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„Bądźcie wierni temu 
zaangażowaniu”

– Od 35 lat wasz Związek angażuje się na 
rzecz świata pracy, zarówno fizycznej, jak
i intelektualnej, jak również na rzecz obrony 
podstawowych praw osoby i społeczeństw 
– powiedział papież Franciszek do przedsta-
wicieli Związku, którzy 18 listopada wzięli 
udział w audiencji generalnej w Watyka-
nie – informuje Polska Agencja Prasowa. 
– Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby 
interesy polityczne albo ekonomiczne nie 
były ważniejsze od wartości, które stanowią 
istotę ludzkiej solidarności. Zawierzam was 
i wszystkich członków Związku opiece wa-
szego patrona, błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki i z serca wam błogosławię 
– dodał papież, zwracając się po włosku do 
uczestników pielgrzymki NSZZ „Solidarność”.

Strajk w PKP CARGO 
zawieszony do 9 grudnia
Dzięki interwencji posłów PiS Krajowy Komi-
tet Protestacyjno-Strajkowy w PKP CARGO SA 
zadecydował o zawieszeniu zaplanowanej 
na 9 listopada akcji strajkowej. Związkowcy 
podkreślają jednak, że pogotowie strajkowe 
i oflagowanie zakładów PKP Cargo zostaje
utrzymane. Zawieszenie strajku potrwa do 
9 grudnia. Jednocześnie do prokuratury 
zostanie skierowane doniesienie o możliwości 
„popełnienia przestępstwa przez zarząd PKP 
CARGO i pracodawców kierujących zakładami 
spółki poprzez utrudnianie działalności 
związkowej oraz zastraszanie pracowni-
ków”. Komitet protestacyjny zastrzega, iż 
w przypadku podjęcia przez pracodawcę 
działań o charakterze restrukturyzacyjnym 
bądź decyzji o alokacji pracowników mogą 
zostać przeprowadzone akcje protestacyjne 
w poszczególnych zakładach spółki.

XVI Mistrzostwa Leśników 
w Tenisie Stołowym
W dniach 12-14 listopada odbyły się 
Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Pań-
stwowych w Tenisie Stołowym. W tym roku 
84 zawodników gościła Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Gdańsku, a gospoda-
rzem i współorganizatorem było Nadleśnic-
two Lębork. W tegorocznych rozgrywkach 
tytuł mistrzowski wywalczył Roman Skrzekut 
z Nadleśnictwa Suwałki, RDLP w Białymstoku. 
W grach deblowych zwyciężyła para Andrzej 
Świerczek i Zbigniew Kuszlewicz z Nadle-
śnictwa Karnieszewice.

Ruszyła Rada Dialogu 
Społecznego
5 listopada w Centrum Partnerstwa Społecz-
nego Dialog odbyło się pierwsze posiedzenie 
Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod 

kierownictwem przewodniczącego NSZZ „So-
lidarność” Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie 
związane z organizacją nowej rady, jej biura, 
a także tematy, które powinny być podjęte na 
posiedzeniu plenarnym rady. W trakcie spotka-
nia z udziałem siedmiu organizacji partnerów 
społecznych oraz strony rządowej przyjęto 
projekty uchwały w sprawach: wyboru kolej-
ności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady 
Dialogu Społecznego i jej biura, powołania sta-
łych zespołów problemowych rady, powołania 
zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych.

„Łączymy się z wami w bólu”
„Jesteśmy wstrząśnięci zatrważającymi 
wiadomościami, które dotarły do nas z Pa-
ryża” – napisał Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej, po tragicznych wydarzeniach 
w Paryżu do francuskich związków zawodo-
wych CFDT, FO, CGT, CFTC i UNSA. „Łączymy 
się w Waszym bólu, smutku, żalu i poczuciu 
krzywdy”. Szef „Solidarności” podkreślił, 
że cios, „który uderzył w niewinnych, jest 
ciosem wymierzonym w ludzkość”. W imieniu 
członków Związku lider KK przesłał francuskim 
związkowcom wyrazy solidarności oraz życzył 
im odwagi i wytrwałości w trudnych chwilach.

Żółta kartka dla Poczty 
Polskiej
Poczta Polska rozpisała przetarg publiczny na 
„świadczenie kompleksowych usług w za-
kresie sprzątania i utrzymywania w czystości 
obiektów użytkowanych przez Pocztę Polską 
S.A”. Firma uznała cenę za jedyne kryterium 
wyboru. „Solidarność” protestuje, wysyłając 
do zarządu i Rady Nadzorczej PP żółte kartki.  
– „Solidarność” od kilku miesięcy piętnuje 
przetargi, w których zamawiający wybierają 
oferty z wynagrodzeniem poniżej minimalnego 
oraz szczególnie rażące, jak przetarg ogłoszony 
przez Pocztę Polską – wyjaśnia Sylwia Szcze-
pańska z Biura Eksperckiego KK. – Wysyłamy 
ostrzegawcze żółte kartki do instytucji publicz-
nych. Ekspertka dodaje, że kartki dostało już 
kilkanaście firm. (Więcej str. 11).

Marcin Zieleniecki  
od systemów zabezpieczeń 
społecznych

Ekspert „Solidarności” dr hab. Marcin Zie-
leniecki został wiceministrem rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Zieleniecki, prawnik z Ze-
społu Prawnego KK, który dwukrotnie znalazł 
się na liście 50 najbardziej wpływowych praw-
ników w Polsce, będzie w MRPiPS odpowiadał 
za departament ubezpieczeń społecznych 
i koordynację systemów zabezpieczenia spo-
łecznego. Nowy wiceminister specjalizuje się 
w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także 
prawa pracy. (Nasza rozmowa na str. 8)

Stanisław Szwed od dialogu 
społecznego
Poseł Stanisław Szwed, członek NSZZ „Soli-
darność”, został sekretarzem stanu w randze 

wiceministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Będzie odpowiedzialny 
za rynek pracy, fundusze, departament prawa 
pracy oraz za dialog społeczny. – Prioryte-
tem mojej pracy będą sprawy pracownicze 
związane z rynkiem pracy, funduszami oraz 
departamentem prawa pracy – mówi nowy 
wiceminister. – Będę również odpowiedzial-
ny za dialog społeczny oraz za współpracę 
z nowo powstałą Radą Dialogu Społecznego 
przy Prezydencie RP. 

Jarosław Kaczyński  
dziękuje „Solidarności”
Prezes PiS podziękował przewodniczącemu 
„S” oraz całemu Związkowi za wsparcie 
w trakcie trwania kampanii wyborczej: 
Jestem przekonany, że idea budowania Polski 
solidarnej będzie nadal drogowskazem w re-
lacjach Prawa i Sprawiedliwości oraz NSZZ 
„Solidarność” – czytamy w liście napisanym 
przez Jarosława Kaczyńskiego.
Szef partii rządzącej podziękował za list Pio-
tra Dudy przesłany do niego po ogłoszeniu 
wyników wyborów parlamentarnych. „Pragnę 
podziękować Panu Przewodniczącemu i całe-
mu Związkowi za wszystkie przejawy zrozu-
mienia i sympatii, z jakimi na każdym kroku 
spotykaliśmy się w kampanii wyborczej”. Jak 
podkreśla prezes PiS: „Przeżywamy wspólną 
radość, żywimy wspólne nadzieje, przeczu-
wamy się do wspólnej odpowiedzialności”. 
Jarosław Kaczyński jest przekonany, „że idea 
budowania Polski solidarnej będzie nadal 
drogowskazem w relacjach Prawa i Sprawie-
dliwości oraz Związku. W tym duchu liczę na 
współpracę i wsparcie, o których tak szczerze 
i przekonująco pisze Pan Przewodniczący”.

Duńczycy w Archiwum 
Komisji Krajowej 

W dniach 18-21 listopada grupa studentów 
uniwersytetu University College Copenhagen 
wraz z opiekunem naukowym Mathilde 
de Kruiff odbywała podróż po Polsce, 
w ramach której odwiedzili m.in. Archiwum 
Komisji Krajowej NSZZ „S”. Gościom 
została przedstawiona historia instytucji, 
jej rola i charakter funkcjonowania, a także 
zgromadzone tu zasoby. Szczególne 
zainteresowanie wzbudziły, co zrozumiałe, 
materiały w języku duńskim (kolekcja 
wycinków prasowych dotyczących NSZZ 
„Solidarność” Aleksandry Dąbrowskiej-
Petersen z Kopenhagi; sygn. AKKS 347/67) 
oraz wisząca niegdyś na murze berlińskim 
tablica – znak solidarności z „Solidarnością”.

Sukces gdyńskiej oświaty
Dużym sukcesem negocjacyjnym w rozmo-
wach z władzami miasta może się pochwalić 
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni. Udało się uzyskać 
podwyżki w wysokości 100 złotych brutto 
dla pracowników administracji i obsługi. Co 
ważne, jest to podwyżka do wynagrodzenia 
zasadniczego. Obowiązuje ona od 1 września 
br. – Od 2009 roku nie było żadnych podwy-
żek. Dlatego uważamy, że to ogromny sukces. 
Tym większy, że podwyższona jest płaca za-
sadnicza. Wcześniej, jeśli były podwyżki, mie-
liśmy do czynienia z tak zwanym podwójnym 
ubruttowieniem, a tracił na tym pracownik 
– mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca 
KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wycho-
wania w Gdyni. – Cieszymy się, bo podwyżki 
dotyczą wszystkich pracowników administra-
cji i obsługi, niezależnie od stanowiska, stażu 
pracy i kategorii zaszeregowania.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko 
patronem Gimnazjum 
w Wąglikowicach

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został 
patronem Gimnazjum w Wąglikowicach koło 
Kościerzyny. Uroczystość nadania imienia odbyła 
się 10 listopada. Poprzedziła ją msza św. pod 
przewodnictwem ordynariusza pelplińskiego 
bp. Ryszarda Kasyny, który dokonał poświęce-
nia sztandaru Gimnazjum. (Więcej str. 10).

Współpracują ze sobą
Temat gospodarki morskiej przywołał w trakcie 
posiedzenia ZRG Krzysztof Żmuda,  prze-
wodniczący „S” w Remontowej Shipbuilding 
S.A. Przedstawił  on relację ze spotkania 
Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Okrętowego, które odby-
ło się 27-28 października w Brukseli. – Dialog 
społeczny jest normą w Europie. Na forum Unii 
Europejskiej współpracują ze sobą związkow-
cy, pracodawcy i eksperci. Niestety, często 
jest brak osób odpowiedzialnych ze strony 
naszego państwa, polscy eurodeputowani nie 
biorą udziału w spotkaniach ważnych z punktu 
widzenia polskiego pracownika – mówił 
Krzysztof Żmuda. Wśród tematów omawianych 
w czasie spotkania w Brukseli znalazła się pre-
zentacja projektu europejskiej bazy kompeten-
cji, umiejętności, kwalifikacji i zawodów, która
ma rozpocząć swoje działanie od 1 stycznia 
2017 roku. – Baza zawierać będzie minimalne 
wymagania dla 221 zawodów (28 sektorów) 
i umożliwi rekrutowanie pracowników we 
wszystkich krajach należących do UE – mówił 
przewodniczący Żmuda.

Nasi w Radzie Dialogu
Na posiedzeniu Zarząd Regionu przyjął 
uchwałę w sprawie oddelegowania  
Krzysztofa Dośli i Bogdana Olszewskiego 
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W numerze między innymi:
Teoretycznie polski pracownik ma zagwarantowanych wiele 
praw, począwszy od zapisów w konstytucji, poprzez kodeks 
pracy i ustawę o związkach zawodowych. Niestety, prawa te są 
łamane przez pracodawców. 

Grzechy polskich pracodawców, str. 6
Rozmowa z dr. hab. MARCINEM ZIELENIECKIM, podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Wspieranie rodzin to nie koszt a inwestycja, str. 8

Uchylenia kary porządkowej nagany nałożonej przez pracodaw-
cę domaga się w sądzie Karolina Rydzewska, przewodnicząca 
„Solidarności” w gdyńskim Igloporcie. 26 października w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni odbyła się pierwsza sprawa przeciwko tej 
spółce.

Walka z Igloportem w sądzie, str. 10

W grudniu 1970 roku w państwie określającym się jako państwo 
robotników i chłopów od kul milicji i wojska zginęli robotnicy. 
Spadła maska reżimu. Na bruku pozostało 45 ciał. Przyszły 
smutne święta Bożego Narodzenia.

Grudzień 1970 , str. 12

W tej pracy nie ma schematów – dziś gaszą pożar, jutro ratują 
ludzi z wypadku. A pojutrze może trzeba będzie pomóc które-
muś z członków...

Bronią życia i mienia. I praw pracowniczych, str. 15

do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
Oprócz przedstawicieli Regionu Gdańskiego 
nasz Związek w WRDS reprezentować będą 
osoby wyznaczone przez Region Słupski 
i Region Elbląski NSZZ „Solidarność”.

ZRG: Czekając na politykę 
morską państwa

Sprawa polityki morskiej państwa oraz nowy 
kształt dialogu społecznego zdominowały 
posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego, 
które odbyło się 9 listopada w sali Akwen. 
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie posła 
Janusza Śniadka. Były przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” podziękował związ-
kowcom za udzielone poparcie w wyborach 
i obiecał, że będzie na forum parlamentar-
nym reprezentował sprawy pracownicze 
i społeczne. W trakcie dyskusji dotyczącej 
sytuacji powyborczej członkowie ZRG skupili 
się przede wszystkim na polityce morskiej 
państwa. Krzysztof Czerwiński z Politechniki 
Gdańskiej poruszył problem kadr w go-
spodarce morskiej, a raczej ich braku. Jego 
zdaniem niezbędny jest powrót do dawnych 
wzorców szkolnictwa wyższego w dziedzinie 
projektowania statków. Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego Mirosław Piórek 
wskazywał na potrzebę czerpania wzorców 
z rozwiązań, które funkcjonują na Zachodzie. 
Jego zdaniem to strona społeczna wraz z me-
nedżerami i ekspertami powinna proponować 
rozwiązania problemów w poszczególnych 
sektorach gospodarki. Dla Karola Guzikie-
wicza ze Stoczni Gdańskiej istotną sprawą 
jest reaktywacja szkolnictwa zawodowego 
oraz efektywne wykorzystanie funduszy 
unijnych. Sytuację w PKP Cargo przedsta-
wił Jacek Prętki, przewodniczący Sekcji 
Regionalnej Kolejarzy Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Mówił on między innymi 
o działaniach zarządu firmy zmierzających do 
zmian własnościowych w PKP Cargo, a także 
o działaniach wymierzonych w związki zawo-
dowe, w tym odwołanie z Rady Nadzorczej 
przedstawicieli załogi.

Nie będzie łączenia
Nie będzie połączenia Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
ze Szpitalem Puckim. Decyzję w tej sprawie 
ogłosił 10 listopada na spotkaniu z pracow-
nikami placówki starosta pucki Jarosław 
Białk. Jak powiedział, nowy rząd zapowie-
dział zmiany w finansowaniu służby zdrowia 
i władze powiatu chcą dać szansę realizacji 
tych rozwiązań. Decyzja ucieszyła pracowni-
ków szpitala, którzy obawiali się utraty pracy 
lub co najmniej pogorszenia jej warunków. 
(Więcej str. 11)

Święty Jan Paweł II – wzorzec 
niedościgniony
„W świecie pełnym nienawiści ta ostoja 
spokoju i miłości, jaką był Święty Jan Paweł II, 
będzie zawsze wzorcem niedoścignionym, ale 
dla poszukujących i wytrwałych może okazać 
się sensem życia” – napisała 18 listopada 
w liście do Krzysztofa Dośli, przewodni-
czącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, Iwona Jakubek, dyrektor Ka-
tolickich Szkół Niepublicznych im. Jana Pawła 
II w Pruszczu Gdańskim. W tej placówce od 
sierpnia do listopada 2015 r. prezentowa-
na była wystawa poświęcona polskiemu 
papieżowi przygotowana przez gdańską 

„Solidarność”. Dyrektor Katolickich Szkół 
Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu 
Gdańskim podziękowała „S” za udostępnienie 
ekspozycji: „Było to dla nas niebywałe wyda-
rzenie. Wystawa ta uświetniła Szkolny Dzień 
Papieski i umożliwiła uczniom utrwalenie 
wiadomości o życiu i cudach Patrona Szkoły. 
Historia Wielkiego Człowieka dała nam 
estetyczne i religijne przeżycia”.

Kuriozalne wyjaśnienia TVP 
ws. odmowy emisji spotu 
„Solidarności”

Kuriozalne – tak należy określić stanowisko 
TVP ws. odmowy emisji spotu przygotowane-
go przez NSZZ „Solidarność” w październiku 
2015 r. Przypomnijmy, że Region Gdański 
NSZZ „S” zrealizował 15-sekundowy spot 
promujący przygotowaną przez Związek 
stronę www.sprawdzampolityka.pl, na której 
można było sprawdzić, jak w ważnych dla 
pracowników sprawach głosowali w ciągu 
dwóch ostatnich kadencji parlamentarzyści 
wszystkich opcji politycznych. Podobne i pod-
stawowe w gruncie rzeczy informacje można 
znaleźć m.in. na oficjalnej stronie Sejmu. 
(Więcej str. 9)

Łączenie gimnazjów z liceami 
zamiast ich wygaszania?
Utworzenie zespołów szkół łączących gimnazja 
z liceami lub technikami zamiast wygasza-
nia szkół gimnazjalnych proponują w liście 
otwartym do minister edukacji narodowej 
Anny Zalewskiej autorzy reformy edukacyjnej 
z 1999 roku – ówcześni minister i wicemini-
ster edukacji Mirosław Handke i Wojciech 
Książek. Ten drugi to obecnie przewodniczący 
Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. 

Sprawa dokera z DCT Gdańsk 
przed sądem pracy
Do lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Po-
łudnie odłożył sprawę Jarosława Ankiewi-
cza, byłego działacza zakładowej „Solidarno-
ści” w DCT Gdańsk. Związkowiec stracił pracę 
w czerwcu br. Jego zdaniem miało to związek 
z zaangażowaniem w działalność związkową 
i złożeniem do Państwowej Inspekcji Pracy 
wniosku o przeprowadzenie w firmie kontroli. 
(Więcej str. 21)

Adwentowe spotkanie
Grupa modlitewna Duszpasterstwa Ludzi Pra-
cy Archidiecezji Gdańskiej zaprasza w piątek, 
11 grudnia do kościoła św. Brygidy, gdzie 
odbędzie się adwentowe spotkanie grupy. 
Serdecznie na nie zaprasza Duszpasterz Ludzi 
Pracy Archidiecezji Gdańskiej ks. dr prałat 
Sławomir Decowski. W planie przewidzia-
no: godz. 17 – spotkanie na plebanii, godz. 
18.30 – msza święta.

Hutnictwo i podatki
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”, uczestniczył 30 listopada w spotkaniu 
Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu NSZZ 
„S”. Dotyczyło ono m.in. mizernej kondycji 
hutnictwa. Kryzys na europejskim rynku 
hutniczym i ostra konkurencja Chin skorygo-
wały strategię producentów i dystrybutorów 
wyrobów stalowych. Huty ograniczają pro-
dukcję, dotyczy to nawet KGHM obciążonego 
podatkami od kopalin. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim członkom i sympatykom „Solidarności”, 

żeby odnaleźli w te dni Boga ukrytego w człowieku.
Życzę Wam, żebyście zawsze czuli się szanowani 

i doceniani – przez pracodawcę i współpracowników, 
a ten szacunek przekładał się na możliwość godnego życia 

całej solidarnościowej rodziny.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2016 zbliży nas 

do Polski opartej na rzeczywistym dialogu, 
przestrzeganiu praw pracowniczych, rzetelnej edukacji, 
dbałości o dobro wspólne i szacunku wobec obywateli.
Radosnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego

NSZZ „Solidarność”

Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą

W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami



4 Nr 12/grudzień 2015

AKTUALNOŚCI

SP     JRZENIE
Prezydent złożył projekty 
ustaw o obniżeniu wieku 
emerytalnego i o podnie-
sieniu kwoty wolnej od 
podatku.

