-
zentować naszą pracę, jak również pokazać 
ciekawe, często historyczne, miejsca i nie-
zwykłe widoki. Projekt zakładał wycieczki 
jedynie w 2011 roku, lecz zainteresowanie 
uczestników spowodowało, że trwają one 
do dziś. Las to bardzo złożony organizm, 
w którym zachodzą różnorodne procesy. 
Trudno ogarnąć wszystko, a każdy specja-
lista znajdzie dla siebie coś szczególnego 
– a to drzewa czy krzewy, rośliny zielne, 
mchy, świat grzybów i porostów. Innych 
mogą zainteresować ptaki, bardzo ob-
szerny świat owadów, ktoś inny polubi 
pająki, a jeszcze inny procesy zachodzą-
ce w poszczególnych warstwach lasu czy 
pomiędzy organizmami. Możliwości jest 
bardzo, bardzo wiele, a wybór zależy od 
indywidualnych upodobań obserwato-
ra. Kiedyś, goszcząc w zaprzyjaźnionej 
szkole podstawowej, przeczytałam takie 
hasło: „Obserwuj, ucz się i zostaw w spo-
koju”. I to zdanie najlepiej pokazuje, jak 
podglądać przyrodę, a jednocześnie jej 
nie niszczyć.

Pomimo ogromnych strat w pomor-
skich lasach po sierpniowych nawałni-
cach i zakazu wstępu do wielu z nich, 
strzebielińskie nadleśnictwo nie rezy-
gnuje z ustalonego wcześniej progra-
mu. Najbliższa wycieczka, poświęcona 
głównie tematyce leśnej, odbędzie się 
8 października. Przewidziana jest około 
20-kilometrowa trasa. Godzina zbiórki 
zostanie podana na kilka dni przed wy-
cieczką i można ją sprawdzić w inter-
necie: www.strzebielino.lasy.gov.pl lub  
www.facebook.com/strzebielino   

Warto także śledzić przyrodnicze akcje 
edukacyjne prowadzone np. przez orga-
nizacje pozarządowe (sprzątanie rezerwa-
tów (Kuling), akcje obserwacji przelotów 
ptaków migrujących (Akcja Bałtycka, Ptasi 
Piknik Nadleśnictwa Elbląg) czy  organizo-
wane przez lokalne samorządy (np. Po-
morski Zespół Parków Krajobrazowych). 
Wycieczki, warsztaty i gry terenowe są 
świetnym sposobem na aktywne spędza-
nie czasu wśród przyrody z pożytkiem dla 
naszej świadomości ekologicznej.

Maria Giedz 

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

nieje też wiele materiałów sztucznych 
pozytywnych dla środowiska, np. po-
chodzących z recyklingu, odpornych na 
butwienie i niszczenie. Z okna chcemy 
mieć ładny widok. Jednocześnie nie re-
zygnujemy z komfortu. Właściciele ho-
teli coraz częściej wychodzą naprzeciw 
wymaganiom turystów, wybierając od-
powiednią lokalizację na jego budowę 
lub adaptację stojącego już budynku. 
Jednocześnie wprowadzają infrastruk-
turę, która minimalizuje zużycie energii 
czy wody. W krajach latynoskich po-
pularne są pensjonaty z niewypalanej 
cegły, a w Afryce północnej gliniane 
hotele. U nas nie wszystkie te metody 
zdają egzamin, ale coraz popularniej-
sze są hotele w plenerze wzniesione 
z bali i kryte strzechą. W mieście jest 
z tym znacznie gorzej, aczkolwiek przy-
kładowo wprowadza się zasadę o nie-
wymienianiu ręczników, jeśli gość od-
wiesi je na wieszak, a także zmienia się 
pościel tylko co trzeci dzień pobytu lub 
na życzenie gościa, a to redukuje zu-
życie wody i detergentów. W kranach 
montowane są perlatory, dzięki którym 
zużycie wody oszczędza się o kilkadzie-
siąt procent i zachęca do picia wody z 
kranu. Oświetlenie jest LED-owe, zuży-
wajace 75 proc. mniej energii i emitu-
jące 75 proc. mniej ciepła. Zarówno do 
pokoi, jak i części publicznych wpro-
wadza się kosze segregujące śmieci. 
Wykorzystuje się produkty z recyklin-
gu, to na przykład długopisy, papete-
ria hotelowa, kubeczki, opakowania 
kosmetyków, a nawet umeblowanie. 
Hotele minimalizują też papierowe wy-
druki dokumentów poprzez wysyłanie 
faktur drogą mailową, a informatory 
w pokojach wyświetlane są na ekranie 
telewizora. 

Bezdyskusyjnie przyjemniejsze dla oka i bezpieczniejsze dla przyrody byłoby spotykanie takich widoków, 
jak po lewej (okolice Barłomina).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących 
dziecko piersią, w części dotyczącej prac związanych z nad-
miernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem 
ciężarów – dla kobiet karmiących dziecko piersią, wymienia 
między innymi:

 Wszystkie prace, przy któ-
rych najwyższe wartości 
obciążenia pracą fizyczną, 
mierzone wydatkiem ener-
getycznym netto na wyko-
nanie pracy, przekraczają 
4200 kJ na zmianę robo-
czą, a przy pracy dorywczej 
(wykonywanej do 4 razy na 
godzinę, jeżeli łączny czas 
wykonywania takiej pracy 
nie przekracza 4 godzin na 
dobę) 12,5 kJ/min;

 Ręczne podnoszenie i prze-
noszenie przedmiotów o 
masie przekraczającej:

a) 6 kg – przy pracy stałej,
b) 10 kg – przy pracy doryw-

czej.
 Ręczne przenoszenie przed-

miotów o masie przekracza-
jącej 6 kg – na wysokość 
ponad 4 m lub na odległość 
przekraczającą 25 m;