Prezydent Andrzej Duda, 
realizując wyborcze zapo-
wiedzi ze swojej kampanii, 

złożył w Sejmie dwa projekty 
ustaw: o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz 
projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Pierwszy prezydencki 
projekt traktuje o obniżeniu 
wieku emerytalnego, gdzie 
kobiety będą mogły dobro-
wolnie przejść na emeryturę 
po ukończeniu 60 roku życia, 
zaś mężczyźni po przekrocze-
niu 65 roku życia. Zatem za-
sadniczą propozycją zawartą 
w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych jest przywrócenie 
wieku emerytalnego obowiązu-
jącego w Polsce do końca 2012 
r. Zmiany te obejmą osoby ob-
jęte powszechnym systemem 
emerytalnym (ZUS) oraz rol-
ników (KRUS).

Choć wcześniej PiS i związ-
kowcy z NSZZ „S” zaskarżyli 
ustawę „67” do Trybunału 
Konstytucyjnego, to orzekł 
on, że jest ona zgodna z kon-
stytucją. Po wyborze na pre-
zydenta Andrzej Duda złożył 
swój projekt w Sejmie, ale 
ten, zdominowany przez PO, 
wówczas go odrzucił. Prezy-

dent zapowiedział, że ustawę 
złoży ponownie – co właśnie 
uczynił.

Zatem jeżeli ktoś osiągnie 
wiek emerytalny i chce zacząć 
pobierać emeryturę, to może 
to zrobić. Ale może też – je-
żeli ma taką wolę, jeżeli czuje 
w sobie siłę i ma takie możli-
wości, pracować dalej, po to, 
żeby mieć wyższą emeryturę, 
żeby się nadal realizować za-
wodowo.

Drug i  p ro jek t  us tawy 
o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych stanowi o podwyższe-
niu kwoty wolnej od podatku 
z 3091 zł do 8002 zł. Realiza-
cja tego celu nastąpi poprzez 
zwiększenie kwoty zmniejsza-
jącej podatek z 556 zł 02 gr do 
1440 zł.

Jak czytamy w komunika-
cie prezydenckiej kancelarii, 
w obowiązującym stanie praw-
nym kwota wolna od podatku 
jest niedostosowana do realiów 
społeczno-gospodarczych, 
na co zwrócił uwagę Trybu-

nał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 28 października 2015 r.

„Podwyższenie kwoty wol-
nej do 8002 zł w sposób istotny 
poprawi sytuację ekonomiczną 
osób uzyskujących dochody 
na poziomie uznawanym za 
minimum socjalne. Podatkiem 
nie będą bowiem obciążone 
dochody niezbędne do biolo-
gicznego i psychofizycznego 
rozwoju człowieka, a także 
część dochodów koniecznych 
dla wychowania potomstwa 
oraz utrzymania więzi spo-
łecznych” – czytamy w komu-
nikacie.

(asg)

70 proc. wyniesie podatek 
dla członków zarządów 
spółek z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa 
– ustawę wprowadzają-
cą od 1 stycznia 2016 r. 
zmiany w ustawie o po-
datku dochodowym od 
osób fizycznych podpisał 
29 listopada prezydent 
Andrzej Duda.

No w e  p r a w o  S e j m 
uchwalił 25 listopada, 
głosami posłów PiS, 

Kukiz’15 i PSL. Wstrzymała 
się większość parlamentarzy-
stów PO i Nowoczesnej (część 
z nich głosowała przeciw takie-
mu rozwiązaniu). Nowa danina 
obejmie odprawy po odejściu 
ze stanowiska oraz odszkodo-
wania z tytułu zakazu pracy 
u konkurencji.

Co ważne, wyższa stawka 
podatkowa nie będzie doty-
czyła całości wynagrodzenia. 
W przypadku odpraw zostanie 
nałożona na kwoty powyżej 
trzykrotności miesięcznego 
wynagrodzenia danego mene-
dżera, w przypadku odszko-
dowań z tytułu zakazu konku-
rencji kwotę graniczną będzie 
stanowić dwunastokrotność 
miesięcznego wynagrodzenia.

Nowy podatek obejmie me-
nedżerów tylko z tych spółek, 
w których Skarb Państwa lub 
jednostki samorządu terytorial-
nego posiadają większościowe 
udziały. To m.in. Enea, Energa, 
Giełda Papierów Wartościo-
wych, Grupa Lotos, Jastrzębska 
Spółka Węglowa, Kompania 
Węglowa, Katowicki Holding 
Węglowy, Polska Agencja 
Prasowa, Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo, Pol-
skie Radio, Telewizja Polska, 
Totalizator Sportowy. Nowej 
daniny nie zapłacą więc me-
nedżerowie m.in. Grupy Azo-
ty, KGHM, Orlenu i Tauronu, 
w których państwo posiada 
mniejszościowe udziały.

Na razie trudno oszacować, 
jakie zyski w budżecie państwa 
przyniesie nowe rozwiązanie. 
Na pewno ma ono duży wy-
miar symboliczny. Nowa wła-
dza pokazuje, że chce ograni-
czać przywileje kolejnych ekip 
rządowych (dla których pań-
stwowe spółki stanowiły „od 
zawsze” „frukty” dla partyj-
nych „kolesi”), walczyć z pa-
tologiami w spółkach Skarbu 
Państwa i ograniczać skrajne 
rozwarstwienie społeczne.

(asg)

Koniec wysokich odpraw

Prezydent spełnia 
obietnice wyborcze

JANUSZ ŚNIADEK, poseł PiS
– Jestem oburzony postawą polityków PO 

i niektórych tak zwanych ekspertów, jak pan 
Mordasewicz z „Lewiatana”, którzy podnoszą 
larum, że oto ustawowa inicjatywa prezyden-
ta krzywdzi przyszłych emerytów, a głównie 
kobiety. Propozycje prezydenckie zmierzają 

do respektowania zasady dobrowolności, czy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego ktoś chce już skorzystać ze świadczenia, 
pomóc dzieciom i zająć się np. wnukami, czy też pracować. 
O ile oczywiście pracę będą mieli. Osoby starsze, tracące pra-
cę, nie mając prawa do emerytury muszą sięgać po zasiłek 
z pomocy społecznej.

Chciałoby się rzec – Kto sieje wiatr, zbiera burzę. To, że 
przez lata PO „nie miała z kim przegrać” spowodowało, 
że uznali, iż państwo należy do nich. Dotyczy to nie tylko 

zawłaszczania spopularyzowanego w ostatnich tygodniach Try-
bunału Konstytucyjnego, ale także lekceważonych wniosków 
milionów obywateli, maszynki sejmowej, która głosowała pod 
dyktando, rozpasania w tworzeniu układów i układzików dla 
swoich, posłusznych mediów, którym z pańskiego stołu spadały 
okruchy reklam, i wielu innych obszarów naszego życia. 

Wybieranie w październiku sędziów, którym kadencja koń-
czy się w listopadzie i grudniu, to tylko wierzchołek góry lodo-
wej. Stąd nie dziwi furia, która wylewa się nie tylko z sejmowej 
mównicy, ale także z komentarzy i mediów. Jak inaczej nazwać 
stwierdzenie profesora prawa, który mówi, że „To przypomina 
początek lat 40. i przejmowanie przez komunistów pełni władzy 
w Polsce”? Czy to tylko wynik zaślepienia nienawiścią, czy też 
rozpaczliwej walki o wpływy i utrzymanie szczątków władzy? 

Przedmiotem szyderstw i ataków jest zresztą nie tylko 
kwestia wyboru sędziów TK. Przywrócenie poprzedniego wieku 
emerytalnego i danie możliwości wyboru – to podobno działanie 
na szkodę kobiet (!), uszczelnienie systemu ubezpieczeniowego 
– to wspieranie szarej strefy, a wielki program dla rodzin – to 
rozdawnictwo. 

Oczywiście opodatkowanie hipermarketów i banków 
wpłynie na katastrofalny wzrost cen i kosztów kredytów. Nikt 
z krytyków nie zająknie się przy tym, że kredyty są już bodaj 
najdroższe w Europie mimo deflacji i niskich stóp procento-
wych, a zyski banków – najwyższe. 

Nikt nie wspomni nawet, że kwota wolna od podatku to 73 
proc. średniego rocznego wynagrodzenia w Hiszpanii, 40 proc. 
w Finlandii, 28 proc. w Chorwacji i… 6 proc. w Polsce; najniż-
sze jest też wsparcie dla rodzin, szczególnie wielodzietnych, co 
spycha zdecydowaną większość z nich (wg niektórych badań 
nawet 90 proc.) poniżej minimum socjalnego i prowokuje do 
szukania chleba za granicą. 

Możemy podnosić wiek emerytalny w nieskończoność, 
ale bez zahamowania masowej emigracji młodych, a przede 
wszystkim wzmocnienia sytuacji ekonomicznej polskich ro-
dzin i bezpieczeństwa na naszym rynku pracy – żaden system 
emerytalny się nie obroni. Przedstawiciele pracodawców, 
którzy tak chętnie bronią wydłużenia wieku emerytalnego, 
jednocześnie proponują cofnięcie ochrony przedemerytalnej. 
Po co? Przecież nie po to, aby starszych ludzi zatrudniać, ale 
by ich łatwiej zwalniać. Od czasów tzw. reformy emerytalnej 
bezrobocie spadło z wyjątkiem jednej grupy – właśnie osób 
najstarszych. Dobrze więc, że prezydent wystąpił z inicjaty-
wami ustawodawczymi, dobrze, że resort pracy zapowiada 
pakt na rzecz stałego zatrudnienia i wzrostu płac w zamian 
za np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Ważne, by 
rządzący z równą determinacją, jak w sprawach instytucji 
władzy, zaczęli forsować szybkie zmiany w ustawodawstwie 
prospołecznym. Niektóre z nich nie wymagają ani wielkich 
przygotowań, ani kosztownych zmian budżetowych – leżą 
wszak w sejmowych zamrażarkach. Wśród nich choćby ta, 
którą przy poparciu Regionu Gdańskiego forsował poseł 
Janusz Śniadek – by umowę o pracę podpisywać PRZED 
jej rozpoczęciem. Takich zmian, pokazujących, że obecna 
ekipa rzeczywiście chce zmian systemowych także w obsza-
rze polityki społecznej, dialogu i wzmocnienia partnerów 
społecznych, jest wiele.

A ci, którzy z furią i bezmyślnością formułują najcięższe 
zarzuty, niech przypomną sobie jeszcze jedno przysłowie – Kto 
mieczem wojuje…

Jacek Rybicki

Furia
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i œmIesZno, i strAszno
Dobrej zabawy!
Pamiętają Państwo oryginalne życzenia, które 
złożyła podczas ostatniego Dnia Edukacji 
Narodowej szefowa MEN JOANNA KLU-
ZIK-ROSTKOWSKA? Nauczycielom i pra-
cownikom szkół życzyła: „Bawcie się dobrze!”. 
Teraz, gdy była już pani minister trafiła do ław 
opozycji, nie wypada nie zrewanżować się jej 
tym samym. A zatem dobrej zabawy!

Taki wniosek
Na dobrą zabawę liczą też chyba, nieste-
ty, niektórzy nowi posłowie. Jeśli pierwszy 
wniosek formalny w bieżącej kadencji Sejmu 
ma być jakąś zapowiedzią, to strach się bać. 
Oto bowiem niejaki JANUSZ SANOCKI 
(wybrany z listy Kukiz’15 vel Kornel’15) za-
apelował do marszałka Sejmu, aby parlament 
kończył pracę w piątki o… godzinie 12. Cel: 
„Aby posłowie zdążyli do swoich okręgów 
wyborczych”. Biorąc tę wypowiedź całkiem 
na serio, to zwykła bezczelność. Przymykając 
oko, można przypomnieć panu posłowi, że na 
razie 35-godzinny tydzień pracy obowiązuje 
we Francji, a nie w Polsce. Być może apel posła 
Sanockiego wynikał z tego, że mieszka… nie, 
nie w Sanoku, w Nysie. A stamtąd rzeczywiście 
jest bliżej do parlamentu Czech niż Polski. No, 
ale widziały gały, który Sejm brały…

Po¿egnanie z Ew¹
W ostatnim dniu swojego urzędowania EWA 
KOPACZ zdążyła jeszcze „nie pojechać” 
na nieformalny szczyt UE na Malcie. Polskę 
reprezentował premier Czech. O dziwo, szczyt 
się odbył, podobno nieobecności doktor Ewy 
właściwie nikt nie zauważył, żaden wulkan 
na Islandii czy Sycylii nie wybuchł… Czyżby to 
była najlepsza decyzja, jaką podjęła w trakcie 
swojej „kariery” Ewa Kopacz? Szkoda, że tak 
późno…

Nie mogli tak
od razu?
Jeszcze o nieobecności, tym razem zbiorowej. 
Podczas jednego z głosowań wszyscy posłowie 
PO wyszli z sali plenarnej Sejmu. Chciałoby się 
powiedzieć – chwilo, trwaj! Fakt ten ilustruje-
my, w drodze wyjątku, na str. 16.

Nowi ludowcy
TOMASZ SIEMONIAK, jeden z kandydatów 
na nowego szefa PO (podobno jego pierwszym 
zajęciem w partii było odpowiadanie w imieniu 
DONALDA TUSKA na e-maile), nazwał Platfor-
mę Obywatelską „partią ludową”. Hm, znudziła 
im się „obywatelskość” po zmieleniu przez dwie 
kadencje kilku milionów podpisów obywateli wła-
śnie? To za lud pewnie wezmą się w podobnym 
stylu jak Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Petru
do poprawki
W ogóle w tej opozycji co jeden, to lepszy. Jeśli 
nowoczesność ma wyglądać tak, jak ta w wy-
daniu RYSZARDA PETRU, to my dziękuje-
my. Może on i jest dobry z matematyki (inna 
sprawa, jak to wykorzystuje), ale na lekcjach 

historii w szkole z pewnością nie uważał. Jego 
zdaniem przewrót majowy JÓZEFA PI£-
SUDSKIEGO miał miejsce w 1935 roku. Nie 
doprecyzował tylko czy przed, czy po 12 maja. 
To ważne, bo tego dnia… Piłsudski zmarł. Ry-
szarda Petru ostrzegamy – w Sejmie poprzed-
niej kadencji był już jeden „historyk”, który 
uważał, że powstanie warszawskie wybuchło 
w 1988 roku. I już go w parlamencie nie ma.

Jaki prezydent,
taki koniec

Czy z prezydentury można coś wynieść? To 
pytanie – zarówno w sensie przenośnym, jak 
i dosłownym – zawieśmy na razie w próżni. 
W każdym razie okazało się, że w ostatnich 
miesiącach urzędowania BRONIS£AWA 
KOMOROWSKIEGO ze stanu Kancelarii Pre-
zydenta zniknęła cała masa całkiem nowego 
wyposażenia, m.in. meble i sprzęt AGD. Ktoś 
sobie urządził mieszkanie na rozpoczęcie no-
wego etapu w życiu? A może trzeba poszukać 
w internetowych serwisach aukcyjnych okazyj-
nych wyprzedaży?

Czego broni¹?
Rzadko się zgadzamy z opozycją (czyli, przypo-
mnijmy, bo to jednak wciąż nowość – Platformą 
Obywatelską), ale tym razem musimy. Demokracja 
w Polsce jest zagrożona! Dlaczego tak twierdzi-
my? Otóż na pierwsze spotkanie Komitetu Obrony 
Demokracji przyszło – według dumnej informacji 
samych organizatorów, którzy pogratulowali so-
bie sukcesu – „prawie 10 osób”. To nawet jednej 
barykady nie dadzą rady obsadzić…

Zmiana ról

KOD został zresztą szybko odkodowany. To 
zlepek platformersów, dawnej palikociarni 
i trochę młodych naiwnych internautów, przy 
medialnym wsparciu pewnej wybiórczo traktu-
jącej rzeczywistość gazety… Samej gazecie nie 
podoba się zresztą nowy Sejm, wybrany przez 
„nieuków” i „obywatelskich analfabetów”. 
Tymczasem sprawa jest prosta – przez ostatnie 
lata politycy i przeróżne „autorytety” grozili 
społeczeństwu: „Idziemy po was”. Teraz role 
się odwróciły…

(ach), rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak wygląda dialog społeczny 
w zakładach pracy? Czy łamane 
są prawa pracownicze?

ANDRZEJ GLICA
Przewodniczący KZ NSZZ „S” przy 
Pomorskim Przedsiębiorstwie 
Mechaniczno-Torowym sp. z o.o. 
w Gdańsku

– Jeśli chodzi o nasz zakład, nie można 
mówić o drastycznym łamaniu praw pra-

cowniczych przez pracodawcę. Wzajemne relacje pracodawca 
– strona pracownicza są raczej poprawne. Pracodawca stara 
się, odpowiadając na nasze sugestie, usuwać pojawiające się 
mankamenty. Szwankują jednak sprawy związane z długością 
czasu pracy i wynagradzaniem za nadgodziny. Zdajemy sobie 
jednak sprawę ze specyfiki naszego zakładu. Zajmujemy się 
naprawą, remontem torów kolejowych, czasem więc zacho-
dzi konieczność pracy w nadgodzinach. Staramy się patrzeć 
szerzej na problem, uwzględniając dobro firmy i biorąc pod 
uwagę uwarunkowania naszego zakładu.

KAZIMIERZ FRANEK
Członek Prezydium KM NSZZ „S” 
PKP Cargo

– W naszym zakładzie pracy są przestrze-
gane prawa pracownicze. Jest silny związek 
zawodowy, z którym pracodawca musi się li-
czyć i współpracuje z nami. Jest wiele jednak 

zakładów pracy, gdzie pracownicy są wykorzystywani, a prze-
pisy pracy omijane. Obserwuję to choćby w prywatnych fir-
mach branży budowlanej. Mają oni tam choćby problemy 
z uzyskaniem urlopu wypoczynkowego. Kiedy jest ciepło, 
muszą pracować i nie mają szans na urlop. Dopiero kiedy jest 
zima, pracodawca wysyła ich na przymusowy „wyjazd na nar-
ty”, i nieważne, że pracownikowi może to nie odpowiadać. 
Jest przestój, to pracownik ma wziąć urlop.

GUSTAW CZARNOWSKI
Przewodniczący OP NSZZ „S” 
Pracowników Poczty Polskiej 
w Gdańsku

– W naszym zakładzie pracy mamy m.in. 
do czynienia z problemem nadgodzin i urlo-
pów wypoczynkowych. Jeśli chodzi o nad-

godziny, mamy przypadki niewypłacania wynagrodzenia za 
ten czas lub też ich niewykazywanie. Problem dotyczy przede 
wszystkim listonoszy. Listonosze pracują w ośmiogodzinnym 
systemie pracy. Ich plan pracy zakłada tak zwaną „rozbiór-
kę” – obsługę określonych rejonów – ulic, domów. Uważamy, 
że w sytuacjach, kiedy listonosz otrzymuje dodatkowy rejon, 
np. kiedy choruje kolega, powinien dostać wynagrodzenie 
za nadgodziny. Nie jest on bowiem w stanie wykonać swo-
jej „rozbiórki” i jeszcze dodatkowej pracy w wyznaczonych 
ośmiu godzinach. Inny problem to urlopy wypoczynkowe. 
Etaty są obcinane i były problemy z ich udzieleniem. La-
tem nasz związek zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy 
o przeprowadzenie kontroli. Są już zalecenia pokontrolne dla 
pracodawcy. Wkrótce będzie kolejna kontrola dotycząca tych 
samych problemów.

PIOTR RATKOWSKI
Przewodniczący KZ NSZZ „S” Port 
Gdański Eksploatacja

– Moim zdaniem nagminnie łamane są 
prawa pracownicze w wielu zakładach pracy. 
Dotyczy to także spółek portowych. W jed-
nej z nich dyskryminowani są pracownicy za 

działalność związkową. Pracodawca nie tylko utrudnia pra-
cę i funkcjonowanie związku zawodowego, ale pozbywa się 
z pracy niewygodnych działaczy. Nawet w jednej ze spółek 
portu gdańskiego jest poważny konflikt na linii pracodawca 
– związki zawodowe. W naszej spółce dialog społeczny funk-
cjonuje poprawnie. Dzięki temu, że tworzymy silną organi-
zację związkową udało się wypracować procedury dialogu 
społecznego. Możemy mówić, że pracodawca i związki za-
wodowe są równorzędnymi partnerami.

oprac. Olga Zielińska

AKTUALNOŚCI
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Teoretycznie polski pracownik ma zagwarantowanych 
wiele praw, począwszy od zapisów w konstytucji, poprzez 
kodeks pracy i ustawę o związkach zawodowych. Niestety, 
prawa te są łamane przez pracodawców. Niewypłacanie 
pracownikom wynagrodzenia oraz zatrudnianie ich na 
umowy cywilnoprawne zamiast na etacie to najczęstsze 
z grzechów popełnianych przez polskich pracodawców. Co 
ciekawe, rzadziej w tych kwestiach grzeszą zarządzający 
firmami, gdzie działają związki zawodowe.

GRZECHY polskich pracodawców

Praca bez płacy

Otrzymanie zapłaty za pracę 
to podstawowe prawo pracow-
nika. Pracodawca ma obowią-
zek wypłacenia wynagrodzenia 
pracownikowi co najmniej raz 
na miesiąc, w stałym określo-
nym terminie. Niestety, polscy 
pracodawcy stosunkowo często 
łamią w tym względzie prawo 
i nie przekazują pensji na czas 
lub nie wypłacają jej w ogó-
le. W zeszłym roku aż około 
dwóch milionów Polaków do-
świadczyło problemów z uzy-
skaniem wynagrodzenia. Z ba-
dań przeprowadzonych przez 
Millward Brown na zlecenie 
BIG InfoMonitor wynika, iż 
prawie co 10 z ankietowanych 
pracowników w Polsce otrzy-
mał wynagrodzenie z opóź-
nieniem, a co 20 w ogóle nie 
dostał należnych pieniędzy za 
pracę.

Państwowa Inspekcja Pracy 
szacuje, że kwota niewypłaco-
nych należności z tytułu wy-
nagrodzenia wyniosła w 2014 
roku ponad 170 milionów 
złotych. Najczęściej pensji 
nie otrzymują pracownicy 
budownictwa, usług, handlu 
detalicznego i przetwórstwa 
przemysłowego.

W 2014 roku Centrum Ba-
dania Opinii Społecznej prze-
prowadziło badania dotyczące 
związków zawodowych i praw 

pracowniczych, z których wy-
nika, iż problemów z uzyska-
niem wynagrodzenia nie mają 
pracownicy firm, gdzie działają 
związki zawodowe. Potwierdza-
ją to prawnicy z Działu Prawne-
go Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, do 
których ze swoimi problemami 
prawnymi zgłaszają się człon-
kowie Związku. – Praktycznie 
nie mamy w tych firmach spraw 
dotyczących wypłaty wynagro-
dzeń, sporadycznie zdarzają się 
opóźnienia – mówi mecenas 
Łukasz Sulej.

Praca na czarno, 
w najlepszym razie na 
śmieciówkach

Również w firmach, gdzie 
działają związki zawodowe, 
praktycznie nie występują pro-
blemy z pracą na czarno czy 
zastępowaniem umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi. 
Jednak w skali naszego kra-
ju jest to poważny problem. 
Pracodawcy nagminnie łamią 
przepisy związane ze stosun-
kiem pracy. Praca na czarno, 
czyli bez żadnej pisemnej 
umowy, to prawdziwa plaga. 
Z raportu „Shadow Economies 
in the Baltic Sea Region 2015” 
wynika, że 9 proc., czyli 2 mi-
liony Polaków, zadeklarowało 
pracę w tzw. szarej strefie, przy 
czym w 54 proc. przypadków 

oznaczało to wypłatę części 
wynagrodzenia w sposób nie-
zarejestrowany, a w 42 proc. 
pracę najemną bez umowy. 
– Gdy zatrudniałam się w za-
kładzie fryzjerskim, szefowa 
obiecała, że w ciągu tygo-
dnia podpisze ze mną umowę 
o pracę. Jednak mijały kolejne 
tygodnie, ciągle coś stawało na 
przeszkodzie, a to duża liczba 
klientów, a to jej urlop. Oczy-
wiście, mogłabym przestać 
chodzić do pracy i zarejestro-
wać się jako bezrobotna, ale 
tak przynajmniej mam pienią-
dze na utrzymanie. Dziwi mnie 
jednak, że żadne instytucje 
państwowe nie interesują się, 
jak zatrudniani są pracow-
nicy – mówi Katarzyna B., 
pracująca już czwarty miesiąc 
bez umowy i ubezpieczenia. 
Państwowa Inspekcja Pracy 
nie skontrolowała dotychczas 
dobrze prosperującego zakła-
du fryzjerskiego w centrum 
Gdyni, a nawet gdyby zjawił 
się tam inspektor, to zapewne 
usłyszałby od nieuczciwej wła-
ścicielki, że właśnie zamierzała 
ona podpisać z pracownikiem 
umowę. Taki stan rzeczy za-
wdzięczamy rządzącej przez 
ostatnie osiem lat koalicji 

PO-PSL. – Platforma Oby-
watelska zablokowała zmia-
ny dotyczące wprowadzenia 
obowiązku zawierania przez 
pracodawcę pisemnej umowy 
o pracę przed przystąpieniem 
pracownika do jej wykonywa-
nia. Brak tego przepisu wiąże 
ręce inspektorom Państwowej 
Inspekcji Pracy. Pracownicy 
latami są zatrudniani bez umo-
wy o pracę, a nieuczciwi pra-
codawcy mogą bezkarnie tłu-
maczyć się, że pracownik jest 
pierwszy dzień w pracy – mó-
wił poseł PiS Janusz Śniadek 
podczas z jednego z posiedzeń 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Nie powiodła się też próba 
uchwalenia ustawy, wniesio-
nej również przez PiS, która 
dawałaby inspektorom PIP 
możliwość w trybie nakazu ad-
ministracyjnego zmienić umo-

wę cywilnoprawną na umowę 
o pracę, jeśli praca danej osoby 
spełniałaby wymagane kryte-
ria. Obecnie „na zlecenie” lub 
„o dzieło” pracuje w naszym 
kraju 800 tysięcy osób. NSZZ 
„Solidarność” od kilkunastu 
lat protestował przeciwko nad-
używaniu przez pracodawców 
umów cywilnoprawnych, to 
dzięki kampanii Związku otrzy-
mały one pejoratywną nazwę 
„śmieciówki”. W końcu argu-
menty związków zawodowych 
trafiły do decydentów i przyjęto 
ustawę, która wprowadza zasa-
dę oskładkowania zlecenia do 
pułapu minimalnej płacy. Udało 
się również ograniczyć możli-
wość przedłużania umów ter-
minowych ponad 33 miesiące, 
ale dotyczy to osób zatrudnio-
nych na czasowym etacie. Dla 
pracowników zatrudnionych na 
umowie zleceniu czy o dzieło 
nic się nie zmienia.

Praca przez 7 dni 
w tygodniu

Przekroczenie maksy-
malnych dopuszczal-
nych norm czasu pracy 

i nieustalenie okresów rozli-
czeniowych, niezapewnienie 
podwładnym minimalnego 
nieprzerwanego wypoczynku 
dobowego i tygodniowego, 
nieudzielanie pracownikom 
15-minutowej przerwy w przy-
padku, gdy wymiar ich czasu 
pracy przekracza 6 godzin na 
dobę, ustalenie, że pora nocna 
obejmuje więcej niż 8 godzin 
– to najczęstsze przewinienia 
pracodawców, jeśli chodzi 
o czas pracy pracowników. 
Nieuczciwi pracodawcy zle-
cają pracownikom szczegól-
nie chronionym pracę, której 
wymiar przekracza 8 godzin 
na dobę, nie płacą dodatków 
za pracę w niedziele i święta, 
a także za nadgodziny. Jed-
nym z głównych grzechów 
polskich przedsiębiorców jest 
nierzetelna ewidencja czasu 
pracy. Państwowa Inspekcja 

Pracy wykryła nieprawidło-
wości dotyczące czasu pracy 
w ponad 40 proc. skontrolo-
wanych firm. W jednej z nich 
pracownicy wykonywali swoje 
obowiązki nawet przez 35 go-
dzin bez jakiejkolwiek prze-
rwy, a w innej pracowali przez 
siedem kolejnych dni.

Mobbing, 
dyskryminacja, 
poniżanie

– Do końca października 
tego roku do Państwowej In-
spekcji Pracy wpłynęło około 
1200 skarg na mobbing – po-

informowała Anna Jaworska 
z PIP podczas jednej z konfe-
rencji, która zorganizowana 
była przez Stowarzyszenie 
Sędziów Polskich „Iustitia”. 
Biorąc pod uwagę, jak trudno 
jest udowodnić mobbing i ile 
wiąże się z tym problemów, 
co powoduje, że prześladowa-
ny pracownik prędzej zwolni 
się z pracy, niż będzie walczył 
o swoje, to podana przez PIP 
liczba to tylko wierzchołek 
góry lodowej. Osoby zgła-
szające się do Państwowej 
Inspekcji Pracy najczęściej 
skarżyły się na niewłaściwe 
traktowanie przez pracodawcę 
– szykanowanie, poniżanie, 
gnębienie oraz krytykowanie 
sposobu wykonywania pracy, 
dyskredytowanie pracowni-
ka w obecności innych osób, 
obarczanie obowiązkami nie-
możliwymi do wykonania bądź 

WALDEMAR UZIAK, koordynator Działu 
Prawnego Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

– W ciągu tych ponad 25 lat mojej pracy 
w związkowym dziale obserwuję niepokojącą 
tendencję w stosunkach między pracodaw-
cami i pracownikami w niektórych firmach. 
Przede wszystkim brakuje poczucia wspólno-
ty i wzajemnego poszanowania, część mene-
dżerów zarządza firmami metodami, które 
kojarzą się raczej z gospodarką folwarczną, 

a nie nowoczesnymi systemami zarządzania. Może wynika 
to z faktu, że dopiero budujemy system gospodarki kapita-
listycznej w Polsce. Wbrew temu, co funkcjonuje w świado-
mości społecznej, pozycja pracownika, a także organizacji 
broniących jego interesów, jest w naszym kraju słaba. Nieste-
ty, udowodnienie przed sądem mobbingu czy szykanowania 
pracownika jest bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że 
świadkami są inni pracownicy pozwanego pracodawcy, zależ-
ni od niego. Ważne jest w takich przypadkach, aby znaleźć 
jako świadków osoby, które już w firmie nie pracują i nie oba-
wiają się represji ze strony pracodawcy. 
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GRZECHY polskich pracodawców
zlecanie pozornie pilnych za-
dań, które później okazują się 
nieprzydatne. Z doświadczenia 
prawników z Biura Prawnego 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
wynika, że najczęściej mobbin-
gowi i dyskryminacji podda-
wani są pracownicy walczący 
o swoje prawa oraz działacze 
związkowi. W jednej z firm na 
przewodniczącą związku na-
kładano nieuzasadnione kary 
porządkowe, a pracownik, 
z którym dzieliła pokój, zapi-
sywał wszystkie jej wyjścia. 
Natomiast pracownik, który 
zgłosił wypadek przy pracy, 
zaczął otrzymywać SMS-y 
z wyzwiskami. Niestety, prze-
prowadzająca w tej sprawie 
kontrolę inspektor pracy nie 
poradziła sobie z problemem 
i nie przeprowadziła przesłu-
chania świadków, dopiero po 
interwencji Zarządu Regio-
nu Gdańskiego zarządzono 
ponowną kontrolę. Sprawa 
została zgłoszona również do 
prokuratury.

Pracodawcy często, aby 
pozbyć się niepokornych pra-
cowników, nie przedłużają 
umów o pracę na czas okre-
ślony. Tak było w przypadku 
kilkunastu pracowników sieci 
Biedronka, którym nie prze-
dłużono umów terminowych. 
Wszyscy byli członkami orga-
nizacji związkowej działającej 
w firmie. W tym samym czasie 
umowy o pracę przedłużono 
z ponad trzema tysiącami pra-
cowników, którzy nie należeli 
do związków. Jedna ze zwol-
nionych kasjerek wytoczyła 
właścicielowi dyskontu, Jero-
nimo Martins Polska, sprawę 
w sądzie o dyskryminację ze 
względu na przynależność do 
„Solidarności”. – Po trzech 
latach procesu Wydział Pracy 
Sądu Rejonowego w Malborku 
uznał zwolnienie pracownicy 

Biedronki za dyskryminację 
i nakazał JMP wypłacenie jej 
odszkodowania w wysoko-
ści kilku miesięcznych pensji 
– mówi reprezentująca przed 
sądem pokrzywdzoną pracow-
nicę mecenas Iwona Jarosz-
-Lipkowska z Biura Prawnego 
Zarządu Regionu Gdańskiego. 
Obecnie prowadzi ona podob-
ne sprawy działaczy związko-
wych z DCT, którym również 
pracodawca nie przedłużył 
umów o pracę.

Niebezpieczna praca

Innym spotykanym często 
w polskich zakładach wykro-
czeniem przeciwko prawom 
pracowniczym jest nieprze-
strzeganie przez pracodaw-
ców przepisów BHP. Z przy-
woływanych już badań CBOS 
wynika, że „przymuszanie 
do pracy w nieprzepisowych 
warunkach w największym 
stopniu dotyczy również ro-
botników wykwalifikowanych, 
a ponadto zatrudnionych w ta-
kich branżach, jak górnictwo 
i przemysł, budownictwo oraz 
transport i łączność”. Najczę-
ściej pracownicy skarżą się 
Państwowej Inspekcji Pracy 
na łamanie ich praw pole-
gające na dopuszczaniu do 
pracy bez odbycia wstępne-
go szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, 
niezapewniania  środków 
ochrony osobistej. Częstym 
przewinieniem pracodaw-
ców jest niezabezpieczenie 
stanowisk pracy, w tym źle 
zamontowane rusztowania, 
niesprawne maszyny, brak ka-
sków i linek bezpieczeństwa, 
czyli brak ochrony, szczegól-
nie przy pracach na wysoko-
ści. Uchybienia tego typu to 
zresztą najczęstsze przyczyny 
wypadków w pracy.

Bez podania przyczyny
Nieprawidłowy sposób 

rozwiązania umowy z pra-
cownikiem to z kolei najczęst-
sze sprawy, z którymi trafiają 
członkowie NSZZ „Solidar-
ność” do prawników z Działu 
Prawnego Zarządu Regionu. 
– Pracodawcy bardzo często 
rozwiązują umowy o pracę bez 
podania konkretnej przyczyny 
zwolnienia pracownika. Aby 
wypowiedzenie z pracy było 
skuteczne, musi zawierać rze-
czowe i prawdziwe przyczyny 
rozwiązania umowy – komen-
tuje mecenas Joanna Kobus-
-Michalewska. Innym prze-
winieniem jest brak konsultacji 
zamiaru zwolnienia z działa-
jącymi w firmie związkami 
zawodowymi. – Prowadziłam 
sprawę nauczycielki, która zo-
stała zwolniona bez zasięgnię-
cia opinii organizacji związko-
wej. Pracodawca tłumaczył się, 
że nie zwrócił się do związku 
zawodowego, ponieważ w księ-
gowości nie było odnotowane, 
że są pobierane od niej składki 
na związek zawodowy. Sprawa 
trafiła do sądu, który przyznał 
rację pracownicy i zasądził od-
szkodowanie – mówi mecenas 
Joanna Kobus-Michalewska.

W ogonie Europy

W Polsce dochodzi „do re-
gularnego naruszania praw pra-
cowniczych, a istniejące prawo 
umożliwia ich naruszanie. Rząd 
lub firmy działają na rzecz 
ograniczania praw pracowni-
ków” – czytamy w raporcie 
Międzynarodowej Konfede-
racji Związków Zawodowych 
(ITUC), która w okresie od 
kwietnia 2013 r. do marca 2014 
r. badała poszczególne państwa 
pod względem przestrzegania 
i ochrony podstawowych praw 
pracowniczych. Pod uwagę 
były brane przede wszystkim: 
prawo do zrzeszania się, prawo 
do udziału lub nawoływania do 
strajku czy negocjacji zbioro-
wych. Polska otrzymała notę 3 

Naruszenia praw pracowniczych  
i „szara strefa” 

Wskazania pracujących w zakładach, w których:

są związki zawodowe nie ma związków zawodowych

w procentach

Nieregularne wypłacanie pensji 1 4
Przymuszanie do pracy w nieprzepisowych 
warunkach 13 18

Przedłużany czas pracy bez wynagrodzenia 10 19
Brak swobody zrzeszania się w związkach 9 57
Składka na ZUS odprowadzana od części 
wynagrodzenia lub wcale nieodprowadzana 1 11

Źródło: Badanie CBOS przeprowadzone od 8 do 14 maja 2014 r. na reprezentatywnej próbie1074 dorosłych miesz-
kańców Polski

w skali 1-5,5 (im wyższa nota, 
tym niższa ochrona pracowni-
ków), co stawia nas na równi 
z Bułgarią i Rumunią.

Pomimo że teoretycznie pol-
skie ustawodawstwo (m.in. ko-
deks pracy, ustawa o związkach 
zawodowych) chroni prawa pra-
cowników, to jednak jeśli zosta-
ną one złamane, rzadko mogą 
liczyć na sprawiedliwość. Kary 
za naruszenie praw pracow-
niczych wynoszą od 1 tysiąca 
do 30 tysięcy złotych. Części 
nieuczciwym pracodawcom 
opłaca się łamać prawo i pła-
cić kary niż je przestrzegać. Co 
prawda za uporczywe łamanie 
praw pracownika winny może 
ponieść odpowiedzialność kar-
ną i oprócz grzywny grozi mu 
również ograniczenie, a nawet 
pozbawienie wolności, jednak 
z egzekwowaniem prawa pra-
cy nie jest najlepiej. Państwowa 
Inspekcja Pracy bądź albo nie 
ma odpowiednich uprawnień, 
albo nie potrafi skutecznie 
skontrolować pracodawców 
łamiących prawo. Prokuratury 
z zasady odmawiają wszczęcia 
postępowania, a jeśli już docho-
dzi do niego, kończą się one za-
zwyczaj umorzeniem. Jak wy-
nika z informacji przekazanej 
przez Grażynę Wawryniuk, 
rzecznika prasowego Proku-
ratury Okręgowej w Gdańsku, 
związki zawodowe w okresie 
od 1 stycznia 2011 roku do 30 
września 2015 roku zgłosiły 14 

spraw z art. 35 ustawy o związ-
kach zawodowych dotyczącego 
utrudniania wykonywania dzia-
łalności związkowej. W po-
łowie spraw wydano decyzje 
o odmowie wszczęcia postę-
powania wobec stwierdzenia, 
że „czyny nie wyczerpują zna-
mion czynu zabronionego”, 
połowę spraw zakończono 
umorzeniem. Żadna ze spraw 
nie została zakończona skiero-
waniem aktu oskarżenia.

Na szybką sprawiedliwość 
nie mogą liczyć również ci pra-
cownicy, którzy zdecydują się 
na obronę swoich praw przed 
sądem pracy. – W Gdańsku na 
pierwszą rozprawę w sprawie 
wypowiedzenia umowy o pracę 
czekać można nawet i pół roku, 
a cały proces może trwać i trzy 
lata – mówi Maria Szwajkie-
wicz z Działu Prawnego ZRG.

Na lepsze traktowanie przez 
pracodawcę mogą za to liczyć 
pracownicy firm, w których dzia-
łają związki zawodowe. Z badań 
CBOS wynika, że do łamania 
praw pracowniczych rzadziej 
dochodzi w zakładach uzwiąz-
kowionych. Pracownicy takich 
przedsiębiorstw praktycznie nie 
stykają się z nieregularnością 
wypłacania wynagrodzeń, a tak-
że sporadycznie deklarują nieod-
prowadzanie przez pracodawców 
składek na ubezpieczenia spo-
łeczne od całości pensji.

Małgorzata Kuźma

Związkowi prawnicy
W biurze Zarządu Regionu sprawami organizacji związko-

wych zajmują się radcowie prawni: mec. Iwona Jarosz-Lip-
kowska i mec. Tomasz Wiecki. Porad dla członków indywi-
dualnych udzielają mec. Joanna Kobus-Michalewska, mec. 
Łukasz Sulej oraz prawnicy Maria Szwajkiewicz i Tomasz 
Gryczan. Koordynuje pracę działu dr Waldemar Uziak, wykła-
dowca w Katedrze Prawa Pracy UG.