 Ręczne przenoszenie pod 
górę – po nierównej po-
wierzchni, pochylniach, 
schodach, których maksy-
malny kąt nachylenia nie 
przekracza 300, a wysokość 
4 m – przedmiotów o masie 
przekraczającej 6 kg;

 Ręczne przenoszenie pod 
górę – po nierównej po-
wierzchni, pochylniach, 
schodach, których maksy-
malny kąt nachylenia prze-
kracza 300, a wysokość 4 
m – przedmiotów o masie 
przekraczającej:

a) 4 kg – przy pracy stałej,
b) 6 kg – przy pracy doryw-

czej.  
 Udział w zespołowym prze-

mieszczaniu przedmiotów;
 Ręczne przenoszenie ma-

teriałów ciekłych – gorą-
cych, żrących lub o właści-
wościach szkodliwych dla 
zdrowia.
II.  Do drugiej grupy prac 

uciążliwych, niebezpiecznych 
lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży i kobiet kar-
miących dziecko piersią, zali-
cza się prace w mikroklimacie 
zimnym, gorącym i zmiennym, 
a mianowicie:
 Prace wykonywane w mikro-

klimacie gorącym w warun-
kach, w których wskaźnik 
PMV jest większy od 1,0;

 Prace wykonywane w mikro-
klimacie zimnym w warun-

kach, w których wskaźnik 
PMV jest mniejszy od -1,0;

 Prace wykonywane w środo-
wisku o dużych wahaniach 
parametrów mikroklimatu, 
szczególnie przy wystę-
powaniu nagłych zmian 
temperatury powietrza w 
zakresie przekraczającym 
150 C, przy braku możliwo-
ści stosowania co najmniej 
15-minutowej adaptacji w 
pomieszczeniu o tempera-
turze pośredniej.
III. Trzecia grupa to prace 

w narażeniu na hałas lub drga-
nia i tu zalicza się dla kobiet 
w ciąży:
 Prace w warunkach nara-

żenia na hałas, którego po-
ziom ekspozycji odniesiony 
do 8-godzinnego dobowego 
lub do przeciętnego tygo-
dniowego wymiaru czasu 
pracy przekracza 65 dB;

 Prace w warunkach nara-
żenia na hałas infradźwię-
kowy i ultradźwiękowy o 
określonych parametrach;

 Prace w warunkach naraże-
nia na drgania o określo-
nych parametrach, dzia-
łające na organizm przez 
kończyny górne;

 Wszystkie prace w warun-
kach narażenia na drgania 
o ogólnym oddziaływaniu 
na organizm człowieka.
IV. Czwarta grupa  to 

prace narażające na działanie 

pola elektromagnetycznego o 
częstotliwości od 0 Hz do 300 
GHz oraz promieniowania jo-
nizującego:

Dla kobiet w ciąży:
 Prace w zasięgu pola elek-

tromagnetycznego o natę-
żeniu przekraczającym war-
tości dla strefy bezpiecznej, 
określone w przepisach;

 Prace w warunkach narażenia 
na promieniowanie jonizują-
ce określonych w przepisach 
Prawa atomowego
Dla kobiet karmiących 

dziecko piersią – prace w 
warunkach narażenia na pro-
mieniowanie jonizujące okre-
ślonych w przepisach Prawa 
atomowego.

V. Piąta grupa to prace w 
podwyższonym lub obniżonym 
ciśnieniu. 

Dla kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią – pra-
ce nurków, prace w zbiornikach 
ciśnieniowych oraz wszystkie 
prace w warunkach podwyższo-
nego lub obniżonego ciśnienia.

VI. Prace w kontakcie ze 
szkodliwymi czynnikami bio-
logicznymi.

Dla kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią:
1. prace stwarzające ryzyko 

zakażenia: wirusem za-
palenia wątroby typu B, 
wirusem ospy wietrznej i 
półpaśca, wirusem różycz-
ki, wirusem HIV, wirusem 
cytomegalii, pałeczką liste-
riozy, toksoplazmą,

2. prace przy obsłudze zwierząt 
dotkniętych chorobami za-
kaźnymi lub inwazyjnymi.
Dla kobiet w ciąży – prace 

w narażeniu na inne czynniki 
biologiczne zakwalifikowane 

do grupy 2-4 zagrożenia, zgod-
nie z odrębnymi przepisami.

VII. Prace w narażeniu na 
działanie szkodliwych substan-
cji chemicznych.

Dla kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią 
między innymi:
 Prace w narażeniu na substan-

cje chemiczne niezależnie od 
ich stężenia w środowisku 
pracy, jak: czynniki chemicz-
ne o znanym i niebezpiecznym 
wchłanianiu przez skórę; leki 
cytostatyczne; mangan; synte-
tyczne estrogeny i progestero-
ny; tlenek węgla; ołów i jego 
związki organiczne i nieorga-
niczne; rtęć i jej związki orga-
niczne i nieorganiczne.
VIII. Prace grożące cięż-

kimi urazami fizycznymi lub 
psychicznymi.

Dla kobiet w ciąży i kobiet 
karmiących dziecko piersią:
1. prace w wykopach oraz w 

zbiornikach i kanałach,
2. prace pod ziemią we wszel-

kiego rodzaju kopalniach,
3. prace w wymuszonym ryt-

mie pracy (na przykład przy 
taśmie),

4. inne prace stwarzające 
ryzyko ciężkiego urazu 
fizycznego lub psychicz-
nego, w tym gaszenie po-
żarów, udział w akcjach 
ratownictwa chemicznego, 
usuwanie skutków awarii, 
prace z materiałami wybu-
chowymi, prace przy uboju 
zwierząt hodowlanych oraz 
obsłudze rozpłodników.
Dla kobiet w ciąży – praca 

na wysokości oraz wchodze-
nie i schodzenie po drabinach 
i klamrach.