Tylko w jednym miesiącu (we wrześniu br.) prawnicy z Regionu 
Gdańskiego udzielili 171 porad indywidualnych, 181 porad dla 
komisji zakładowych oraz sporządzili trzy opinie prawne. W tym 
czasie prowadzonych było 59 spraw sądowych, z których 6 zo-
stało zakończonych, wszystkie z wynikiem pozytywnym dla pra-
cowników, w tym m.in. dotyczące zmiany trybu wypowiedzenia 
stosunku pracy oraz wyegzekwowania należnych wynagrodzeń.  

RY
S.

 P
IO

TR
 O

W
O

RU
S



8 Nr 12/grudzień 2015

ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– Wraz z nowym politycz-
nym otwarciem Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
zmieniło nazwę, dodając 
słowo „rodzina”. To zabieg 
semantyczny?

– Zdecydowanie nie. Jest 
to zaakcentowanie faktu, iż 
we wszystkich aspektach 
działań ministerstwa sprawy 
związane z rodziną są bardzo 
istotne. Elementy prorodzinne 
pojawiają się więc w obszarze 
świadczeń rodzinnych, w dzie-
dzinie ubezpieczenia społecz-
nego i prawa pracy.

– Minister finansów Pa-
weł Szałamacha po dwóch 
tygodniach działania rządu 
Beaty Szydło stwierdził, że 
powodzenie projektu „500 
plus” będzie testem na wiary-
godność. Co Pan powie opo-
nentom, którzy twierdzą, że 
nie stać Polski na taką formę 
wsparcia rodziny…

– Wsparcia udzielonego 
polskiej rodzinie nie można 
traktować w kategoriach kosz-
tów. Jest to inwestycja i, jak 
każda inwestycja, jest ona pro-
jektowana w pewnym czasie. 
Jej skutki poznamy przecież 
nie od razu. To są inwestycje 
nie tylko w obszarze świadczeń 
rodzinnych, ale też w obsza-
rze ubezpieczeń społecznych, 
w którym wydolność systemu 
ubezpieczenia emerytalnego 
zależy od tego, jak liczna i jak 
produktywna jest kolejna ge-
neracja. Stawiamy na rozwój 
rodziny, na wzrost dzietności.

Jako resort koncentrujemy 
się na przygotowaniu drogi 
legislacyjnej w obszarach, za 
które odpowiadamy. Myślimy 
o rezerwach, które upatrujemy 
w systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Poszukujemy ich nie 
tylko w oszczędnościach na 
świadczeniach, jak było do tej 
pory. Szukamy rezerw w sferze 
przychodów FUS. Będziemy 

sukcesywnie prezentować te 
rozwiązania, patrząc bacznym 
okiem na rynek pracy. Dostrze-
gamy zjawiska, które negatyw-
nie odbijają się na kondycji fun-
duszu. Te patologie postaramy 
się wyeliminować.

– Minister Elżbieta Rafal-
ska zapewnia, że kryterium 
dochodowe przy świadczeniu 
na dzieci będzie obowiązywa-
ło tylko na pierwsze dziecko, 
a na kolejne?

– W przypadku drugiego 
i kolejnego dziecka świadcze-
nie będzie przysługiwało bez 
względu na wysokość docho-
dów osiąganych na członków 
rodziny. W przypadku pierw-
szego dziecka świadczenie bę-
dzie uzależnione od kryterium 
dochodowego na poziomie 800 
złotych na osobę w rodzinie. 
Jeśli w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne, to kryterium 
jest nieco wyższe.

– Starający się o dodatek 
będą zobowiązani do złożenia 
wniosków na odpowiednich 
formularzach. Czy są przy-
gotowywane rozporządzenia 
wykonawcze do ustawy „500 
plus”?

– Mamy projekt ustawy. Jest 
on dopracowywany w szcze-
gółach. Niebawem trafi on 
do Sejmu. Kolejnym krokiem 
będzie wydanie rozporządzeń 
wykonawczych, nad którymi 
pracujemy, przez panią mini-
ster Rafalską.

– Kiedy ruszy procedu-
ra przyznawania i wypłaty 
świadczeń?

– Założenie jest takie, by-
śmy zdążyli do końca pierw-
szego kwartału 2016 roku. 
Pierwsze wypłaty będą doko-
nywane od kwietnia.

– Nastąpi kolizja między 
świadczeniami z opieki spo-
łecznej a świadczeniem na 
dzieci. Niektórzy po dodaniu 
500 złotych „wypadną” z pro-

gów uprawniających do świad-
czeń zapomogowych z pomocy 
społecznej…

– Ten zarzut wynika chyba 
z niezrozumienia istoty świad-
czeń z pomocy społecznej. 
Świadczenia z pomocy spo-
łecznej są uzależnione od kry-
terium dochodowego. Jest ono 
na znacznie niższym poziomie. 
Świadczenie z pomocy społecz-
nej przysługuje okresowo. Są to 
świadczenia subsydiarne, któ-
re przysługują, gdy dochód na 
osobę w rodzinie nie przekro-
czy 514 złotych. Trudno by tego 
typu świadczenia przysługiwały 
z różnych tytułów. Mam świa-
domość delikatności problemu, 
jednak istotą pomocy społecznej 
jest pomaganie ludziom w sytu-
acjach kryzysowych, gdy ich 
egzystencja jest zagrożona.

– Pomoc społeczna nie 
powinna być projektem na 
życie…

– Mimo że utrzymuje się 
niepokojąca sfera ubóstwa, to 
świadczenia z pomocy spo-
łecznej nie powinny być czymś 
stałym, z czym wiąże się przy-
szłość…

– Resort pracuje nad pro-
jektem ustawy o wieku eme-
rytalnym?

– Pan prezydent Andrzej 
Duda zgłosi swój projekt w tej 
ważnej dla wszystkich kwestii. 
Służymy prezydentowi wylicze-
niami dotyczącymi skutków tej 
operacji.

– PSL proponuje powią-
zanie emerytury z latami 
składkowymi, odnosząc 40 lat 
składkowych. Czy powiedzie 
się przeforsowanie projektu 
ustawy o emeryturach i ren-
tach w tym zakresie?

– W uzasadnieniu ustnym 
przedstawionym przez pana 
Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza pojawiły się pozytywne 
spostrzeżenia, czyli pewne uela-
stycznienie procesu przecho-
dzenia na emeryturę. Wniosko-
dawcy dostrzegają też potrzebę 
poszukiwania oszczędności 
nie tylko w sferze wydatków 
Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych – jak do tej pory – ale 
także w systemie przychodów 
funduszu. Po drugie, jesteśmy 
zgodni co do tego, że aktualna 
regulacja prawa do emerytury 
jest regulacją zbyt sztywną, że 
wiek emerytalny tak naprawdę 
jest – powiedzmy – jeden.

– Zachodzi potrzeba uela-
stycznienia procesu przecho-
dzenia na emeryturę…

– Jednak propozycja PSL 
jest wadliwa. Przedmiotem pro-
jektu ludowców jest wyłącznie 
postulat uelastycznienia prze-

chodzenia na emeryturę. Mamy 
zastrzeżenia, bo w uzasadnie-
niu pana Kosiniaka-Kamysza 
jest stwierdzenie, że to dopiero 
pierwszy krok do wprowadze-
nia emerytury bez względu na 
wiek i dodaje, że chciałby, by 
konstrukcja emerytury oparta 
na wysłudze wyparła emeryturę 
uzależnioną od wieku. Artykuł 
67 konstytucji wymaga, aby 
prawo do emerytury czy prawo 
do zabezpieczenia społecznego 
obywateli było uzależnione od 
spełnienia warunku osiągnięcia 
wieku emerytalnego, więc nie 

ma możliwości, by wprowadzić 
emeryturę opartą na latach skład-
kowych, bez względu na wiek.

– Tak też orzekał Trybunał 
Konstytucyjny?

– Trybunał Konstytucyjny 
w 1999 roku stwierdził, że pra-
wo ustawodawcy do określania 
zakresu zabezpieczenia społecz-
nego obejmuje w szczególności 
prawo do wyznaczenia wieku 
emerytalnego, a w 2014 roku 
trybunał potwierdził to, stwier-
dzając, że prawo do emerytury 
jest prawem do otrzymania 
świadczenia należnym obywa-
telowi po osiągnięciu określo-
nego wieku, a ustawodawca 
jest zobowiązany określać jego 
wysokość. Przyjmuje więc, że 
nie ma możliwości, bez zmiany 
konstytucji, wprowadzenia eme-
rytury bez względu na wiek. 

– Kosiniak-Kamysz, lider 
PSL, tym projektem chciał 
zjednać wyborców na wsi. 
Można przyjąć, że rolnik go-
spodarując od 16 roku życia 
ma świadczenie emerytalne 
z KRUS i może dalej prowa-
dzić gospodarstwo rolne…

– Nie chciałbym powiedzieć, 
iż projekt PSL jest adresowany 
wyłącznie do mieszkańców wsi. 
Nie chodzi tu też o osoby, które 
pracowały na wsi i zostały przy 
pracy w rolnictwie. Są to osoby, 
które wykazałyby też w stażu 
pracy zawodowej okresy pracy 
na wsi traktowane jako okresy 
składkowe. Gdyby taka osoba 
nieprzerwanie pracowała od 16 
roku życia, byłaby w wieku 56 
lat uprawniona do emerytury. 
Projekt dotyczy też osób, które 
rozpoczynały okres składkowy 
w młodym wieku, na przykład 
w szkołach przyzakładowych 
pracowały i uczyły się zawodu.

– Takich osób, pracujących 
i uczących się w szkołach przy-
zakładowych, jest stosunkowo 
niewiele. Jednak studenci byli-
by poszkodowani…

– I takie głosy pojawiły się 
przy tym projekcie. Mówimy 
o osobach, które uczyły się dłu-
żej, kształciły się po ukończeniu 
szkoły podstawowej i zaczę-
ły opłacać składki w terminie 
późniejszym. Kończąc studia 
w wieku 24 lat, są one w stanie 
osiągnąć ów staż czterdziestoletni 
w wieku 64 lat. Mielibyśmy więc 
do czynienia z dyskryminacją ze 
względu na wykształcenie.

– Czy ministerstwo moni-
toruje i przygotowuje rozwią-
zania dotyczące osób pobiera-
jących wysokie świadczenia 
emerytalne, nieopłacających 
składek emerytalnych, jak sę-
dziowie, oficerowie wojska czy 
policjanci?

– To są grupy zawodowe ma-
jące system emerytalny oparty 
na odmiennych założeniach, na 
modelu zaopatrzeniowym, czyli 
na realizacji świadczeń ze środ-
ków budżetowych. Te systemy 
nie należą do właściwości Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej. Są to kompetencje 
MON, MSWiA i Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

– Na „mapie drogowej” mi-
nisterstwa zaznaczony jest też 
kodeks pracy i zmiany w za-
kresie prawa pracy?

– Resort będzie chciał szybko 
wdrożyć regulację dotyczącą mi-
nimalnego wynagrodzenia. To jest 
priorytet na pierwsze sto dni.

– 12 złotych na godzinę?
– To jest pewien skrót my-

ślowy. Projekt ten dotyczy pra-
cujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Nad nim 
jeszcze pracujemy. Zastanawia-
my się nad kilkoma wariantami. 
Przy zachowaniu tej stawki dla 
zleceniobiorców rodzi się pro-
blem wynagrodzenia etatowe-
go i stawki ich wynagrodzenia 
minimalnego podzielonej przez 
164 godziny czasu pracy w mie-
siącu. W obszarze prawa pracy 
przed nami jest pilna konieczność 
wykonania wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego wobec ustawy 
o związkach zawodowych, czyli 
prawo o koalicji dla osób wy-
konujących pracę na umowach 
cywilnoprawnych. Jest werdykt 
Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości i Trybunału Konsty-
tucyjnego o wolności zrzeszania 
się w związkach zawodowych 
osób wykonujących pracę na 
podstawie umów cywilnopraw-
nych i osób samozatrudnionych.

– Przed wami sporo za-
dań?

– Nie będziemy się nudzić. 
Taki stan spraw zastaliśmy.

Rozmawiał
Artur S. Górski

Wspieranie rodzin to nie, koszt a inwestycja
Rozmowa z dr. hab. MARCINEM ZIELENIECKIM, podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Wsparcia udzielonego 
polskiej rodzinie nie 
można traktować 
w kategoriach kosztów. 
Jest to inwestycja i jak 
każda inwestycja, jest 
ona projektowana 
w pewnym czasie. 



9Nr 12/grudzień 2015

MEDIA

Kuriozalne – tak należy 
określić stanowisko TVP 
w sprawie odmowy emi-
sji spotu przygotowanego 
przez NSZZ „Solidarność” 
w październiku 2015 r.

Przypomnijmy, że Region 
Gdański NSZZ „Solidar-
ność” zrealizował 15-

-sekundowy spot promujący 
przygotowaną przez Związek 
stronę www.sprawdzampoli-
tyka.pl, na której można było 
sprawdzić, jak w ważnych dla 
pracowników sprawach głoso-
wali w ciągu dwóch ostatnich 
kadencji parlamentarzyści 
wszystkich opcji politycznych. 
Podobne i podstawowe w grun-
cie rzeczy informacje można 
znaleźć m.in. na oficjalnej 
stronie Sejmu.

W październiku, na fini-
szu kampanii wyborczej, TVP 
Oddział w Gdańsku odmówiła 
płatnej (!) emisji związkowych 
spotów. Telewizyjni prawnicy 
uznali je za agitację wybor-
czą. To stanowisko podtrzymał 
p.o. dyrektor i jednocześnie 
redaktor naczelny Oddziału 
Terenowego TVP w Gdańsku 
Marek Wałuszko. W piśmie 
do przewodniczącego Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 
Krzysztofa Dośli z 12 listopa-
da 2015 r. red. Wałuszko infor-
muje, że „spot został poddany 
analizie przez jednostki odpo-
wiadające za przeprowadzenie 
kampanii wyborczej do parla-
mentu”. „Analiza wykazała, że 
spot (…) nie promuje kampanii 
społecznej, której celem jest 
sprawdzenie realizacji obietnic 
przedwyborczych polityków 
(…), a jedynie zawiera mate-
riały dyskredytujące tylko jedną 
osobę – urzędującego Prezesa 
Rady Ministrów p. Ewę Ko-
pacz. W związku z tym spot zo-
stał uznany za przejaw agitacji 
wyborczej prowadzonej w for-
mie kampanii negatywnej”.

Dyrektor gdańskiego oddzia-
łu TVP powołuje się przy tym 
na orzecznictwo sądowe i lite-
raturę tematu, które słabo mają 
się jednak do tego konkretnego 

Kuriozalne wyjaśnienia TVP  
ws. odmowy emisji SPOTU „SOLIDARNOŚCI” 

Pytanie: Gdzie tu jest Ewa Kopacz czy Platforma Obywatelska? Przedstawiamy WSZYSTKIE rysunki Dobosz Jana 
wykorzystane w 15-sekundowym spocie oraz planszę końcową.

6-latków oraz tzw. umowy śmie-
ciowe, dotyczyły ważnych kwe-
stii społecznych – bez odniesie-
nia ich do urzędującego Prezesa 
RM, zaś odesłanie w końcowej 
części spotu do strony www.
sprawdzampolityka.pl miało na 
celu zachęcenie obywateli do 
zapoznania się z wynikami gło-
sowania parlamentarzystów RP 
należących do wszystkich opcji 
politycznych”.

Przewodniczący gdańskiej 
„S” dodał, że TVP w żaden 
sposób nie wykazała, aby spot 
przygotowany przez Zwią-
zek nosił znamiona kampa-
nii negatywnej. Podtrzymał 
również zarzut, że decyzja 
o odmowie emisji spotu pro-
mującego kampanię społecz-
ną pt. „Sprawdzam polityka” 

została podjęta z naruszeniem 
art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 
grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji.

Władzom TVP warto przy-
pomnieć, że kampania wybor-
cza już za nami. A patrząc na 
to, jak skończyła Ewa Kopacz, 

nasuwa się opinia o prawdzi-
wości stwierdzenia, że żaden 
wróg nie zaszkodzi nam tak jak 
fałszywy przyjaciel.

Spot można obejrzeć na 
stronie Regionu Gdańskiego 
„S”: www.solidarnosc.gda.pl.

Adam Chmielecki

przypadku. Można również za-
łożyć, że prawdopodobnie na-
wet nie obejrzał 15-sekundowe-
go spotu, który ocenił w swoim 
piśmie. W związkowym ma-
teriale nie ma bowiem żadnej 
wzmianki o Ewie Kopacz, nie 
pojawia się ani jej nazwisko, 
ani wizerunek. Jak pogodzić to 
z opinią o rzekomej „dyskredy-
tacji tylko jednej osoby”?

Zwrócił na to uwagę w swoim 
piśmie z 23 listopada 2015 r. do 
prezesa TVP Janusza Daszczyń-
skiego przewodniczący Krzysz-
tof Dośla: „Spot ten w ogóle 
nie prezentował sylwetki Pani 
Premier Ewy Kopacz, ani też nie 
wymieniał Pani Premier z imienia 
i nazwiska. Zagadnienia porusza-
ne w spocie, tj. powszechny wiek 
emerytalny, obowiązek szkolny 

Spot „Solidarności”, ścieżka 
dźwiękowa (w całości)
Czy ONI rzeczywiście działali w TWOIM imieniu? 
Emerytury w wieku 67 lat 
6 milionów podpisów do niszczarki 
Emigracja za chlebem
Miliony pracowników na śmieciówkach 

Tym razem nie dam się oszukać

www.sprawdzampolityka.pl

W związkowym 
materiale nie ma  
żadnej wzmianki o Ewie 
Kopacz, nie pojawia 
się ani jej nazwisko, 
ani wizerunek. 
Jak pogodzić to 
z opinią o rzekomej 
„dyskredytacji tylko 
jednej osoby”?
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Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został patronem 
gimnazjum w Wąglikowicach koło Kościerzyny. Uroczy-
stość nadania imienia odbyła się 10 listopada. Poprzedziła 

ją msza św. pod przewodnictwem ordynariusza pelplińskiego bp. 
Ryszarda Kasyny, który poświęcił sztandar Gimnazjum. Odsło-
nięcia tablicy z nową nazwą szkoły dokonali natomiast siostrze-
nica ks. Jerzego Grażyna Siemion, zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
oraz organizator służb związkowców przy grobie błogosławionego 
Jan Marczak.

Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach two-
rzy zespół szkół razem ze szkołą podstawową, która już od 15 lat 
nosi imię NSZZ „Solidarność”. Placówka utrzymuje bliskie relacje 
z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność”. Gdańską „S” podczas 
uroczystości 10 listopada reprezentowali: przewodniczący ZRG 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla, wiceprzewodniczący ZRG NSZZ „S” 
Roman Kuzimski, skarbnik ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński, 
przewodniczący „S”: w porcie Gdańsk  Edward Fortuna , Stocz-
ni Remontowa Shipbuilding Krzysztof Żmuda (obie organizacje 
wystawiły również poczty sztandarowe) oraz Stoczni „Remon-
towa” im. J. Piłsudskiego Mirosław Piórek. Obecni byli także 
kierownik Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie Józef Rymsza, 
związkowcy z Portowej Straży Pożarnej im św. Floriana i Renata 
Tkaczyk z Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Przedstawicie-
le gdańskiej „S” wręczyli wyróżniającym się uczniom stypendia 
z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”.

Obecni byli także uczestnicy służby przy grobie ks. Jerzego oraz 
związkowcy z Huty ArcelorMittal w Warszawie, dawnej Huty Warsza-
wy, w której kapelanem „S” był ks. Popiełuszko. Nie zabrakło pomor-
skiej kurator oświaty i samorządowców z powiatu kościerskiego. 

W trakcie uroczystości nastąpiło wbicie symbolicznych gwoź-
dzi w drzewce sztandaru przez jego fundatorów oraz przekazanie 
proporca uczniom, którzy złożyli ślubowanie. Uczniowie Gimna-
zjum zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny przedstawiający 
życie i działalność nowego patrona swojej szkoły.

Krzysztof Żmuda

Wąglikowice: Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko patronem 
Gimnazjum

Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach 
tworzy zespół szkół razem ze szkołą podstawową, która już 
od 15 lat nosi imię NSZZ „Solidarność”. 
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Walka  
z Igloportem w sądzie

Mecenas Tomasz Wiecki, radca prawny Regionu Gdańskiego 
„S” i Karolina Rydzewska.
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Uchylenia kary porządkowej nagany nałożonej przez pracodawcę domaga się w sądzie Karolina 
Rydzewska, przewodnicząca „Solidarności” w gdyńskim Igloporcie. 26 października w Sądzie 
Rejonowym w Gdyni odbyła się pierwsza sprawa przeciwko tej spółce.

Jak podkreślała w sądzie 
Karolina Rydzewska, kara 
została niesłusznie na nią 

nałożona. Sprawa dotyczy wy-
darzeń z 13 lipca 2015 r. Na ten 
dzień zaplanowana była wizyta 
przewodniczącej „Solidarno-
ści” w Urzędzie Skarbowym 
w Gdyni. Zgodnie z ustaleniami 
urzędnika Karolina Rydzewska 
stawiła się w wyznaczonym 
dniu w placówce.

– Moja wizyta w US była 
spowodowana koniecznością 
przedstawienia dokumentów 
dotyczących działalności związ-
kowej – tłumaczy Karolina Ry-
dzewska. – Planowałam, aby 
spotkanie odbyło się w ponie-
działek, 13 lipca, podczas pierw-
szego dnia mojego urlopu. Kiedy 
jednak pracodawca odmówił mi 
go w piątek, 10 lipca, na dwa dni 
przed wyznaczonym terminem 
z US, na dodatek przed week-
endem, skorzystałam z przysłu-
gującego mi prawa dotyczącego 
oddelegowania do czynności 
doraźnych.

Plan urlopowy, jak pod-
trzymywała w sądzie Karolina 
Rydzewska, był zatwierdzony 
jeszcze w maju. Wszyscy pra-
cownicy z Biura Obsługi Klien-
ta, w którym pracuje Rydzewska, 
otrzymali go w wyznaczonym 
przez siebie terminie. Jedynie 
wobec przewodniczącej „Soli-
darności” pracodawca zachował 
się inaczej i odmówił przyznania 
go we wcześniej zaplanowa-
nym terminie. Przewodnicząca 
„S” wiedząc, że ma obowiązek 
stawienia się w US, wystąpiła 
do pracodawcy z wnioskiem 
o oddelegowanie jej w ponie-
działek, 13 lipca do czynności 
doraźnych.

– Nie zakładałam, że praco-
dawca mi odmówi – tłumaczyła 
Karolina Rydzewska. – Podczas 
pracy nie otrzymałam żadnej ta-
kiej informacji.

Pracodawca wysłał jednak 
informację do Karoliny Ry-
dzewskiej o odmowie przyzna-
nia godzin na czynności doraź-
ne. Szkopuł w tym, że zrobił to 
w piątek drogą mailową przed 
godziną 21 na służbową skrzyn-
kę przewodniczącej.

– Po godzinach pracy nie 
mam dostępu do służbowej 
skrzynki mailowej – informo-
wała sąd Karolina Rydzewska. 
– Pracodawca ma mój prywatny 
numer telefonu oraz prywatny 
adres mailowy. Gdyby chciał, 
abym się o tym dowiedziała, 
powinien skorzystać z takich 
możliwości.

Przewodnicząca „Solidar-
ności” tłumaczyła w sądzie, że 
o odmowie pracodawcy przy-
znania godzin na czynności do-
raźne dowiedziała się dopiero we 
wtorek, 14 lipca, kiedy pojawiła 
się w pracy. To wydarzenie jej 
zdaniem stało się powodem dla 
pracodawcy, aby ukarać ją karą 
porządkową nagany.

– Kara porządkowa naga-
ny nałożona na Karolinę Ry-
dzewska to tylko jeden z wielu 
elementów szerokich działań 
pracodawcy, które mają przy-
gotować grunt do tego, aby 
zwolnić przewodniczącą „So-
lidarności” z pracy – dowodził 

w sądzie Tomasz Wiecki, radca 
prawny Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” reprezentujący 
Karolinę Rydzewską.

Reprezentująca spółkę 
Igloport radca prawny Marta 
Wieczorkiewicz kilkakrotnie 
zwracała uwagę, że Karolina 
Rydzewska nie otrzymała zgo-
dy pracodawcy na oddelego-
wanie jej do czynności doraź-
nych, a mimo to nie pojawiła 
się w pracy. Odpierając zarzuty 
przewodnicząca podkreślała, że 
nie otrzymawszy negatywnej od-
powiedzi pracodawcy w godzi-
nach pracy, uznała, że pracodaw-
ca tym samym wyraził zgodę na 
czynności doraźne. Z odmowną 
odpowiedzią pracodawcy mogła 
się zapoznać dopiero we wtorek, 
kiedy przyszła do pracy.

Pracodawca wystąpił do 
Komisji Zakładowej w Iglo-
porcie o zaopiniowanie planów 
zwolnienia przewodniczącej 
„S”. Taka próba była podjęta 
także już dwa lata wcześniej. 
Wtedy jednak, dzięki działa-
niom związku zawodowego, 
zarząd wycofał się z powzię-
tej wcześniej decyzji. Kolejna 
sprawa w Sądzie Rejonowym 
w Gdyni wyznaczona jest na 1 
marca 2016 r.

(zola)

Związkowcy z Sekcji Kra-
jowej Pracowników Cy-
wilnych MON spotkali się  
25 listopada br. w Kan-
celari i  Prezydenta RP 
z Grażyną Wereszczyń-
ską, dyrektor Biura Dia-
logu i Inicjatyw Obywa-
telskich. Tematem była 
sytuacja materialna pra-
cowników zatrudnionych 
w MON.

Związkowcy z organizacji 
funkcjonujących w MON 
w trakcie spotkania przed-

stawili dramatyczną sytuację 
pracowników zatrudnionych 
w resorcie obrony narodowej 
wraz z propozycjami wyjścia 
z impasu. Liczą na zmianę 
pod rządami zjednoczonej 
prawicy.

Inwestycja w rodzimy prze-
mysł zbrojeniowy i jego rozwój, 

wzmocnienie bezpieczeństwa kraju 
czy rozwinięcie obrony terytorial-
nej to – jak zapowiada w mediach 
Antoni Macierewicz, nowy szef 
MON  – cele polityki Ministerstwa 
Obrony Narodowej na najbliższe 
lata. Szef MON zapowiedział też 
wzmocnienie polskiego przemy-
słu zbrojeniowego.

Na spotkaniu w Kancelarii 
Prezydenta NSZZ „Solidar-
ność” reprezentowana była 

przez Mirosława Kamieńskie-
go, Janusza Malinowskiego 
i Jana Szymańskiego.

Związek wskazał na koniecz-
ność podwyżki dla pracowników 
zbrojeniówki w 2016 r., zdecydo-
wanie większej niż proponował 
poprzedni minister obrony naro-
dowej w oparciu o środki zarezer-
wowane w ustawie budżetowej. 
Zgłoszono też wniosek o powo-
łanie zespołu resortowo-związ-

kowego do opracowania syste-
mowych rozwiązań mających 
na celu zrównanie średniej płacy 
pracowników MON ze średnimi 
płacami sfery budżetowej.

NSZZ „Solidarność” zapro-
ponował spotkanie z nowym 
szefem MON.

Dyrektor Wereszczyńska 
stwierdziła, że omawiane problemy 
zostaną przekazane prezydentowi.

(asg)

Kondycja pracowników zbrojeniówki
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Nie będzie połączenia 
Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Cey-

nowy w Wejherowie ze Szpi-
talem Puckim. Decyzję w tej 
sprawie ogłosił 10 listopada 
na spotkaniu z pracownikami 
placówki starosta pucki Ja-
rosław Białk. Jak zaznaczył, 
nowy rząd zapowiedział zmia-
ny w finansowaniu służby 
zdrowia i władze powiatu chcą 
dać szansę realizacji nowych 
rozwiązań. Decyzja ucieszyła 
pracowników szpitala, którzy 
obawiali się utraty pracy lub 

Nie będzie połączenia szpitali 
w Pucku i Wejherowie! 

co najmniej pogorszenia jej 
warunków (np. konieczności 
dojazdów do Wejherowa).

Połączeniu obu placówek 
ochrony zdrowia sprzeciwiała 
się „Solidarność”. 10 czerwca 
2015 r. Prezydium Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” wysłało pismo 
do starosty powiatu puckiego, 
argumentując, że plan konso-
lidacji nie gwarantował za-
pewnienia jakości usług me-
dycznych na wcześniejszym 
poziomie. Nie zawierał także 
informacji o kosztach całej, 

nomen omen, operacji oraz jej 
wpływu na sytuację pracowni-
ków łączonych szpitali. Prezy-
dium ZRG NSZZ „S” obawiało 
się, że konsolidacja negatywnie 
wpłynie na trwałość zatrudnie-
nia, warunki pracy i wynagro-
dzenia w placówkach w Pucku 
i Wejherowie.

Dobrze, że władza, ta ogól-
nokrajowa, jak i samorządo-
wa, zaczyna wreszcie słuchać 
obywateli, pracowników i re-
prezentatywne organizacje 
społeczne.

Kolejne żółte kartki

Nie Poczta Polska 
a „matrioszka”  
dostarczy list od ministra 

Od wtorku, 1 grudnia br. na budynku Szpitala Specjali-
stycznego w Kościerzynie wywieszone zostały związkowe 
i narodowe flagi. Pracownicy szpitala przyjdą do pracy „w 
czerni”, a na ich białych kitlach pojawią się czarne opa-
ski. Pogotowie strajkowe to ostatni dzwonek alarmowy 
dla zarządu szpitalnej spółki i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

prowadzimy od dziesięciu mie-
sięcy. Bez skutku. Brak reakcji 
na postulaty zgłaszane przez 
organizacje związkowe zmu-
sza nas do zaostrzenia protestu 
– podaje Pufelski.

Przedstawiciele załogi 
określili oczekiwania finanso-
we pracowników na poziomie 
podwyżki wynagrodzenia za-
sadniczego o 300 złotych na 
osobę. Związkowcy domagają 
się też zmian w regulaminie 
pracy i włączenia wszystkich 
pracowników w system prze-
grupowań oraz przywrócenia 
premii regulaminowej.

– Od 2008 roku nie było 
w naszym szpitalu podwyżek. 
Rozrasta się administracja, 
która zajmuje kolejne po-
mieszczenia nawet w piwni-
cach. Przecież administracja 
kosztuje. Pracownicy nie chcą 
ponosić kosztów nieudolności 
zarządzania i bierności organu 
założycielskiego – dodaje Pu-
felski. 

Prezes szpitala Wiktor 
Hajdenrajch  nie godzi się 
na spełnienie żądań pracow-
niczych. Tłumaczy to stanem 
finansów szpitala, które są na 
minusie.  

Przypomnijmy, że prawie 
90 procent osób zatrudnionych 

w szpitalu, którzy wzięli udział 
we wrześniowym referendum 
pracowniczym, opowiedziało 
się za przeprowadzeniem ak-
cji protestacyjno-strajkowej. 
Wzięło w nim udział 480 z 
841 pracowników, czyli leka-
rze, pielęgniarki, ratownicy 
medyczni, technicy medyczni, 
radiolodzy. 

W tym roku na „otwarcie” 
nowy prezes kościerskiego 
Szpitala Specjalistycznego 
przyznał pracownikom pla-
cówki podwyżki po średnio 
100 złotych. W przypadku le-
karzy było to 30 złotych.

Zapaść kościerskiego szpi-
tala to skutek nieudolnego za-
rządzania, połączenia ze szpi-
talem w Dzierżążnie i faktem, 
że rządząca na Pomorzu nie-
podzielnie PO ma receptę na 
ochronę zdrowia i opiekę szpi-
talną, czyli program napraw-
czy, zlecony zewnętrznej fir-
mie konsultingowej, w postaci 
ograniczenia etatów, zastąpie-
nia umów o pracę kontraktami 
i zwolnień pracowników.  

Od lat powtarzany jest z 
kolei argument, że zdrowie 
nie jest towarem, a szpital nie 
jest fabryką. Przekształcenia 
w spółki prawa handlowego 
poprawiały sytuację szpitali 
tymczasowo poprzez księgo-
we zdjęcie części zadłużenia. 
Szpital wybudowany i wypo-
sażony za publiczne pieniądze, 
by ratować swoją kondycję, 
musi wprowadzać pakiet usług 
komercyjnych.

(asg)

Szpital w Kościerzynie 
w czerni od 1 grudnia. 
Pogotowie strajkowe 

– Nasz protest nie zaszko-
dzi w żaden sposób pacjentom. 
Muszą oni jednak wiedzieć, że 
tak ważna placówka lecznicza 
jest zagrożona. Przy wejściu 
na szpitalne oddziały są in-
formacje o proteście i baner 
„Protest”. Na podjeździe przy 
Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym wywieszone są plakaty 
„Protest” i baner „Pogotowie 
strajkowe” – mówi Andrzej 
Pufelski, przewodniczący Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ 
„S” w Szpitalu Specjalistycz-
nym w Kościerzynie,

Pogotowie strajkowe ma 
wymusić aktywność pomor-
skiego samorządu w rozwią-
zaniu szpitalnego pata. 

– Wymagamy reakcji od po-
morskiego marszałka. Bierność 
organu założycielskiego dopro-
wadzi do zapaści szpitala. Od 
lat podnosimy, że połączenie 
Kościerzyny ze szpitalem w 
Dzierżążnie było błędem. Wie 
to też marszałek Struk. Dla-
czego nic z tym nie robi? Za-
biegi księgowe nie wystarczą. 
Szpitalny dług wynosi już 12 
milionów złotych. Znów do-
chodzimy do ściany. Pracow-
nicy obawiają się tej bierności 
dyrekcji i władz województwa. 
Rozmowy z zarządem szpitala 

„Koalicja PO-PSL podrzuciła ekipie Beaty Szydło kukułcze jajo. 
Rządowe przesyłki będzie dostarczała prywatna firma InPost 
z Grupy Integer.pl, kontrolowanej za pośrednictwem maltań-
skich i cypryjskich spółek” – pisze portal w gospodarce.pl.

Administracja rządowa nie miała prawa unieważnić wygranego przez 
InPost przetargu na usługi pocztowe – tak orzekł sąd. Zamówienie 
jest intratne, bo chodzi o dostarczanie przez dwa lata korespondencji 

z ponad stu państwowych instytucji, czyli ministerstw, urzędów centralnych 
i wojewódzkich, w tym UKE – regulatora rynku pocztowego oraz prokuratur 
apelacyjnych i okręgowych. Kontrakt wart jest 33,3 mln zł.

Przypomnijmy, że przetarg w tej sprawie został ogłoszony w lipcu 
ub.r. przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), jednostkę Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Wtedy do przetargu stanęła tylko należąca do 
Skarbu Państwa Poczta Polska.

We wrześniu ub.r. centrum unieważniło to postępowanie i ogłosiło 
nowy przetarg, w którym decydującym kryterium była cena. Tym ra-
zem w przetargu wystartował też InPost i wygrał, bo był o 2,8 mln zł 
tańszy, z ofertą 33 mln zł. Poczta Polska, która proponowała 36 mln zł, 
zakwestionowała ten wybór. Spór trafił do Krajowej Izby Odwoławczej, 
później do sądu. Ten zaś ostatecznie potwierdził wygraną InPostu.

Organizator przetargu, czyli Centrum Usług Wspólnych, w maju 
2015 r. postanowiło też go unieważnić, gdyż zawarcie umowy przestało 
leżeć w interesie publicznym. Cóż z tego, skoro decyzja CUW nie zo-
stała w żaden sposób uzasadniona. Centrum powołało się na informacje 
niejawne, które nie mogą zostać upublicznione.

Protestował Rafał Brzoska, prezes grupy Integer.pl, właściciela In-
Postu, który zarobił fortunę na liberalizacji rynku pocztowego w Polsce 
(68. miejsce na liście najbogatszych Polaków według „Forbesa”). Pod 
koniec października Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że przetarg 
unieważniono bezprawnie. Oznacza to, że InPost jest zwycięzcą prze-
targu na usługi pocztowe dla administracji centralnej.

„Precyzyjny opis zależności własnościowych w spółce InPost oraz 
w Grupie Kapitałowej Integer.pl, do której InPost pośrednio należy, 
przyprawiłby o zawrót głowy niejednego, nawet najlepszego anality-
ka giełdowego. W dużym uproszczeniu przypomina to trochę grupę 
trzymających się za ręce matrioszek” – pisze portal wgospodarce.pl 
i opisuje, jak w 2005 roku Rafał Brzoska przekazał 99 udziałów In-
teger.pl maltańskiej spółce Fenix Investment Limited i w wyniku tej 
transakcji „objął” 99,98 proc. udziału w kapitale zakładowym tej spółki, 
czyli zaczął kontrolować Integera za pomocą Feniksa. Dwa miesiące 
później Fenix „zbył” 99 swoich udziałów innej maltańskiej spółce o na-
zwie Siodemka Holding, „obejmując” 99,99 proc. udziału w kapitale 
tej spółki, która niespełna rok później zmieniła nazwę na A&R Invest-
ment Limited. W efekcie właścicielem polskiej spółki Integer.pl została 
maltańska spółka A&R Investment Limited, kontrolowana przez Fenix 
Investment Limited, w której 99,98 udziału „objął” Rafał Brzoska.

Poczta Polska nie jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, ale ma 
wielkie tradycje, jest przedsiębiorstwem strategicznym.

(asg)

Komisja Krajowa wysłała kolejne żółte kartki w akcji piętno-
wania „złych zamówień publicznych”. Taką kartkę otrzy-
mają: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, 

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Urząd 
Miejski w Gdańsku. W ogłoszonym przez katowicki MOPS prze-
targu na „Zakup usług w zakresie przygotowywania i dostarczania 
gorących posiłków dla klientów Domu Noclegowego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach” nie zastosowano 
żadnego z rozwiązań prospołecznych polecanych do stosowania 
przy przetargach publicznych na usługi.  Pomimo to nie zawarto 
dodatkowych ułatwień dla firm zatrudniających osoby bezrobotne 
czy niepełnosprawne. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rze-
szowie wyceniło pracę ochroniarza na 4,95 zł za godzinę (bez 
VAT). Tymczasem, aby pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie 
na poziomie minimalnego, cena ta powinna wynosić przynajm-
niej 13 zł. Urząd Miejski w Gdańsku nie stosuje żadnych klauzul 
społecznych w swoich zamówieniach. Warto wskazać również 
na kolejne dobre przykłady. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu 
w przetargach na remont zawarł wymagania dotyczące zatrudnie-
nia pracowników na umowę o pracę. Określił liczbę takich pra-
cowników oraz wielkość etatu (przynajmniej ¾).