Iwona Pawlaczyk

Ochrona kobiet 
w pracy, cz. 2

Stowarzyszenie „God-
ność”, licząca się w Pol-
sce organizacja działająca 

od 24 lat, zajmuje się osobami 
represjonowanymi z powodów 
politycznych. Od początku ak-
tywnie włączyło się w tworze-
nie ustawy, a przede wszystkim 
jej nowelizację i zabieganie 
o to, aby ustawa w obecnej for-
mie weszła w życie. Członko-
wie stowarzyszenia współpra-
cowali z senatorami: Robertem 
Mamątowem, prof. Janem Ża-
rynem, Grzegorzem Biereckim, 
a przede wszystkim z posłem 
Januszem Śniadkiem, dzięki 
któremu, jak twierdzi Andrzej 
Osipów, wiceprezes Stowa-
rzyszenia „Godność”, ustawa 
weszła w życie w obecnym 
kształcie. Wspólnie zabiegali, 

aby obowiązujący od końca 
sierpnia dodatek w wysokości 
402,72 zł był stały i niezależny 
od dochodów. Poprzedni zapis 
mówił o dodatku tylko przy 
niskich dochodach. 

– Od dwóch lat, czyli od 20 
marca 2015 r., a więc od mo-
mentu, kiedy ustawa istnieje, 
jako stowarzyszenie poma-
galiśmy ludziom wypełniać 
druki, aby mogli wystąpić do 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
o przyznanie im statusu osoby 
represjonowanej – mówi Osi-
pów. – Wszyscy ubiegający 
się o ten status musieli poddać 
się całkowitej lustracji, wery-
fikacji. 

Dziewięć miesięcy temu 
marszałek województwa po-

morskiego powołał komisję 
zajmującą się sprawami osób 
represjonowanych i działaczy 
opozycji antykomunistycznej 
oraz byłych więźniów politycz-
nych. Takie komisje powstały 
we wszystkich wojewódz-
twach. W grudniu ubiegłego 
roku Andrzej Osipów, z wy-
kształcenia prawnik, został 
przewodniczącym tej komisji. 
Przez 9 miesięcy zgłosiło się 
sporo osób, uzyskując jeden 
z dwóch statusów: działacza 
opozycji antykomunistycznej 
albo osoby represjonowanej. 
Jak wyjaśnia Osipów – wiele 
osób spośród mieszkańców 
Trójmiasta ma tę sprawę już 
załatwioną. Ponadto część 
z nich otrzymała Krzyż Wol-
ności i Solidarności, przeszła 
lustrację, więc ma ułatwioną 
drogę do zdobycia statusu oso-
by represjonowanej.

Po wprowadzeniu nowe-
lizacji ustawy komisje będą 
lokowane przy urzędach wo-
jewódzkich. Wojewodowie 

mają trzy miesiące na ich po-
wołanie. Zainteresowanych 
informujemy, że na stronie 
internetowej Urzędu ds. Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych zostały udostępnione 
formularze wniosków – jest ich 
pięć. Wypełnia się jeden z nich 
w zależności od sytuacji skła-
dającego. (www.kombatanci.
gov.pl).Wypełniony wnio-
sek wysyła się do Urzędu ds. 
Kombatantów. Na formularzu, 
w stopce tego druku, znajduje 
się adres. Są tam podane rów-
nież numery telefonów 22 661 
81 29; 22 661 87 06).

– Od dwóch lat z ramienia 
Stowarzyszenia „Godność” 
pomagam tym ludziom, kieru-
ję do odpowiednich instancji. 
Dopóki nie zostanie powołana 
rada przy wojewodzie, nadal 
będę udzielał informacji – do-
daje Osipów. – Ustaliliśmy też 
z przewodniczacym Krzysz-
tofem Doślą, że  druki są do-
stepne w Zarządzie Regionu 
Gdańskiego. Natomiast jeśli 

wystąpią jakieś wątpliwości 
prawne, to można się zgłaszać 
bezpośrednio do mnie. Mój 
telefon: 609 815 345, proszę 
dzwonić po godzinie 16.

W Polsce nie policzono 
jeszcze wszystkich osób re-
presjonowanych. IPN podaje, 
że łącznie z tymi mieszkający-
mi poza granicami kraju może 
być ich ok. 60 tys. Natomiast 
środowiska kombatanckie 
szacują liczbę osób represjo-
nowanych na 30 tys. Jednak 
aby otrzymać taki status, trze-
ba spełnić wiele warunków. Ja-
kich – pisaliśmy o tym miesiąc 
temu. Osoby, które jeszcze nie 
miały kontaktu z Urzędem ds. 
Kombatantów, informujemy, 
że pierwszym krokiem w spra-
wie weryfikacji jest wizyta w 
Instytucie Pamięci Narodowej 
(w Gdańsku mieści się on przy 
alei Grunwaldzkiej 216, tel. 
58 660 67 00), aby uzyskać 
stosowne zaświadczenie od 
prezesa IPN. 

Maria Giedz

Jak uzyskać status osoby represjonowanej
31 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjo-
nowanych. Wprowadza ona pozytywne dla zainteresowanych 
zmiany w kwestiach finansowych, a przede wszystkim posze-
rza grono osób, które mają prawo ubiegać się o status osoby 
represjonowanej. Rozpoczęło się składanie wniosków.



21Nr 10/październik 2017

PRAWO

W dniu 16 września 2017 r. weszła w życie ustawa określają-
ca minimalne poziomy płac zasadniczych pracowników wy-
konujących zawód medyczny, zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych na podstawie umowy o pracę, przy uwzględ-
nieniu rodzaju wykonywanej pracy oraz sposobu ustalania 
docelowego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji 
wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik 
pracy

Najniższe 
wynagrodzenie 
zasadnicze brutto 
do 31 grudnia 
2019 r.