12 Nr 12/grudzień 2015

HISTORIA

– Kasztan, Kasztan zgłoś się. Słuchaj. Lazur, Lazur mi podawał, 
że nieśli jakiegoś młodego chłopaka. Trup. 
– Przy samym Wzgórzu, tak? 
– Tak, przy samym Wzgórzu, tam. 
– Nie mógł Lazur potwierdzić, nie mógł Lazur potwierdzić, tylko 
stwierdził, że młody jakiś chłopak był niesiony. I nie wie, czy to 
był ten pierwszy, czy inny przypadek. 
– Bardzo dużo, bardzo dużo gapiów.
–...
– Śliwa, Śliwa, tu Gujana. Czy coś bliżej wiesz już? 
– Więc słuchaj, proszę ciebie, mnie podała Legia, że tam, proszę 
ciebie, rzucają petardy i że, proszę ciebie, od kwadratu T wyjeż-
dżają na syrenach dwie karetki. 
– Dobra. Słuchaj tylko Lazur, Lazur mi coś tu podawał z trupem. 
Czy oni tego trupa sprzątnęli, czy nie? 
– Więc tego sprzed prezydium wzięli, wzięli, zabrany jest. 
– Ale coś mi podaje, że ponownie coś tam nosili. Lazur zgłoś się. 
– Śliwa zgłoś się dla Bawarii. 
– Zgłasza się. 
– Śliwa, nasi przy prezydium nawołują przez tubę do rozejścia 
się, tylko to jest nie przy prezydium, tylko przy żelaznym, przy 
żelaznym. I tam wiesz, ci rzucają, a ci odrzucają im i taka, wiesz, 
walka. I helikopter rzuca tam.
– Słuchaj, dokładnie sprawdź, bo ja mam tutaj słuchy, że tam 
wzywają, wzywają w ogóle helikoptery. 
– Z karabinów maszynowych strzelają. 
– Lazur, co z tym trupem… 
– Dobrze, zrozumiałem. 
– Śliwa, zgłoś się. 
– Tak, zgłasza się. 
– Dowiedz się, jak tam sytuacja pod prezydium, bo coś mi tu 
przekazują, że znów jakiś trup, że strzelanina, co tam jest? 
– No widzisz, proszę ciebie, Asesor mi podaje, proszę ciebie, że 
tam… tylko on od Świętojańskiej nie widzi… pojechał spraw-
dzić. 
– Będziesz coś wiedział, to przekaż. 
– …zgłasza się. 
– Duża grupa, duża grupa… 
– Tak, zgłoś się. 
– Tak jest, przynajmniej mi tak podała Legia. 
– Dobra. Lazur, słucham ciebie. 
– Otrzymałem informację, że z zewnątrz jednego trupa niosą 
pod prezydium jeszcze raz. Manifestacyjnie. Zrozumiałeś? 
– Zrozumiałem.
– ….
– W sprawie tego trupa. Więc na polecenie Marynarka Wojenna 
ma zabrać go i przewieźć do, do Redłowa.
– Dobra, zrozumiałem.
– Słuchaj, ten, no wiesz, którego nieśli, trup, leży na chodniku 
tam koło prezydium. Tam tylko nasi są. 
– Dobra, zrozumiałem. Kasztan, Kasztan, tu Gujana. Więc słu-
chaj. Przy prezydium opanowana sytuacja. Ten trup. Co nieśli, 
leży przy prezydium. Nasi rozgonili. 
– Śliwa, zgłoś się, tu Gujana. 
– Tak, zgłasza się. 
– Słuchaj, tu mi podali, że tego trupa, co nieśli, zostawili przy 
prezydium. Przekaż tam, że mają tego trupa sprzątnąć. 
– Dobrze, zrozumiałem. 
–…
– Kto jest przy prezydium, kto jest przy prezydium, niech poda 
mi sytuację szybko. 
– Legia dopływa. 
– Słuchaj, zwróć uwagę, jak tam wygląda. Bo tam prawdopo-
dobnie są sygnały, że ten trup leży przy prezydium sam. 
– Dobrze, podam ci zaraz. 
– Gujana, ja Błysk. 
– Gujana dla Błysku. 
– Śliwa, tu Aldona, zgłoś się. 
– Więc tutaj na bocznych jest jeszcze dużo, grupki, i na Czwar-
taków też sporo. 
– Zgłasza się dla Aldony. 
– Słuchaj, tu przy prezydium słychać strzały z broni krótkiej. 
–…
– Wiele się zatrzymało. Ludzie czapki z głowy. Płaczą. Płaczą. To 
nie jest tego tak dużo, tak dużo. 
– Dobra, zrozumiałem. 
– Tu, przy tym kościele, przy PKO … 
– Śliwa, Śliwa, zgłoś się. 
– Tak, zgłasza się. 

W grudniu 1970 roku 
w państwie określającym 
się jako państwo robotni-
ków i chłopów od kul mi-
licji i wojska zginęli robot-
nicy. Spadła maska reżimu. 
Na bruku pozostało 45 ciał. 
Przyszły smutne święta Bo-
żego Narodzenia.

Pod koniec 1970 roku po-
lityczny i gospodarczy 
model siermiężnego so-

cjalizmu w wydaniu I sekretarza 
KC PZPR Władysława Gomuł-
ki „Wiesława” zbankrutował. 
Ekipa Gomułki i premiera Józe-
fa Cyrankiewicza zdecydowała 
o wprowadzeniu na jedenaście 
dni przed Bożym Narodzeniem 

drastycznej podwyżki cen arty-
kułów spożywczych.

Z kontrrewolucją siłą

14 grudnia  1970 roku 
strajk podjęli stoczniowcy ze 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
w Gdańsku (o ironio, stocznia 
nosiła nazwę od pseudonimu 
bolszewickiego wodza), żą-
dając cofnięcia podwyżki cen. 
Robotnicy wyszli ze stoczni 
i skierowali się pod gmach Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Domagali się rozmowy z ów-
czesnym I sekretarzem KW 
PZPR Alojzym Karkoszką. Ten 
uczestniczył w VI plenum KC 
PZPR. Demonstrantów nikt nie 

wysłuchał. Robotnicy z mło-
dzieżą przeszli spokojnie ulica-
mi Gdańska. Zamiast dialogu, 
władza sięgnęła po gaz i pałki. 
W pobliżu Błędnika doszło do 
milicyjnej prowokacji. Pochód 
został zaatakowany granatami 
z gazem łzawiącym przez MO. 
W śródmieściu Gdańska roz-
poczęły się walki z milicją, 
która tego dnia nie użyła broni 
palnej, ale kilkudziesięciu pro-
testujących zostało pobitych, 
zatrzymanych przepuszczano 
przez „ścieżki zdrowia”.

Płonie komitet

Nazajutrz od rana napię-
cie rosło. Stoczniowcy rano 

Fragmenty radiowych 
rozmów funkcjonariuszy 
MO prowadzonych przez 
krótkofalówki w Gdyni GRUDZIEŃ 

1970 

Obraz Andrzeja Jana Piwarskiego: Minuta ciszy, olej, 100x80 cm, 1981.
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przeszli pochodem pod gmach 
Komendy Miejskiej MO, by 
domagać się uwolnienia kole-
gów zatrzymanych poprzednie-
go dnia. W tym zgromadzeniu 
uczestniczyło kilkanaście tysię-
cy osób. W rejonie ówczesnej 
ul. Świerczewskiego (dzisiaj 
Nowe Ogrody) padli pierw-
si zabici, a około godziny 16 
przed Dworcem Głównym PKP 
snajper ulokowany w budowa-
nym wieżowcu CTO zastrzelił 
przypadkowego człowieka. 
Kwadrans później stoczniow-
cy w dworcowej hali złożyli 
zwłoki kolejnej ofiary – swo-
jego kolegi rozjechanego przez 
czołg. Rozgoryczeni ludzie 
na placu podpalili milicyjną 
sukę i rozbili kasy dworcowe.
W ogniu stanął Dom Partii, 
gmach KW PZPR, symbol 
znienawidzonej władzy.

15 grudnia 1970 roku do 
Gdańska wprowadzono żoł-
nierzy i ciężki sprzęt. Żołnierze 
mieli otrzymać informację, że 
w Gdańsku pojawili się „nie-
mieccy rewizjoniści”.

Zenon Kliszko na posie-
dzeniu egzekutywy KW PZPR 
powiedział: „Mamy do czynie-
nia z kontrrewolucją, a z kontr-
rewolucją trzeba walczyć przy 
pomocy siły!”.

Na wieść o rozruchach 
Biuro Polityczne KC PZPR 
(Władysław Gomułka, Marian 
Spychalski, Józef Cyrankie-
wicz, Ignacy Loga-Sowiński, 
Mieczysław Moczar, Wojciech 
Jaruzelski, Alojzy Karkoszka, 
Zenon Kliszko, Kazimierz 
Świtała, Tadeusz Pietrzak) wy-
dało rozkaz użycia broni palnej 
przeciwko demonstrującym.

Do akcji w Gdańsku weszły 
jednostki 8 Dywizji Zmechani-
zowanej oraz tysiące milicjan-
tów, esbeków i ormowców. 
Nadzorował ją wiceminister 
MON Grzegorz Korczyński, 
ówczesny szef Zarządu II Szta-
bu Generalnego WP.

Walki uliczne trwały przez 
cały dzień. Zginęło w nich 
sześć osób. Ponad pół tysiąca 

demonstrantów zostało za-
trzymanych. Wielu skatowano 
w komendach MO.

W tym dniu ogłoszony 
został strajk powszechny, do 
którego przyłączyły się inne 
gdańskie przedsiębiorstwa 
oraz robotnicy ze Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni 
oraz z elbląskiego Zamechu.

W Gdyni tamtejszy Głów-
ny Komitet Strajkowy spisał 
osiem postulatów i przekazał je 
przewodniczącemu Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej Ja-
nowi Mariańskiemu. Ten miał 
je przekazać wicepremierowi 
Stanisławowi Kociołkowi. 
Wśród postulatów było dosto-
sowanie płac robotników do 
podwyżki cen, zredukowanie 
rozpiętości zarobków, ustale-
nie zasiłku chorobowego od-
powiadającemu utraconemu 
w czasie choroby zarobkowi.

Stoczniowa śmierć

Nazajutrz, 16 grudnia strajki 
zaczęły przekształcać się w robot-
nicze powstanie. Rano stoczniow-
cy Stoczni im. Lenina przez bramę 
nr 2 ponownie chcieli wyjść na 
ulice Gdańska, ale zostali ostrze-
lani przez blokujących ich zakład 
milicjantów i żołnierzy. Od strza-
łów padło dwóch stoczniowców 
i Stefan Mosiewicz, a jedenastu 
zostało rannych. Strajk okupa-
cyjny w Gdańsku wieczorem 
został złamany. W nocy w Gdyni 
aresztowano członków komitetu 
strajkowego.

Czarny czwartek

Gdy 17 grudnia 1970 roku 
wstawał świt nad Gdynią, sytu-
acja była napięta. Miasto straj-
kowało spokojnie. Nie wybito 
ani jednej szyby. Robotnicy 16 
grudnia usłuchali wezwania 
Stanisława Kociołka, wicepre-
miera, najwyższego dygnitarza 
PZPR przebywającego w Gdań-
sku, do powrotu do pracy.

Napotkali wojsko, które 
otoczyło stocznię i zabloko-

– Słuchaj, tu Ataman podawał, 
że tego, co niosą, to niosą 
od Gdyni Stoczni. Od tego 
bombardowania, co helikoptery 
rzucały. I Kasztan, Kasztan pyta 
się, żebyście podawali w sprawie 
tej grupy, jakie też środki, jakie 
środki stosują przeciw nasi.
– Więc podaj, podaj proszę cie-
bie, Kasztanowi, że właśnie nie 
stosuje się żadnych środków…
– Gujana.
– Tam jest trochę kotłowaniny, bo tam słychać pojedyncze strza-
ły i petardy, i kamienie, ale w tej chwili… słychać strzały z broni 
ręcznej. Pojedyncze. Słyszysz?
– Słuchaj, więc bliżej co do tych strzałów, to nie wiadomo.
– Słyszałeś, Śliwa?
– Nasi i zieloni petardy rzucają i przeprowadzili szturm.
– Leci pogotowie tu na sygnale, nie wiem.
– Śliwa, zgłoś się dla Bawarii.
– Tak, zgłasza się.
– Oni już są na Świętojańskiej, właśnie wychodzą ze Święto-
jańskiej. Wiesz, na czele jest taki biało-czerwony, skrwawiony, 
skrwawiony sztandar.
– Na czele jest sztandar, skrwawiony, biało-czerwony.
– …był …był za sztandarem.
– …był za sztandarem, rozumiem.
– Gujana zgłoś się.
– Gujana się zgłasza dla Śliwy.
– Słuchaj, ta grupa z tym, z tym, z tym zabitym, proszę ciebie, 
jest na Świętojańskiej. Sztandar niosą zakrwawiony i za nim 
tego trupa.
– Idą w kierunku prezydium, tak?
– No, idą Świętojańską.
– Kasztan, Kasztan, ta grupa, ta grupa z tymi flagami, co nieśli 

tego zabitego jest już na Świętojańskiej. Idzie dalej. Kasztan, 
zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Ta grupa, ta grupa, co z flagami, co 
nieśli tego zabitego, jest już na Świętojańskiej. I idzie dalej. Ona 
poszła na kierunek na prezydium.
– Śliwa zgłoś się dla Bawarii, Śliwa.
– Tak, zgłasza się Śliwa dla Bawarii.
– Z tym trupem, z tym trupem to są, wiesz, albo młodzież 
akademicka, albo akademicka, albo szkolna, albo szkolna, bo 
na czele to są wyrostki.
– Czy z tym trupem w każdym razie jest młodzież.
– Na czele młodzież, na czele młodzież, raczej akademicka albo 
szkolna.

Źródło: Niezależne Pismo Młodych Katolików 
„Spotkania” nr 24, Lublin 

wało przystanek SKM Gdynia-
-Stocznia. Padły strzały… Do 
uczniów, stoczniowców, por-
towców, rybaków, kierowców 
– do pracowników gdyńskich 
zakładów. Ich jedyną winą 
było to, że spieszyli do swych 
codziennych zajęć.

Wkrótce po tym w centrum 
Gdyni uformowano pochód 
z biało-czerwonymi flagami, 
który ruszył ulicami 10 Lutego 
i Marchlewskiego w kierunku 
przystanku Gdynia-Stocznia, 
gdzie starł się z wojskiem. 
Ludzie zbierali się na ul. Czer-
wonych Kosynierów. Znów 
pochód ruszył do centrum. Na 
czele niesiono na drzwiach 
ciało zabitego ucznia Zbyszka 
Godlewskiego. Manifestanci 
nieśli umazaną krwią flagę. 
Przy Urzędzie Miasta padły 
kolejne ofiary.

W Gdyni od kul zginęło co 
najmniej osiemnaście osób. 
Najmłodsi – Zbigniew Gliniecki 
(uczeń, postrzał klatki piersiowej) 
i Jerzy Skonieczka (uczeń, strzał 
w głowę) – mieli po 15 lat.

Tego dnia fala strajków rozlała 
się na całe Wybrzeże. 17 grudnia 
pracownicy Stoczni im. Adolfa 
Warskiego, pochodem wyszli 
poza bramę zakładu – tak jak 
przed trzema dniami ich koledzy 
w Gdańsku – kierując się w stro-
nę KW PZPR. Miały miejsce 
przypadki bratania się wojska ze 
stoczniowcami. Do czasu. W tym 
portowym mieście zginęło co 
najmniej szesnaście osób w tym 
Jadwiga Kowalczyk i Stefan Sta-
wicki – mieli po 16 lat.

 W aglomeracji szczecińskiej, 
gdzie protest przybrał najbardziej 
zorganizowaną formę, strajko-
wało blisko sto zakładów. Utwo-
rzono Ogólnomiejski Komitet 
Strajkowy z siedzibą w Stoczni 
im. Adolfa Warskiego.

Siła zła

Do pacyfikowania robot-
niczego buntu skierowano 
wielkie siły, w tym blisko 26 
tysięcy żołnierzy, pół tysiąca 

czołgów, 750 transporterów 
opancerzonych i dwa tysiące 
samochodów. W powietrzu 
operowała setka samolotów 
i śmigłowców. Na redzie stało 
40 rozmaitych jednostek Ma-
rynarki Wojennej. Do tego co 
najmniej 9 tysięcy milicjantów 
wyposażonych w hełmy, pałki 
szturmowe, tarcze, środki che-
miczne oraz broń palną oraz 
setki funkcjonariuszy SB.

Wymiar dramatu

W wydarzeniach Grudnia 
1970 roku zginęło co najmniej 

Płonący gmach Domu Partii, czyli siedziby KW PZPR w Gdańsku przy Wałach Jagiellońskich, 
widok od strony ul. 3 Maja, 15.12.1970 r. 
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Pochód mieszkańców Gdyni z ciałem ucznia Zbyszka 
Godlewskiego, ul. Czerwonych Kosynierów (obecnie
ul. Morska), 17.12.1970 r. 
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45 osób, rannych zostało 1165, 
w tym 154 w wyniku postrza-
łów. Najpewniej nie poznamy 
wszystkich poszkodowanych 
i poddanych represjom.

Dowodzący na Wybrzeżu 
gen. Grzegorz Korczyński zmarł 
rok później w Algierii w niewy-
jaśnionych okolicznościach. Ge-
nerał armii Wojciech Jaruzelski, 
szef MON w 1970 roku, Kazi-
mierz Świtała, szef MSW, Sta-
nisław Kociołek, wicepremier 
rządu PRL – uniknęli odpowie-
dzialności. Krzywdy Grudnia 
’70 nie udało się wymazać.

Artur S. Górski



14 Nr 12/grudzień 2015

HISTORIA

Reżimowa władza w PRL bała się pamięci o Grudniu ’70. 
Cenzura prewencyjna skrzętnie usuwała wszelkie wzmianki 
w środkach masowego przekazu i podręcznikach. Nie prze-
puściła nawet sceny w „Człowieku z marmuru”, w której 
Agnieszka (w tej roli Krystyna Janda) wiesza na stoczniowej 
bramie bukiet kwiatów.

Budowa pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, rok 1981.
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POMNIK I PAMIĘĆ

Jeszcze nie obeschły łzy 
matek, żony nie przestały 
nosić żałoby po zabitych 

mężach, a te znaki pamięci oka-
zały się niebezpieczne dla wła-
ścicieli PRL. Stoczniowcy nigdy 
nie zapomnieli o swoich kole-
gach. Tuż po smutnym Bożym 
Narodzeniu 1970 roku domaga-
li się skromnej tablicy u wejścia 
do zakładu. Pod bramą stoczni 
w każdą rocznicę 1970 roku i na 
Święto Pracy leżały kwiaty. Na 
grobach w kolejne rocznice skła-
dano kwiaty i wieńce „Ofierze 
Grudnia”, „Poległemu Koledze 
w wydarzeniach grudniowych”, 
które z mogił, pod lupą MO 
i SB, były niemal natychmiast 
usuwane.

W 1971 roku Henryk 
Lenarciak, wówczas prze-
wodniczący rady Związku 
Zawodowego Metalowców 
na Wydziale W-4 i Henryk 
Jagielski, członek komitetu 
strajkowego i delegacji na 
rozmowy z Edwardem Gier-
kiem, wysunęli postulat budo-
wy pomnika poległych.

Podczas 1-majowego po-
chodu w 1971 roku robotnicy 
nieśli transparenty „Żądamy 
ukarania winnych za zajścia 
grudniowe!” i „Żądamy od-
słonięcia tablicy poległych 
stoczniowców”.

Poeta Zbigniew Herbert 
13 grudnia 1971 roku na Wa-
welu rozpoczął swój wykład 
od słów:

– Idąc do państwa uświado-
miłem sobie, iż dzisiaj przypa-
da pierwsza rocznica tragicz-
nych wydarzeń na Wybrzeżu. 
Chciałbym więc to, co mówić 
będę, poświęcić poległym 
w walce o chleb.

Od 1978 roku obchody 
rocznicy Grudnia ’70 organi-
zowały Wolne Związki Zawo-
dowe Wybrzeża. 18 grudnia 
1979 roku przed stoczniową 
bramą zebrało się według ra-
portu SB 3 tysiące osób.

–  C e l e m  n a s z y m  j e s t 
spokojne, poważne i godne 
uczczenie pamięci ludzi, któ-
rzy polegli w obronie swych 

praw, swojej godności, konse-
kwentnie bronili praw i god-
ności nas wszystkich, całego 
polskiego społeczeństwa. 
Grudzień pokazał oblicze 
władzy komunistycznej, jej 
bezwzględność, niewahającą 
się przed przelaniem polskiej 
robotniczej krwi – mówił 
przy stoczni opozycjonista 
Dariusz Kobzdej.

17 sierpnia 1980 roku przy 
bramie nr 2 strajkujący ustawili 
drewniany krzyż, a 1 września 
zawiązał się Społeczny Komi-
tet Budowy Pomnika Poległych 
Stoczniowców. Pomnik wznie-
siono całkowicie ze środków 
społecznych.

Pomordowanym – na znak 
wiecznej pamięci. Rządzącym 
– na znak przestrogi, że żaden 
konflikt społeczny w Ojczyźnie 
nie może być rozwiązany siłą. 
Współobywatelom – na znak 
nadziei, że zło może zostać 
przezwyciężone – wpisano 
w akcie erekcyjnym.

16 grudnia 1980 roku po-
mnik został odsłonięty i po-
święcony przez ks. kard. 
Franciszka Macharskiego. 
Minął rok, a pod stocznią znów 
polała się krew, a czołgi rozje-
chały jej bramę.

(asg)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
prezydenci miasta Gdańska i miasta Gdyni,
Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku
i Europejskie Centrum Solidarności

zapraszają na uroczystości z okazji obchodów 45 roczni-
cy Wydarzeń Grudniowych oraz 34 rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego i pacyfikacji strajku generalnego
w Stoczni Gdańskiej 

16 grudnia 
godz. 16.15 –  Gdańsk, zapalenie zniczy: pod tablicą pa-

miątkową na budynku b. KW PZPR, następ-
nie w miejscu śmierci Antoniego Browarczy-
ka (Targ Rakowy),

godz. 17.00 –  Gdańsk, uroczysta msza święta w kościele 
św. Brygidy w Gdańsku; przemarsz pod 
pomnik Poległych Stoczniowców; Apel 
Poległych; modlitwa; złożenie wieńców 
i wiązanek kwiatów

17 grudnia 
godz. 6.00 –   Gdynia Stocznia, pomnik Ofiar Grudnia

1970: Apel Poległych; modlitwa; składanie 
wieńców i kwiatów,

godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta msza święta w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa; przemarsz 
pod pomnik Ofiar Grudnia 1970 przy Urzę-
dzie Miasta Gdyni; Apel Poległych, modli-
twa;  złożenie wieńców i kwiatów.

Poza tym 
(uwaga – podany wykaz nie jest zamknięty):

10 grudnia – Gdańsk, Sala BHP Stoczni Gdańskiej (ul. Doki 
1), godz. 9.00 – konferencja naukowa: Nadzieja, apatia 
czy zwycięstwo? Wokół NSZZ „Solidarność” (org. IPN); 

11 grudnia – Gdańsk, Teatr Wybrzeże (ul. św. Ducha), 
godz. 10.00 – Dzień dla edukacji (m.in. debata uczniów, 
prezentacje multimedialne i gier planszowych, wręczenie 
nagród) – wstęp wolny (org. IPN);

12 grudnia – Gdańsk, teren przy i w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej, godz. 13.30. Dzień dla rodziny – rekonstruk-
cja wprowadzenia stanu wojennego, projekcje filmów 
dokumentalnych, sprzedaż książek i gier IPN) – wstęp 
wolny (org. IPN);

13 grudnia – Gdynia, godz. 10.00: program słowno-
muzyczny w wykonaniu młodzieży z II LO w kościele 
oo. Redemptorystów w Gdyni w rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego. Msza święta,  przejście pod pomnik Ofiar
Komunizmu przy ul. Pułaskiego, złożenie kwiatów (org. ZRG 
– Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni);

14 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 18.00: Premie-
ra książki „Pogrzebani nocą” (książka o ofiarach Grudnia
’70 na Wybrzeżu Gdańskim); 

16 grudnia – Gdańsk, plac Solidarności, godz. 10.00 – za-
palenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców m.in. przez pracowników 
Stoczni Gdańskiej SA oraz delegacje szkół (org. ZRG oraz 
Komisja Zakładowa NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej); 
siedziba ECS, godz. 11.00 – Seans specjalny filmu „Czar-
ny czwartek. Janek Wiśniewski padł” (reż. Antoni Krauze) 
dla młodzieży szkolnej, audytorium ECS (pl. Solidarności 1);.
16 grudnia – Gdańsk, siedziba ECS, godz. 12.00: „Epita-
fium pamięci ofiar Grudnia ’70 w 35 rocznicę odsłonię-
cia pomnika Poległych Stoczniowców 1970” Wernisaż 
wystawy UKRYTE / WYPOWIEDZIANE / PRZYPOMNIANE. 
Grudzień ’70 w filmowym tryptyku Andrzeja Wajdy. 

17 grudnia – Łęgowo, godz. 10.30  – uroczysta akademia 
w Szkole Podstawowej im. OFIAR GRUDNIA 1970 (połą-
czona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ „Solidarność”). 
(org. dyrekcja Szkoły oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”).

Dwa Grudnie – 1970, 1981. 
Obchody na Wybrzeżu 
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ZWIĄZEK

W tej pracy nie ma sche-
matów – dziś gaszą pożar, 
jutro ratują ludzi z wy-
padku. A pojutrze może 
trzeba będzie pomóc któ-
remuś z członków...

Ko m i s j a  Z a k ł a d o w a 
w Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży 

Pożarnej w Chojnicach składa 
się z pięciu osób. Organizacja 
liczy 43 osoby. Jak podkreśla 
Jan Banaszak, przewodni-
czący Komisji Zakładowej, 
jest to 90 procent pracowni-
ków. – Dzięki przynależno-
ści do związku zawodowego 
ludzie czują się bezpiecznie. 
Ostatnio mieliśmy duży przy-
rost liczby członków. Jeszcze 
rok temu nasza organizacja 
liczyła około 30 osób – za-
znacza.

Ich praca jest daleka od 
jakichkolwiek schematów. 
Przede wszystkim strażacy 
służą 24 godziny na dobę. Nie 
mogą też przewidzieć, co będą 
robić w pracy następnego dnia 
– ratować ludzi czy mienie, 
gasić pożar czy interweniować 
na miejscu wypadku. W ciągu 
roku notuje się około 1200 
zdarzeń wymagających pomo-
cy strażaków – dziennie jest 
ich średnio trzy-cztery. Człon-
kowie komisji nie narzekają 
jednak. – Naszą pracę trzeba 
po prostu lubić i być oddanym 
– mówi skromnie Tomasz 
Liegmann, zastępca przewod-
niczącego.

– Z zawodu jest Pan na-
uczycielem, był Pan dyrek-
torem, można powiedzieć, że 
szkołę zna Pan od podszewki. 
Z jakimi problemami boryka 
się polska oświata?

– Przede wszystkim należy 
przywrócić właściwą rangę Mi-
nisterstwu Edukacji Narodowej 
(ostatnio zajmowało się droż-
dżówkami), następnie odbiuro-
kratyzować kuratoria oświaty, 
które powinny powrócić do roli 

organu nadzorującego w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa. Na-
leży przywrócić niekomercyjne 
funkcjonowanie ośrodków me-
todycznych, zmniejszyć oddzia-
ływanie samorządów lokalnych 
na szkołę – nie powinny wnikać 
w Kartę nauczyciela.

– Czy nie boi się Pan, że 
likwidacja gimnazjów spowo-
duje wzrost bezrobocia na-
uczycieli?

– Nie. Popieram wprowa-
dzenie systemu „czwórkowe-
go” – cztery klasy młodsze 
i cztery starsze. Zwiększona 
subwencja oświatowa pozwoli 
utrzymać status quo, a nie re-
dukować. Trzeba zadbać nie 
tylko o ucznia, ale również o 
nauczyciela – polski nauczyciel 
nie może stracić pracy, realizo-

wane musi być też zwiększenie 
pensji. 

– Wypowiadał się Pan, że 
chciałby reprezentować przede 
wszystkim Polskę powiatową. 
Jakie są najpilniejsze potrzeby 
tej części naszego kraju?

– Przede wszystkim cieszę 
się, że do Sejmu wchodzą po-
słowie z miast powiatowych. 
Już ich poznaję. Wydawałoby 
się, że w dużych miastach są 
większe potrzeby, u nas mniej-
sze, ale tak nie jest. Potrzeby 
są takie same, a trudności zde-
cydowanie większe. Problemy 
związane z komunikacją, ko-
lejkami do lekarzy specjali-
stów, bezrobociem, emigracją, 
niskim poziomem życia to co-
dzienność Polaków mieszkają-
cych w „Polsce powiatowej”. 

Należy to zmienić i o to będę 
się bardzo starał.

– Podczas kampanii wybor-
czej Prawo i Sprawiedliwość 
podkreślało problem niedo-
żywionych dzieci. W gminie 
Chojnice od lat wszystkie dzieci 
dostają darmowy obiad w szko-
łach. Czy warto upowszechnić 
w Polsce takie rozwiązanie?

– Wyłonienie grupy niedoży-
wionych dzieci jest bardzo trud-
ne, bo często nie przyznają się do 
tego nawet kolegom, a co dopiero 
pedagogom. Łatwiej jest chyba 
dać jeść każdemu. Problemem 
jest natomiast dotarcie do rodzin 
najbardziej potrzebujących – nie 
powinno być sytuacji, w której 
dziecko przychodzi do szkoły 
bez śniadania, bo w domu nie 
ma co jeść.

– Które elementy progra-
mu Prawa i Sprawiedliwości 
są Panu najbliższe?

– Na pewno wszystkie ele-
menty prosocjalne. Przez osiem 
lat rządzący oddalili się od oby-
wateli. Nie może być tak, że bez-
robotny nie ma środków do życia 
albo nie stać go na wykupienie ko-
niecznego leku. Szczególnie cenię 
postulaty cofnięcia konieczności 
posłania sześciolatków do szkół i 
powrotu do poprzedniego wieku 
emerytalnego. Oczywiście osoby, 
które chcą dłużej pracować, jak 
najbardziej mają do tego prawo.

– Dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję. Po-

zdrawiam Czytelników „Maga-
zynu Solidarność”.

Rozmawiała 
Martyna Werra

Problemy, z którymi spo-
tykają się strażacy, również są 
specyficzne. Przede wszyst-
kim, jak podkreśla przewod-
niczący Banaszak, jest wiele 
starych spraw. Związki zawo-
dowe w całej Polsce walczą 
o finansową rekompensatę za 
nadgodziny – w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Chojnicach jest 
ich średnio 800 na osobę za 
lata od 2005 do 2010. Nieroz-
wiązany pozostaje też problem 
osób, które przeszły do straży 
pożarnej ze straży kolejowej 
– nie policzono im przepraco-
wanego czasu jako lat służby. 
Strażaków irytują też uprosz-
czenia rozpowszechniane 
przez środki masowego prze-
kazu. – W telewizji mówi się 
o podwyżkach dla służb mun-
durowych, ale nie dodaje się, 
że spora część zaplanowanej 
kwoty została przeznaczona 
na łatanie dziur budżetowych 
w komendach. Mówi się też, że 
możemy przejść na emeryturę 
po 15 latach służby – tymcza-
sem w takiej sytuacji emeryto-
wany strażak otrzymuje tylko 
40 procent pensji z ostatniego 
miesiąca. Wprowadzono tę al-
ternatywę, ponieważ regularnie 
musimy przechodzić badania 
potwierdzające zdolność do 
służby – dzięki niej strażak, 
który nie przejdzie badań, nie 
zostaje całkowicie pozbawiony 
środków do życia – wyjaśnia 
Łukasz Kiedrowicz, skarbnik 
Komisji Zakładowej.

Bronią życia i mienia. I praw pracowniczych
KOMISJA ZAKŁADOWA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

Chojniccy strażacy chętnie 
biorą udział w protestach i ma-
nifestacjach organizowanych 
przez NSZZ „Solidarność”. 
Uczestniczą też w szkoleniach 
związkowych, jednak nie we 
wszystkich, w których by 
chcieli, bo – jak podkreślają 
– ogranicza ich służba. W tym 
roku sześciu z nich otrzymało 
odznaczenia z okazji 35-lecia 
NSZZ „Solidarność”, byli to: 
Jan Banaszak, Tomasz Lieg-
mann, Łukasz Kiedrowicz, 
Roman Dobranc, Tomasz 
Laska i Maciej Szrama.

W celach integracyjnych 
komisja organizuje turnieje 
sportowe. Strażacy uczestni-
czą też w zawodach organizo-
wanych przez innych. – Kilka 
razy zdobyliśmy Puchar Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP, 
a podczas zawodów w Prusz-
czu Gdańskim zaję l iśmy 
pierwsze miejsce – podkreśla 
z dumą przewodniczący Bana-
szak. Ze środków w budżecie, 
które nie zostały przeznaczone 
na pomoc, komisja organizu-
je też festyny rodzinne oraz 

Jan Banaszak, Tomasz Liegmann, Łukasz Kiedrowicz 

świąteczne paczki dla człon-
ków Związku. Na szczególną 
uwagę zasługuje utrzymywanie 
fundacji w Warszawie – czło-
nek Związku, który zachoruje, 
może liczyć na pomoc finan-
sową. – Mamy bardzo dobre 
relacje z Regionem Gdańskim 

NSZZ „Solidarność”. Jeśli 
chodzi o ewentualne życzenia, 
chętnie wzięlibyśmy udział 
w szkoleniu z mediacji pra-
cownik – pracodawca – pod-
sumowuje przewodniczący 
Banaszak.

Martyna Werra

TRZEBA ZADBAĆ o ucznia i nauczyciela
Rozmowa z ALEKSANDREM MRÓWCZYŃSKIM, nowo wybranym posłem na Sejm RP 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Organizacji Międzyzakładowej  
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach

Ta praca jest daleka 
od jakichkolwiek 
schematów. Przede 
wszystkim strażacy 
służą 24 godziny 
na dobę. Nie mogą 
też przewidzieć, co 
będą robić w pracy 
następnego dnia.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

PRZEZ MEN

Cytat miesiąca

„

4110,77 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 
2015 roku (w podmiotach, w których liczba zatrud-
nionych przekracza 9 osób). To oznacza wzrost o 1,3 
proc. w porównaniu z wrześniem 2015 roku i o 3,3 
proc. w porównaniu z październikiem 2014 roku.

pod redakcją Martyny Werry

Mobbing NADAL kwitnie

RODZINARODZINA
w Polsce i reszcie Unii

Jak niebanalnie zarobić, 
żeby się nie narobić?

MILIONY POLAKÓW PRACUJE NA CZARNO

Z
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A
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E
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II

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

”

Jak wiadomo, bezrobocie w Polsce jest duże, a pensje też 
do wysokich nie należą. Portal Forsal.pl publikuje zatem różne 
sprawdzone sposoby na zarobienie lub dorobienie pieniędzy. 14-
-letni Koreańczyk Patoo każdego wieczoru zajada się przysma-
kami przed internetową kamerką. Widzowie wynagradzają go 
żetonami, które chłopak wymienia na realne pieniądze. Niektóre 
firmy produkujące i sprzedające łóżka zatrudniają testerów, ma-
jących ocenić poziom komfortu i wygody związany z odpoczyn-
kiem na wybranym materacu. Jeden z fińskich hoteli zatrudnił 
nawet osobę, która miała przetestować wszystkie 35 hotelowych 
pokoi. Coraz popularniejszy staje się handel złotem i przedmiota-
mi zgromadzonymi… w grach online. Duży jest też popyt na na-
turalne włosy. Brytyjczyk Ian Robertson stworzył internetową fir-
mę umożliwiającą wynajmowanie żałobników na pogrzeby.   

Osoby zainteresowane 
podnoszeniem swoich kom-
petencji oraz przedsiębior-
cy, którzy narzekają na 
brak wykwalifikowanych 
pracowników, mogą po-
dziękować byłej minister 
edukacji Joannie Kluzik-Rost-
kowskiej. Polska nie otrzyma 
420 milionów euro, czyli około 
2 miliardów złotych, na dosko-
nalenie zawodowe z funduszy 
Unii Europejskiej. Dlaczego? 
W naszym kraju nie wprowa-

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w ciągu dzie-
więciu miesięcy 2015 roku wpłynęło około 1200 skarg na mobbing. 
Skargi kierowały głównie osoby, które czuły się pokrzywdzone, 
rzadziej postronni obserwatorzy. Skarżący pracownicy najczęściej 
podnosili zarzut niewłaściwego traktowania przez pracodawcę, 
które przejawiało się przez szykanowanie, poniżanie, gnębienie, 
krytykowanie sposobu wykonywania pracy, dyskredytowanie 
w obecności innych osób, obarczanie niemożliwymi do wykona-
nia obowiązkami oraz zlecanie rzekomo pilnych zadań, które oka-
zywały się być niepotrzebne.                                                     

Jak pisze portal Forsal.pl, zdecydowana większość państw Unii 
Europejskiej przeznacza na politykę prorodzinną więcej środków 
niż Polska. Na jaką pomoc w 2015 roku mogła liczyć rodzina skła-
dająca się z pracujących rodziców i dwojga dzieci? Najwięcej ofe-
rowałby Luksemburg – tu jej członkowie mogliby liczyć na 9264 
euro (39,2 tys. złotych), w drugiej kolejności Francja (6772 euro, 
czyli 28,7 tys. złotych), w trzeciej – Niemcy (4843 euro, co daje 
20,4 tys. złotych). A Polska? Łączne wsparcie dla rodzin w 2015 
roku wyniosło 530 euro, czyli około 2,24 tys. złotych.              

2 miliardów nie będzie

dzono przepisów Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji, do 
czego zobowiązała się mini-
ster edukacji.                       

Osoby zainteresowane 
podnoszeniem swoich kom-

edukacji Joannie Kluzik-Rost-
kowskiej. Polska nie otrzyma 
420 milionów euro, czyli około 

2 miliardów nie będzie

Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego w Polsce w październi-
ku 2015 roku wyniosła 9,6 
proc. w porównaniu z 9,7 
proc. we wrześniu bieżącego 
roku i 11,3 proc. w paździer-
niku ubiegłego roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w październiku 2015 roku wzrosły 
o 0,1 proc. wobec poprzedniego mie-
siąca. Wzrosły ceny odzieży i obuwia 
(o 3,3 proc.) oraz żywności (o 0,4 
proc.), obniżyły się natomiast ceny 
w zakresie transportu (o 1,3 proc.).

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach 
zatrudniających powyżej 9 pracowni-
ków wzrosło o 0,3 proc. w porówna-
niu z wrześniem 2015 roku i wynosi 
obecnie 5607,6 tys. osób (w porówna-
niu z październikiem 2014 roku jest to 
wzrost o 1,1 proc.).

9 proc., czyli 2 mln Polaków, 
zadeklarowało pracę w tzw. 
szarej strefie, przy czym w 54 
proc. przypadków oznaczało 
to wypłatę części wynagrodze-
nia w sposób niezarejestrowa-
ny, a w 42 proc. pracę najemną 
bez umowy – wynika z raportu 
„Shadow Economies in the Bal-
tic Sea Region 2015”.

9 proc. spośród ankieto-
wanych osób w Polsce zade-
klarowało pracę przynajmniej 
częściowo „na szaro”; tylko na 
Białorusi odsetek ten był równie 
wysoki. Praca „na szaro” w Pol-
sce, podobnie jak w innych kra-
jach regionu, częściej oznaczała 
legalną pracę z częścią wyna-
grodzenia wypłacaną „pod 
stołem” niż pracę „bez żadnej 
umowy” – czytamy w komuni-
kacie poświęconym raportowi, 
który jest cytowany przez portal 
Onet.pl.

Na Litwie i Łotwie odsetek 
ten wyniósł 8 proc., w Estonii 
6 proc., a w Szwecji jedynie 3 
proc. Najczęściej wskazywaną 
przyczyną pracy w szarej strefie 
było zbyt wysokie opodatkowa-

nie legalnej pracy. Jest to szcze-
gólnie odczuwalne dla osób 
o najniższych dochodach i to 
właśnie one najczęściej przyzna-
wały się do tego rodzaju pracy, 
podano w materiale.             

Polacy są bardzo przywiązani 
do tradycji, a szczególnie do tej 
związanej ze świętami Bożego 
Narodzenia. Z badań CBOS wy-
nika, że praktycznie nie zmienia 
się liczba polskich rodzin, w któ-
rych kultywowane jest dzielenie 
się opłatkiem i spożywanie wi-
gilijnych potraw (po 98 proc.). 
W większości polskich rodzin 
ubiera się choinki (94 proc.), przy-
gotowuje dodatkowe nakrycie 
na stole dla niespodziewanego 
gościa (91 proc.), choć tylko 33 
proc. zaprasza na Wigilię osobę 
samotną lub ubogą. 

Na wykresie obok: Które ze 
zwyczajów wigilijnych zacho-
wywane są w Pana(i) rodzinie? 
Dane w procentach              

TRADYCYJNE ŚWIĘTA POLAKÓWTRADYCYJNE ŚWIĘTA POLAKÓW
98

98

89

78

66

Dzielenie się opłatkiem

Spożywanie tradycyjnych 
wigilijnych potraw

Zachowanie postu w Wigilię

Śpiewanie kolęd

Odmawianie modlitwy, odczytanie 
fragmentu Pisma Świętego
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„PiS do nieuków dotarł najkrótszą drogą – obiecując 
po pięć stów miesięcznie na nową flaszkę w nagrodę 
za osiągnięcia prokreacyjne” – takie pogardliwe wobec 
Polaków słowa napisał pisarz Wojciech Kuczok 
w „Gazecie Wyborczej”.
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ZWIĄZEK / OŚWIATA

Rozwój Związku to coś więcej niż pozyskiwanie nowych 
członków. Chodzi również o mobilizowanie pracowników 
do działań, które zwiększają ich wpływ na życie zawodowe. 
Taka powinna być rola liderów związkowych w organizacjach 
każdego szczebla.