Najniższe 
wynagrodze-
nie zasadni-
cze brutto  
w 2021 r. 1)

1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał 
specjalizację drugiego stopnia lub tytuł 
specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1,27 4953 6351

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał 
specjalizację pierwszego stopnia w określonej 
dziedzinie medycyny

1,17 4563 5851

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05 4095 5251

4. Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73 2847 3651

5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny 
albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny 
inny niż określony w lp. 1-4, wymagający 
wyższego wykształcenia i specjalizacji

1,05 4095 5251

6. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laborato-
ryjny albo inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w lp. 1-5, 
wymagający wyższego wykształcenia, bez 
specjalizacji

0,73 2847 3651

7. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na 
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze 
specjalizacją

1,05 4095 5251

8. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73 2847 3651

9. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64 2496 3201

10. Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący 
zawód medyczny inny niż określony w lp.1-9, 
wymagający średniego wykształcenia

0,64 2496 3201

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wybranych zawodach medycznych 

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych

Poprzez osobę wykonują-
cą zawód medyczny ro-
zumie się osobę upraw-

nioną na podstawie odrębnych 
przepisów do udzielania świad-
czeń zdrowotnych oraz osobę 
posiadającą fachowe kwalifi-
kacje do udzielania świadczeń 
zdrowotnych w określonej 
dziedzinie medycyny. Zaliczają 
się też do nich lekarze stażyści 
i lekarze dentyści stażyści.

Uregulowania określone 
w ustawie będą miały za-
stosowanie w podmiotach 
leczniczych, wskazanych w 
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej – czyli prywatne 
zakłady opieki zdrowotnej, sa-
modzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej, instytuty 
badawcze, fundacje i stowa-
rzyszenia, niezależnie od 
źródła finansowania i rodzaju 
podmiotu założycielskiego. 
Obejmuje to również pracow-
ników podmiotów leczniczych 
działających w formie jednost-
ki budżetowej.

Podane w tabeli obok kwo-
ty oznaczają najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze, czyli 
wskazują, że pracownik nie 
może otrzymywać niższej pła-
cy zasadniczej niż kwota wy-
szczególniona w tabeli. 

Natomiast dokonując re-
gulacji wynagrodzeń w latach 
2020 i 2021 pracodawcy będą 
zobowiązani stosować ustalaną 
corocznie kwotę przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym 
ustalenie. Wówczas też wy-
nagrodzenie osiągnie swój 
zakładany poziom w dacie 31 
grudnia 2021 r. 

WAŻNE!
Kwoty wskazane w ostat-
niej kolumnie stanowią ob-
liczenie najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego na 
rok 2021 według progno-
zy wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodo-
wej w latach 2016–2020 
zawarte w załączniku do 
wytycznych dotyczących 
stosowania jednolitych 
wskaźników makroeko-
nomicznych będących 
podstawą oszacowania 
skutków finansowych pro-
jektowanych ustaw z dnia 
6 października 2016 r. 
opublikowanych na stronie 
http://www.mf.gov.pl/mini-
sterstwo-finansów

Porozumienie

W okresie od 1 lipca 2017 r. 
do 31 grudnia 2021 r. podmioty 
lecznicze w drodze corocznych 
porozumień będą ustalać ze 
związkami zawodowymi wy-
sokość stopniowego wzrostu 
wynagrodzeń. W podmiocie, 
w którym nie działa zakłado-
wa organizacja związkowa, 
porozumienie będzie zawiera-
ne z pracownikiem wybranym 
przez pracowników podmiotu 
leczniczego do reprezentowa-
nia ich interesów. Pierwsze 
porozumienie, w 2017 roku, 
musiało zostać zawarte do 15 
września 2017 r. Kolejne bę-
dzie zawierane corocznie do 
31 maja. 

W razie niezawarcia poro-
zumienia sposób podwyższenia 
wynagrodzenia, w granicach 
określonych ustawą, będzie 
ustalany w drodze zarządzenia 

wydanego przez kierownika 
podmiotu leczniczego lub przez 
podmiot tworzący placówkę.

Podwyżka również dla 
osób niewykonujących 
zawód medyczny

We wspomnianym po-
rozumieniu powinny zostać 
również określone zasady 
podwyższania wynagrodzeń 
osób zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy w podmiocie 

leczniczym, niewykonujących 
zawodu medycznego (np. pra-
cownicy administracji). Przepis 
art. 5 ustawy zobowiązuje pra-
codawcę do określenia zasad 
podwyższania wynagrodzenia 
zasadniczego tej grupie pra-
cowników z uwzględnieniem 
rodzaju wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom wymaganym 
do jej wykonywania oraz ilo-
ści i jakości świadczonej pra-
cy. Regulacja prawna w tym 
zakresie ma służyć zapobiega-

niu dysproporcjom płacowym 
w obrębie jednego podmiotu 
leczniczego.
Stan prawny na 19.09.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Ustawa z dnia 8 czerwca 
2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w 
podmiotach leczniczych (Dz. 
U. 2017.1473).

1) Przyjęto prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w latach 2016–2020.

Od września br. ruszy-
ła kampania wyborcza 
w Związku.

Kalendarz wyborczy dla 
jednostek organizacyj-
nych Związku zakłada, 

że w terminie od 1 listopada 
2017 r. do 31 marca 2018 r. 
odbywają się wybory władz 
podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych Związku, czyli 
delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów 
na walne zebranie branżo-
wej jednostki organizacyjnej 
Związku i wybory władz jed-
nostek organizacyjnych Związ-

ku. Mogą one odbywać się też 
we wcześniejszym terminie.

Od 1 kwietnia do 30 czerw-
ca 2018 r. odbędą się wybory 
władz regionów, delegatów 
na Krajowy Zjazd Delegatów. 
Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 
2018 r. odbywają się wybo-
ry władz regionalnych sekcji 
branżowych i problemowych, 
władz regionalnych sekretaria-
tów branżowych, delegatów do 
kongresu regionalnego sekreta-
riatu branżowego, delegatów 
na walne zebranie delegatów 
krajowej sekcji branżowej. Od 
1 kwietnia do 31 maja 2018 r. 
odbywają się wybory władz 

krajowych sekcji branżowych 
i problemowych, delegatów do 
kongresu krajowego sekretaria-
tu branżowego. Od 1 maja do 
30 czerwca 2018 r. odbywają 
się wybory władz krajowych 
sekretariatów branżowych, 
władz Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów.

W terminie do 31 październi-
ka 2018 r. odbywają się wybory 
ogólnokrajowych władz Związku 
(sprawozdawczo-wyborczy Kra-
jowy Zjazd Delegatów). Prze-
wodniczącą Krajowej Komisji 
Wyborczej jest Ewa Zydorek, 
sekretarz Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „S”. 

W skład Regionalnej Ko-
misji Wyborczej w Regionie 
Gdańskim wchodzą: Bożena 
Brauer, Stefan Gawroński, 
Edward Fortuna, Irena Jenda, 
Sławomir Kalwasiński, Woj-
ciech Korytowski, Zbigniew 
Kowalczyk, Andrzej Net-
kowski, Wojciech Litewski, 
Krzysztof Prokopiuk, Zbigniew 
Sikorski, Roman Kuzimski 
i Eugeniusz Dosz.

Przed nami około 400 zebrań 
wyborczych. Wybory delegatów 
na zakładowe zebranie delegatów 
lub zakładowe zebranie koordy-
nacyjne delegatów przeprowadza 
komisja zakładowa, tymczasowa 

komisja zakładowa, zakładowa 
komisja koordynacyjna lub za-
kładowa komisja wyborcza.

Delegatów wybiera się 
w okręgach wyborczych, które 
stanowią między innymi po-
szczególne jednostki organiza-
cyjne zakładu pracy, propor-
cjonalnie do liczby członków 
Związku w danym okręgu wy-
borczym. Oznacza to, że komi-
sja zakładowa, tymczasowa ko-
misja zakładowa lub zakładowa 
komisja koordynacyjna określa 
klucz liczbowy, według którego 
wylicza się liczbę przypadają-
cych dla danego okręgu wybor-
czego miejsc mandatowych.

Wybory na kadencję 2018-2022 czas zacząć!
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Wspomina przewodniczący słupskiej 
„Solidarności” Stanisław Szukała

W 37 rocznicę podpi-
sania Porozumień 
S i e r p n i o w y c h , 

w Dniu „Solidarności” i Wol-
ności, związkowcy uczestni-
czyli w uroczystym nabożeń-
stwie odprawionym w kościele 
pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Słupsku. 
W tym roku związkowcy spo-
tkali się wyjątkowo w dniu 
2 września ze względu na 
udział delegacji słupskiej w 
ogólnopolskich obchodach w 
Lubinie 31 sierpnia br. Pod-
czas uroczystej eucharystii 
wśród licznie zgromadzonych 
działaczy związkowych swo-
ją uwagę przyciągały poczty 
sztandarowe, których w tym 
roku było znacznie więcej niż 
w latach ubiegłych. Krzysz-
tof Kiepuszewski jak co roku 

Roman Giedrojć.

Wspomnienie o śp. Romanie Giedrojciu 
– Nie tak dawno, 1 wrze-

śnia br., pożegnaliśmy postać 
moim zdaniem nietuzinkową 
i wybitną, głównego inspekto-
ra pracy Romana Giedrojcia. 
Kiedy poznał Pan Romana 
Giedrojcia?

– Na początku naszej roz-
mowy chciałbym jeszcze raz 
złożyć najszczersze kondo-
lencje rodzinie  od całej słup-
skiej „Solidarności”, której to 
Roman Giedrojć był wierny 
od chwili jej powstania aż do 
śmierci. To nieodżałowana 
strata, ponieważ straciliśmy 
wspaniałego przyjaciela „So-
lidarności” i wybitnego fa-
chowca. Dla mnie osobiście 
tym boleśniejsza, że z Ro-
manem, mogę to powiedzieć, 
moim przyjacielem, od lat 
znaliśmy się nie tylko jako 
działacze związkowi, ale tak-
że wiele czasu spędzaliśmy 
razem prywatnie. Staliśmy się 
dobrymi kolegami. Poznałem 
go w 1989 roku podczas kam-

panii wyborczej w Komitetach 
Obywatelskich, z których Ro-
man startował do Sejmu. W 
tamtym czasie kształtowała się 
nowa scena polityczna w Pol-
sce i obaj na niej zaczęliśmy 
aktywnie działać z ramienia 
„Solidarności”. Widywaliśmy 
się na różnych spotkaniach po-
litycznych i nasze poglądy nie 
zawsze były jednakowe, muszę 
przyznać, ale były to dyskusje 
merytoryczne, przynoszące ja-
kieś rozwiązania. 

Nasze relacje jeszcze bar-
dziej się zbliżyły, kiedy Ro-
man, już jako przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Państwowej In-
spekcji Pracy w Słupsku, kan-
dydował z list AWS w 1997 
roku. Pamiętam takie spotkanie 
wyborcze w moim zakładzie, to 
jest słupskim Sezamorze, gdzie 
gościliśmy wszystkich kandy-
datów na posłów: Kazimierza 
Janiaka, Kazimierza Kleinę, 
Jerzego Barzowskiego, no 

i Romana Giedrojcia. Jak się 
okazało, późniejszych posłów 
i senatora. Kiedy Roman został 
posłem, miałem z nim bardzo 
wiele spotkań. Był to bardzo 
gorący okres w naszym kraju, 
upadały całe gałęzie przemysłu, 
wkraczała prywatyzacja i szala-
ło galopujące bezrobocie. Prze-
gadaliśmy z Romkiem niejeden 
wieczór na temat ówczesnej 
sytuacji gospodarczej i spo-
łecznej. Nasze relacje stały się 
wtedy bardziej osobiste. 

Wielką zasługą Romana 
Giedrojcia było moim zdaniem 
przygotowanie do swojej roli 
zakładowych społecznych in-
spektorów pracy, ich promo-
wanie w zakładach. Cały czas 
pracował nad podnoszeniem 
ich kwalifikacji, a najlepszych 
postanawiał wyróżniać i nagra-
dzać, przez to pokazywał, że 
inspekcja pracy może pomóc 
w tym pędzie do kapitalizmu 
zwykłym pracownikom, a re-
lacjom między pracodawcami 
a pracownikami powinno towa-
rzyszyć wzajemne wywiązywa-
nie się z zasad kodeksu pracy 
i obopólne poszanowanie.

– Wiem, że Roman Gie-
drojć od początku był wiel-
kim orędownikiem przemian 

w naszym kraju i wierny ide-
ałom „Solidarności” od chwi-
li jej powstania.

– Tak, jego poglądy były 
wyraziste i jednoznaczne. Prak-
tycznie nigdy ich nie zmienił, 
zawsze stał po stronie ludzi 
pracy. Wiele ze swojej pracy 
związkowej przeniósł do pra-
cy w inspekcji pracy. W ruchu 
związkowym był aktywnym 
działaczem, delegatem na zjaz-
dy regionalne, jak i delegatem, 
wspólnie ze mną i prof. Sta-
nisławem Łachem, na zjazd  
krajowy „Solidarności”. Dał 
się poznać jako pracowity i od-
dany Związkowi działacz, który 
propagował na każdym kroku 
program „Solidarności”.

– Wspomniał Pan o wa-
szych osobistych relacjach. 
Jakim więc był człowiekiem 
od strony prywatnej?

– To był bardzo konkretny 
człowiek. Był też człowiekiem 
jak na dzisiejsze czasy staro-
świeckim, miał nienaganne ma-
niery, był zawsze uśmiechnięty. 
Powiedziałbym, że w każdej 
sytuacji umiał się odpowiednio 
zachować. Człowiek z zasada-
mi i kindersztubą, dzisiaj takich 
ludzi jest już coraz mniej. Poza 
tym był aktywny fizycznie, dbał 

o swoje zdrowie, jeździł na nar-
tach i rowerze, tym bardziej je-
steśmy zaskoczeni jego nagłym 
odejściem. Pamiętam, jak przy-
chodził do nas, do Zarządu Re-
gionu, to zawsze coś przynosił 
na poprawienie humoru, albo ja-
kieś czekoladki, albo kawę. Taki 
zwykły prosty gest, a jak cieszył 
nas wszystkich. To  pokazywało 
też, jaki miał charakter, że umiał 
się dzielić tym, co miał. Będzie 
nam wszystkim Romana bar-
dzo brakowało. Mam nadzieję, 
że spogląda teraz na nas z góry 
i cieszy się z łask nieba.

– Dziękuję za te piękne 
wspomnienie.

Obchody Święta „Solidarności” i Wolności w Regionie Słupskim
ubarwił całe nabożeństwo 
pięknym wykonaniem pieśni 
przy akompaniamencie gita-
ry. W odprawianej mszy św. 
uczestniczyły władze miej-
skie, byli obecni reprezentanci 
Starostwa Powiatowego i rad-
ni Rady Miejskiej w Słupsku. 
Eucharystię celebrował ks. 
proboszcz Jerzy Urbański 
w asyście wikariuszy.

„Jeden drugiego brzemiona 
noście”. To słowa św. Pawła 
skierowane w liście do Galatan, 
a wypowiedziane przez papieża 
Polaka Jana Pawła II na gdań-
skiej Zaspie w 1987 roku do 
świata pracy podczas słynnej 
już mszy św. Jak mówił: wypo-
wiadam się do was i jak gdyby 
„za was”, gdyż „Solidarność” 
była wtedy zdelegalizowana. 
Dalej głosił, że „Solidarność” to 

znaczy jeden i drugi, jedni i dru-
dzy, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem we wspólnocie, 
a więc nigdy jeden przeciw dru-
giemu, jedni przeciw drugim. Te 
słowa przypomniał kapłan pod-
czas swojej homilii i na koniec 
Słowa Bożego także posłużył się 
cytatem z tejże mszy na Zaspie: 
„Umowy gdańskie pozostaną 
w dziejach Polski wyrazem tej 
narastającej świadomości ludzi 
pracy odnośnie całego ładu spo-
łeczno-moralnego na polskiej 
ziemi”.

Podczas składania darów 
ołtarza przewodniczący słup-
skiej „Solidarności” Stani-
sław Szukała w towarzystwie 
Stanisława Rokosza wręczył 
dar pieniężny od Zarządu Re-
gionu z przeznaczeniem na 
renowację kościoła. Świątynia 
uczestniczy jako jeden z ele-
mentów w realizacji projektu 
europejskiego Szlaku Jakubo-
wego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego.

P r z e d  n a b o ż e ń s t w e m 
związkowcy złożyli kwiaty 
pod pomnikiem kapelana „So-
lidarności” błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Wszystkim, którzy przyczy-
nili się do oprawy obchodów 
rocznicowych i uczestniczyli 
w organizacji naszego święta, 
w szczególności organizacjom 

Marian Rudnik, przewodniczący KZ w bytowskim Polmorze, 
przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Stanisław Szukała wprowadza poczty sztandarowe 
„Solidarności” na uroczystą mszę świętą.

Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu, składa 
na ręce proboszcza dar ołtarza.

zakładowym, które wystawiły 
poczty sztandarowe, Zarząd 
Regionu w Słupsku składa ser-
deczne podziękowania. Orga-
nizacje, które wystawiły pocz-

ty sztandarowe: OM Szpital 
Słupsk, OM Emerytów i Ren-
cistów przy ZR, OM Energa, 
OZ Polmor Bytów, OO Rejon 
Gazowniczy, MZK Słupsk.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 dnia następnego miesiąca od uka-
zania się tego wydania „Magazynu”. Rozlosowaliśmy na-
grodę za rozwiązanie Krzyżówki z mistrzem z nr. 7-8/2017. 
Otrzymuje ją pan Jarosław Wypych z Gdańska. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło brzmiało: „Maraton Solidarności”.

Wielowyrazowe nazwy szkół
Od 1 września powstają nowe rodzaje placówek oświa-
towych, na przykład sześcioklasowa szkoła podstawowa 
staje się ośmioklasową szkołą podstawową, a dotychcza-
sowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształca 
się w trzyletnią branżową szkołę pierwszego stopnia. 

Czytelnicy pytają o zasady pisowni nazw szkół. Jak powinno 
się pisać wielowyrazowe nazwy jednostkowe szkół? Które wyra-
zy w nazwach należy pisać z wielkiej litery, a które z małej? Czy 
słowo „stopnia” ma zaczynać się od wielkiej litery, czy nie?

Przypomnijmy, jakie zasady obowiązują w pisowni nazw 
urzędów, instytucji i szkół.

Nazwy typu instytucji jako wyrazy pospolite
Jeżeli piszemy o instytucji lub szkole, nie mając na myśli 

konkretnej placówki, tylko typ instytucji, wówczas stosujemy 
małe litery, traktując nazwy te jak wyrazy pospolite, np.:
W tych województwach urzędy marszałkowskie, szkoły podsta-
wowe i licea ogólnokształcące będą remontowane w sierpniu.
Miasto ma pięć szkół podstawowych, trzy banki i jeden 
szpital. Byłem w dwu bankach, potem w bibliotece po książ-
ki, a teraz idę jeszcze odebrać zaświadczenie ze szkoły. 
Już trzeci sejm zajmuje się emeryturami i rentami.

W powyższych przykładach wyrazy: urząd marszałkowski, 
szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, bank, szpital, 
biblioteka, sejm zostały użyte jako wyrazy pospolite.

Pisownia wielowyrazowych nazw własnych (jednostkowych)
Natomiast wielką literą piszemy nazwy indywidualne, 

oficjalne konkretnych urzędów, władz, instytucji, szkół, or-
ganizacji, towarzystw, nazwy zespołów muzycznych, arty-
stycznych i sportowych, np.: 
W naszym mieście na ulicy Piłsudskiego znajduje się Urząd 
Marszałkowski i II Liceum Ogólnokształcące.

Problem pojawia się, gdy mamy napisać nazwę, w której 
występują: przyimki, spójniki, wyrażenia: imienia, pod wezwa-
niem, na rzecz, do spraw, wyrazy: numer, przeciwko itp.

Nazwy jednostkowe z przyimkami, spójnikami…
Występujące w nazwach jednostkowych przyimki, spójniki, 

wyrażenia: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, wyrazy 
numer, przeciwko itp., piszemy małą literą. Ta sama zasada obo-
wiązuje, gdy w nazwach występują one w formie skróconej.

Przykłady:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Szkoła Podstawowa numer 5 imienia Henryka Sienkiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza.

Nowe szkoły z wyrazem „stopnia”
Wiele osób pyta, czy w nazwach nowych typów szkół 

(szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia) słowo „stop-
nia” będziemy pisali z małej, czy wielkiej litery.

Wprawdzie w Słowniku języka polskiego PWN wśród wy-
razów i wyrażeń pisanych małą literą nie wymieniono słowa 
„stopnia”, ale w nazwach własnych placówek oświatowych 
także wyraz „stopnia” piszemy małą literą. 

Nie trzeba czekać na dodatkowe zapisy w słownikach, po-
nieważ już od dawna wyraz „stopnia” stosowany jest w wie-
lowyrazowych nazwach szkół muzycznych, np.:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia numer 5 imienia Fry-
deryka Chopina,
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych 
I i II st. nr 2 im. Stanisława Moniuszki.

Powtórzenie nazwy
Przy okazji przypominam, że skrócone nazwy instytucji, 

w tym także szkół, których pełna nazwa została wymieniona 
wcześniej, możemy zapisać dwojako, albo stosując wielką 
literę, albo małą, np.:
Szkoła Podstawowa nr 4 ma siedzibę na ulicy Kościuszki. Do 
Szkoły (albo: szkoły) można dojechać autobusem.

Barbara Ellwart

POZIOMO
1) uzależniony od medyka-

mentów, 
2) idzie na randkę z chłopa-

kiem, 
3) każdy je ma raz w roku, 
4) antonim bieli, 
5) popisy kowbojów, 
6) zwierzyniec niebieski, 
7) jakobinka na rabatce, 
8) najwyższy szczyt Karpat, 
9) Oleńka w „Potopie”, 
10) resorak, 
11) donos, 
12) wrogowie Hutu, 
13) …krwi do mózgu, 
14) Jan, założyciel miasta zwa-

nego „Padwą Północy”, 
15) pojedyncza sztuka, okaz,
16) Johan, twórca walca 

„Nad pięknym modrym 
Dunajem”.
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PIONOWO
(w dowolnej kolejności)
 eksces
 burzliwa toń
 kierowniczki, przełożone
 dingo, jamnik
 wawrzyn
 dzisiaj Sri Lanka
 samouk, który w szkole 

zdaje egzaminy
 mały Michał
 szybkość, prędkość

 informacja od listonosza
 osłona żarówki
 w kole rowerowym
 zwalnia od oskarżenia
 rdzenny Australijczyk
 Dymszówna, Włodarczyk
 piłkarze na boisku
 silnik syrenki, trabanta.
Litery w szarych kratkach 
utworzą rozwiązanie.

(kas)

Krzyżówka z wawrzynem

Po 10 miesiącach realizacji do projektu „STOP BEZ-
ROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek” 
zgłosiło się około 70 osób bezrobotnych, które 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na pomorskim 
rynku pracy. Zapraszamy do udziału w projekcie 
przede wszystkim kobiety, osoby 50+, osoby o ni-
skich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych
i osoby z niepełnosprawnościami. Każdy spotka się 
z doradcą zawodowym, by ustalić indywidualną 
ścieżkę kształcenia. Ścieżka ta może zawierać na-
stępujące elementy wsparcia: indywidualne i gru-
powe wsparcie psychologiczne, grupowe doradz-
two zawodowe, trening kompetencji społecznych, 
trening aktywnych form poszukiwania pracy, tre-
ning kompetencji ICT, a przede wszystkim szkolenia 
zawodowe i pośrednictwo pracy. Wszystkich zain-
teresowanych powrotem na rynek pracy serdecznie 
zapraszamy do udziału w projekcie. Kontakt:  tel. 
58 308 43 29.

STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje
na dobry początek

Ważny termin: październik 2017
Przypominamy, że do 10 października każda organizacja związkowa jest zobowiązana do przed-
stawienia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków. Wskazany przepis nie może stano-
wić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. 
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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. 9, 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

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, 
pok. 9, 308 43 56

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

MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Cytat 
miesiąca

pod redakcją Martyny Werry
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Więcej pań ma pracę

Odpoczynek poza urlopem PRACODAWCYPRACODAWCYza niższym wiekiem 
emerytalnym

Kiedy rząd Prawa i Sprawie-
dliwości wprowadzał program 
„Rodzina 500 plus”, krytycy 
podnieśli lament, że kobiety 
zaczną masowo rezygnować z 
zatrudnienia. Tymczasem dane 
BAEL pokazują, że w pierw-
szym kwartale 2017 roku ko-
biet biernych zawodowo było 

o 30 tysięcy mniej niż pod 
koniec zeszłego roku. Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności wykazało, że w pierw-
szym kwartale tego roku licz-
ba pań pozostających w domu 
z powodów rodzinnych za-
trzymała się na poziomie 1,57 
miliona.                               

Wakacje są już wspomnie-
niem, a do świąt daleko. To 
jednak nie znaczy, że powin-
niśmy zrezygnować z codzien-
nego odpoczynku. Jak zła-
pać oddech podczas nawału 
codziennych obowiązków? 
Przede wszystkim powinniśmy 
robić tylko to, co naprawdę 
ważne. Dobrym pomysłem 
jest wypisanie obowiązków 
z podziałem na cztery kate-
gorie: to, co musimy zrobić 
jak najszybciej, to, co może-
my zaplanować na później, 
to, co mogą zrobić za nas inni 

(na przykład współmałżonek 
albo dorastające dzieci) i to, 
z czego można zrezygnować. 
W wygospodarowanym czasie 
robimy to, co lubimy, a nie to, 
co uważamy, że powinniśmy 
lubić. Możemy wrócić do daw-
nych zainteresowań, uczyć się 
nowych rzeczy, ale też pozwo-
lić sobie na zwyczajne leniu-
chowanie, jeśli mamy na to 
ochotę. A w weekendy? Do-
brym pomysłem jest wyciecz-
ka za miasto lub spotkanie 
z ludźmi, których lubimy.



1 października wiek emery-
talny powrócił do wysokości 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat 
dla kobiet. Okazuje się, że 
„za” są nie tylko pracow-
nicy, ale również przed-
siębiorcy. Wyniki bada-
nia przeprowadzonego 
dla agencji doradztwa 
personalnego i pracy 
tymczasowej Randstad 
pokazują, że ponad po-
łowa przedsiębiorców za-
trudniających przynajmniej 
dziesięć osób popiera powrót 
do niższego wieku emerytal-
nego. 22 proc. przebadanych 
pracodawców opowiedziało 
się „zdecydowanie za” zmia-
nami, a 35 proc. określiło swój 
stosunek jako „raczej za”. Dla-
czego przedsiębiorcy uważają, 
że pracownicy powinni mieć 
prawo do wyboru wcześniejszej 
emerytury? Najwięcej – 26 proc. 
– zwraca uwagę, że starsi ludzie 
nie mogą wykonywać niektó-

rych prac – w szczególności fi-
zycznych. 16 proc. uważa, że se-
niorzy powinni już odpoczywać, 
a emerytura zwyczajnie im się 
należy. Trzecim najczęściej wy-
mienianym argumentem była 
mała efektywność seniorów 
w pracy.                                 

Nie potrzebujemy 
polskich 
hydraulików. 
Potrzebujemy 
polskich 
ministrów.
To hasło podbija francuski 
internet wobec słabnących 
w bardzo szybkim tempie 
notowań prezydenta 
Emmanuela Macrona

”

talny powrócił do wysokości 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat 
dla kobiet. Okazuje się, że 

łowa przedsiębiorców za-
trudniających przynajmniej 
dziesięć osób popiera powrót 
do niższego wieku emerytal- Pracodawcy o ustawie 

dotyczącej zmiany wieku 
emerytalnego
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Na koniec sierpnia  
2017 roku nadwyżka 
budżetowa wyniosła 
4,9 miliarda złotych 
– najwięcej w historii 
statystyk fiskusa.

4492,63 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w sierpniu 2017 roku. 
W porównaniu z lipcem 2017 roku było 
niższe o 0,2 proc., w porównaniu z sierp-
niem 2016 roku wzrosło o 6,6 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 
w sierpniu 2017 roku według szacunków Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
wyniosła 7,1 proc. – tyle samo, ile było 
w lipcu 2017 roku. W porównaniu z sierp-
niem 2016 roku stopa spadła o 1,4 proc.