Są jeszcze wolne terminy na służbę przy grobie błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żo-
liborzu w 2016 roku. Do udziału w tym zaszczytnym zobo-
wiązaniu związkowców wobec swojego patrona zaprasza 
regionalny koordynator służb w Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Żmuda.

Służba dla księdza Jerzego

– Zapraszam do udzia-
łu w realizacji postanowień 
Krajowego Zjazdu Delega-
tów NSZZ „Solidarność” we 
Wrocławiu w 2010 roku, któ-
ry przyjął apel o kontynuację 
służb przy grobie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki. Szczególnego 
wymiaru zobowiązanie nabra-
ło po nadaniu przez papieża 
Franciszka patronatu księdza 
Jerzego dla naszego Związku. 
W Regionie Gdańskim NSZZ 
„S” jest zorganizowanych kilka 
grup, które sukcesywnie pełnią 
tę zaszczytną służbę, niektóre 
nawet dwa razy w roku. Przy-
najmniej raz w roku powinni-
śmy wypełnić nasze zobowią-
zanie wobec tego, który za nas 
oddał życie. Jestem przekona-
ny, że w najbliższym czasie 
nasz patron zostanie ogłoszo-

ny świętym. Powinniśmy wy-
kazać, że w pełni zasługujemy 
na to szczególne wyróżnienie 
– apeluje Krzysztof Żmuda.

Z przygotowanego przez 
przewodniczącego KM NSZZ 
„S” w Remontowej Ship-
building raportu wynika, że 
w 2015 roku związkowcy 
z Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” 18 razy pełnili służbę przy 
grobie swojego patrona w pa-
rafii św. Stanisława Kostki. 
W działanie zaangażowało się 
łącznie 131 osób (w tym 64 po 
raz pierwszy, a 14 dwukrotnie 
w ciągu roku) z organizacji 
„S” w: Stoczni Remontowej 

Wolne terminy służby:
 20 lutego 2016 r.,  5 marca 2016 r.,  26 listopada 
2016 r.,  10 grudnia 2016 r. Kontakt: 502 193 048. 

Shipbuilding SA (dwukrotnie), 
porcie Gdańsk (dwukrotnie), 
Stoczni Gdańsk SA (dwu-
krotnie), ZF Polpharma, SM 
Polmlek-Maćkowy, Podmiotu 
Leczniczego „Copernicus”, 
Stoczni Marynarki Wojennej, 
Zakładów Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego, a także z Sek-
cji Oświaty i Wychowania Re-
gionu Gdańskiego, Oddziału 
NSZZ „S” w Chojnicach, Re-
gionalnej Komisji Rewizyjnej, 
Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów, Koła Emerytów 
i Rencistów w NSZZ „S” oraz 
Bractwa Oblatów św. Brygidy 
w Gdańsku (dwukrotnie).

– Od 2010 roku służbę przy 
grobie naszego patrona pełni-
ło już 205 osób. Na 2016 rok 
zaplanowaliśmy służbę w 17 
terminach, z czego cztery są 
jeszcze wolne – podsumowuje 
Krzysztof Żmuda.

Jak zbudować 
silną organizację 

To główny wniosek ze szkolenia z zakresu rozwoju Związku, 
zorganizowanego przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” 20-22 listopada br. w Jastrzębiej Górze. Uczestni-

czyła w nim grupa liderów związkowych z kilkunastu organizacji 
zakładowych „S”, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku, DCT Gdańsk, Eurocash, Kasy Stefczyka, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Bytowa, Pomorskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Regionalnego Ośrodka Psy-
chiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, Zakładu Rehabilitacji 
w Gdyni i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Związkowcy zgodzili się, że świadomi członkowie „S” powinni 
być wszędzie tam, gdzie łamane są prawa pracownicze i trzeba upo-
minać się o wartości obywatelskie. Ale jak być skutecznym w takich 
działaniach? Pojedynczy, niezorganizowani pracownicy w starciu 
z pracodawcą z góry stoją na straconej pozycji. Aby praca była sza-
nowana i godnie wynagradzana, trzeba się organizować.

Ważne jest również, aby każdy członek Związku miał świado-
mość odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Uczestnicy szkolenia 
w Jastrzębiej Górze przytoczyli wiele relacji z własnych doświadczeń 
z pracy związkowej. Wynika z nich, że pracownicy często postrze-
gają organizację związkową jako instytucję zewnętrzną, która sama 
ma rozwiązać wszystkie ich problemy. Wobec tego podstawowym 
zadaniem liderów związkowych pozostaje przekonać pracowników, 
że decydującymi czynnikami umożliwiającymi egzekwowanie praw 
pracowniczych w miejscu pracy są ich zaangażowanie i świadomość. 
Można wskazać wręcz bezpośrednią zależność między liczebnością 
a skutecznością danej organizacji zakładowej. Należy zatem – zgodzi-
li się uczestnicy szkolenia – odejść od modelu związku „usługowego” 
na rzecz budowania Związku organizującego się, którego wszyscy 
członkowie uczestniczą w jego działaniach i podejmowanych decy-
zjach.

Jednym z pierwszych kroków do takiej budowy powinien być dla 
każdego związkowca udział w szkoleniu. Dział Szkoleń gdańskiej 
„S” oferuje kompleksowy program szkoleniowy, obejmujący m.in. 
prawo pracy i prawo związkowe, mobbing, negocjacje i zarządzanie 
czasem, którego przejście pomoże pracownikom skuteczniej walczyć 
o swoje prawa. Szczegóły i terminy szkoleń oraz odpowiednie druki 
zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.solidarnosc.gda.pl.

(ach, asg)

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

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
Franciszek Salezy

Naszej Koleżance i Przyjaciółce Pani Annie Psuty wyrazy 
głębokiego współczucia i wsparcia w tych trudnych 
chwilach z powodu nagłej śmierci ukochanego Brata 

Janusza
składają Koleżanki i Koledzy  z Koła Emerytów  

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni

Utworzenie zespołów 
szkół łączących gimna-
zja z liceami lub techni-

kami zamiast wygaszania szkół 
gimnazjalnych proponują auto-
rzy reformy edukacyjnej z 1999 
roku – ówcześni minister i wi-
ceminister edukacji Mirosław 
Handke i Wojciech Książek, 
obecnie przewodniczący Sekcji 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego. W liście otwar-
tym skierowanym 19 listopa-
da do nowej minister edukacji 
narodowej Anny Zalewskiej 
oświatowcy podkreślają, że 
„problemem polskiej szkoły nie 
jest ustrój szkolny”: „Najważ-
niejszym problemem polskiej 
szkoły jest dobrze przygoto-
wany i silnie umotywowany 
nauczyciel, który nie tylko na-

Łączenie – zamiast wygaszania gimnazjów? 
ucza, ale i wychowuje. Polskiej 
szkole – nie tylko gimnazjom 
– potrzeba troski i takiego kli-
matu wychowawczego, który 
zapewni podmiotowe relacje 
między uczniami a nauczyciela-
mi, a także między szkołą a jej 
różnymi partnerami, w tym śro-
dowiskiem rodziców”.

Mirosław Handke i Woj-
ciech Książek dodają również, 
że polskiej szkole potrzeba 
większych środków finanso-
wych, m.in. na poszerzenie 
oferty zajęć dodatkowych 
w gimnazjach, odejście od tzw. 
gimnazjów molochów, ograni-
czenie maksymalnej liczebności 
uczniów w klasach gimnazjal-
nych do nie większej niż 24-
-26, zatrudnianie specjalistów, 
np. doradców zawodowych, 
czy tworzenie tzw. gimnazjów 

prozawodowych dla uczniów, 
którzy z różnych względów nie 
realizują obowiązku szkolnego 
lub notorycznie naruszają dys-
cyplinę szkolną.

W kwestii gimnazjów byli 
członkowie kierownictwa MEN 
podkreślają, że o dobrym funk-
cjonowania tego stopnia edukacji 
szkolnej świadczą bardzo dobre 
wyniki polskich gimnazjalistów 
w międzynarodowych badaniach 
i rankingach umiejętności mło-
dych ludzi W założeniach refor-
my edukacji przeprowadzonej 
przez ministrów AWS istniał za-
kaz łączenia szkół podstawowych 
z gimnazjami. Te ostatnie miały 
powstawać przy liceach ogól-
nokształcących lub technikach. 
Te zasady zmienił rząd SLD po 
przejęciu władzy w 2001 r. 

(ach)

Kto w Radzie Dialogu
Obradujące w Gdańsku Pre-

zydium KK NSZZ „Solidarność” 
wybrało swoich przedstawicieli 
do zespołów problemowych 
Rady Dialogu Społecznego. 
1. Do spraw polityki gospodar-
czej i rynku pracy:

Jarosław Lange – członek, 
Radosław Mechliński – członek, 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk 
– ekspert, 
2. Do spraw prawa pracy:

Andrzej Kuchta – członek, 
Sławomir Adamczyk – członek, 
Magdalena Rycak – ekspert,
3. Do spraw rozwoju dialogu 
społecznego:

Wojciech Ilnicki – członek, 
Waldemar Sopata – członek, Bar-
bara Surdykowska – ekspert,
4. Do spraw ubezpieczeń spo-
łecznych:

Bogdan Kubiak – członek, 
Henryk Nakonieczny – członek, 
Barbara Surdykowska – ekspert,
5. Do spraw usług publicz-
nych:

Jerzy Wielgus – członek, Se-
bastian Zieliński – członek, Syl-
wia Szczepańska – ekspert,
6. Do spraw budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych:

Leszek Walczak – członek, 
Katarzyna Zimmer-Drabczyk. 

– członek, Marzena Podolska-
-Bojahr – ekspert, 
7. Do spraw międzynarodo-
wych:

Krzysztof Gliksman – czło-
nek, Ewa Podgórska-Rakiel 
– członek, Anna Wolańska 
– ekspert, 
8. Do spraw funduszy euro-
pejskich:

Elżbieta Wielg – członek, 
Izabela Żmojda – członek,
9. Do spraw zamówień pu-
blicznych:

Sylwia Szczepańska – czło-
nek, Andrzej Tracz – członek
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EKOLOGICZNIE 
ODPOWIEDZIALNI

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility) to 
strategia, która w światowej gospodarce znana jest od dawna. Także w Polsce 
staje się coraz bardziej popularna. I dobrze! CSR przypomina nam, że zysk i wy-
liczenia ekonomiczne są w gospodarce ważne, ale liczy się także, a może przede 
wszystkim coś innego – zrównoważony rozwój, czyli to, jak wypracowane pienią-
dze wpływają na środowisko, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.

niem środowiska naturalnego, budowa 
własnych, ekologicznych źródeł energii 
zasilających dany zakład (np. z wód 
geotermalnych lub własnej farmy wia-
trowej), wspieranie działalności ekolo-
gicznej na terenie swojego działania, 
pakowanie produktów w opakowania 
nadające się do recyklingu, stosowanie 
tzw. czystej produkcji, w wyniku której 
nie powstają odpady toksyczne, a na-
wet odpowiednie znakowanie swoich 
produktów (tzw. eco-labelling), aby kon-
sumenci mogli świadomie i bezpiecznie 
wybierać produkty ekologiczne.

Jeden z najnowszych trendów 
w ekologicznym CSR, który bez wątpie-
nia warto wspierać, to zaangażowanie 
w budowę tzw. gospodarki okręż-
nej. To idea ograniczenia konsumpcji 
i maksymalizacji produkcji połączona 
z minimalizacją wpływu na środowisko 
naturalne, m.in. poprzez projektowa-
nie produktów ułatwiające przyszły 
recykling lub ponowne wykorzysta-
nie sprzętów, z których zrezygnował 
pierwszy właściciel.

Odpowiedzialność wszystkich
Często to wieloletnie projekty i duże 

inwestycje, na które stać tylko wielkich 
biznesowych graczy. Ale także mniejsze 
podmioty mogą i powinny czuć się od-
powiedzialne za ochronę środowiska. 
Czasem wystarczy do tego niewiele, 
np. umożliwienie pracownikom pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
w miejscu pracy (jak ma to miejsce 
w biurach Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”), wprowadzenie syste-
mu dopłat do korzystania z transpor-
tu zbiorowego w dojazdach do pracy, 
przejście na wewnętrzny obieg doku-
mentów w wersji elektronicznej (druko-
wana powinna być dopiero ostateczna 
wersja danego dokumentu), ogranicze-
nie zużycia energii i wody. Jak widać, 
chociaż inicjatywa projektów z zakresu 
CSR niejako z urzędu pozostaje dome-
ną menedżerów najwyższego szczebla 
w danej firmie, mogą one angażować 
wszystkich pracowników. A jeśli tym, co 
łączy pracodawców i pracobiorców, sta-
je się odpowiedzialność za środowisko 
naturalne, wypada się tylko cieszyć.

Wybierając ten, a nie inny obszar 
aktywności w ramach CSR, dana firma 
lub instytucja pokazuje również, jakie 
wartości są jej najbliższe. W tej palecie 
ochrona środowiska wydaje się najle-
piej (obok troski o pracowników) pa-
sować do słowa „odpowiedzialność”. 
Ekologiczny CSR to zatem nie koszt, 
a dobra inwestycja.

Według jednej z definicji spo-
łeczna odpowiedzialność biz-
nesu to „odpowiedzialność 

organizacji za wpływ jej decyzji i dzia-
łań na społeczeństwo i środowisko, 
która przyczynia się do zrównoważo-
nego rozwoju”. Taka postawa niejako 
dobrowolnie uwzględnia oczekiwania 
tzw. interesariuszy. Są to wszystkie 
podmioty (pracownicy, klienci, dostaw-
cy, organizacje pozarządowe, urzędy), 
które pozostają pod wpływem dane-
go przedsiębiorstwa. Szczególnym 
rodzajem interesariusza – milczącym 
– jest środowisko naturalne. Gdybyśmy 
działali w warunkach „dzikiego kapita-
lizmu”, budowanych tylko i wyłącznie 
na rywalizacji i potencjale siły, o od-
powiedzialności właścicieli danej firmy 
za jej otoczenie moglibyśmy jedynie 
pomarzyć. Na szczęście coraz więcej 
naukowców i praktyków gospodarki 
dostrzega, że wzajemna odpowiedzial-
ność opłaca się wszystkim stronom 
stosunków społeczno-gospodarczych. 
Przykładowo pracownicy, z którymi 
prowadzi się prawdziwy dialog i umoż-
liwia godzenie życia zawodowego i ro-
dzinnego, pracują wydajniej.

Paleta możliwości
Ład korporacyjny i relacje praco-

dawcy z pracownikami to jeden z pod-
stawowych obszarów strategii CSR. 
Kolejny stanowi współpraca danej fir-
my z jej otoczeniem społecznym, np. 
organizacjami pozarządowymi w mie-
ście, w którym znajduje się jej siedziba. 
Coraz większą popularność zdobywa 
także społeczna odpowiedzialność 
biznesu związana z ochroną środowi-
ska. Dotyczy to zwłaszcza dużych firm 

z sektora przemysłu, szczególnie ener-
getycznego, które ingerując w najwięk-
szym stopniu w środowisko naturalne 
czują się z reguły w większym stopniu 
zobowiązane do „oddania środowi-
sku” części swoich zysków.

Taka działalność przybiera różnego 
rodzaju formy. To m.in. korzystanie 
z usług dostawców i podwykonawców 
produkujących towary z poszanowa-

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR) to 
„odpowiedzialność organizacji 
za wpływ jej decyzji 
i działań na społeczeństwo 
i środowisko naturalne”.

Aleksander Janta, Kamil 
Kubiak, Dariusz Wiszowaty 
– to zwycięzcy naszego ma-
ilowego konkursu ekologicz-
nego. Wymienione osoby 
prosimy o kontakt z redakcją 
w celu odbioru nagród rzeczo-
wych. Zwycięzcom gratuluje-
my, a wszystkim (no, prawie 
wszystkim) wiedzy, ponieważ 
większość z licznego grona 
uczestników zabawy nie miała 
problemów z odpowiedzią na konkursowe pytania. Dla dochowania dziennikar-
skiej rzetelności podajmy jednak prawidłowe odpowiedzi. Pierwsze pytanie doty-
czyło parków krajobrazowych i narodowych. Na terenie województwa pomorskie-
go więcej znajduje się tych pierwszych – 9, natomiast parków narodowych – 2. Nie 
liczby mają tu jednak największe znaczenie, a bogactwo i zróżnicowanie przyrody, 
które chronią pomorskie parki. Warto przekonać się o tym osobiście!

Kolejne pytanie dotyczyło energii wiatrowej. Prawidłowa odpowiedź stwier-
dzała, że to najbardziej popularne w Polsce źródło energii odnawialnej, odpowia-
dające za blisko 5 proc. mocy energetycznych w Polsce. Razem z energią wodną 
buduje to rosnący potencjał czystej, ekologicznej „niebieskiej energii”.

Ostatnie pytanie konkursowe, nieco podchwytliwe, dotyczyło niskiej emisji 
zanieczyszczeń i niskoemisyjności gospodarki. Wbrew pozorom to nie to samo. 
Pierwszy termin odnosi się do ograniczenia produkcji pyłów i gazów, które za-
nieczyszczają atmosferę. Z kolei niskoemisyjność to po prostu efektywność ener-
getyczna, która oznacza maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów ener-
getycznych. I właśnie to pytanie przysporzyło uczestnikom konkursu najwięcej 
problemów.

Patrząc całościowo, nasi Czytelnicy udowodnili, podobnie jak w konkursie foto-
graficznym, że są zainteresowani ochroną środowiska naturalnego, mają już także 
sporą wiedzę na ten temat. Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy ekologiczną ciekawość, 
która zaowocuje samodzielnym już kontaktem z pomorską, i nie tylko, przyrodą.

Warto być „eko”. 
Finał konkursu 
ekologicznego

Pan Dariusz Wiszowaty, autor prezentowanego zdjęcia i laureat naszego 
konkursu ekologicznego, dał szansę szczęściu.  Wziął udział w obu 
odsłonach zabawy – fotograficznej i z wiedzy ekologicznej. 
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Jeśli na początku grudnia spotkają Państwo na Pomorzu osoby ubrane 
w czarny strój galowy z charakterystycznym czako i pióropuszem, to wcale 
nie musi być delegacja ze śląsko-dąbrowskiej „S”. We wspomnienie św. Bar-
bary (4 grudnia) swoje święto obchodzą bowiem nie tylko górnicy, ale także 
pracownicy innych zawodów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem pa-
liw kopalnych (m.in. węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) 
– np. geolodzy i pracownicy sektora gazowego (na Pomorzu: gdańskich od-
działów Polskiej Spółki Gazownictwa i Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System). Barbórkę obchodzą także pracownicy Lotos Petrobaltic, firmy 
zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego, 
głównie w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Spółka posiada 
cztery koncesje terytorialne na wydobycie ropy i gazu zlokalizowane wzdłuż 
pomorskiego odcinka wybrzeża Bałtyku, od Helu przez Rozewie po Łebę 
(w odległości kilkudziesięciu kilometrów od lądu). Ich zasoby szacuje się na 
kilkadziesiąt milionów baryłek i metrów sześciennych.

Ten ostatni przykład pokazuje, że chociaż w porównaniu z innymi regio-
nami Polski potencjał zasobów geologicznych na Pomorzu nie jest wielki, ma 
swoje walory. Eksploatuje się tu ponad 120 kopalin, od piasków, iłów i żwirów 
przez kruszywa i kredę po… bursztyn. Osobny temat stanowią zasoby gazu 
łupkowego, szacowane na 1,4 do 3 bln metrów sześciennych. Na marginesie 
– jeśli dodamy do tego energię wiatrową, słoneczną i wodną, Pomorze oka-
zuje się prawdziwym hubem energetycznym, z pełną paletą źródeł energii.

Bardzo ciekawy przykład pomorskich zasobów geologicznych stanowią 
złoża soli kamiennych i potasowo-magnezowych zlokalizowane nad Zatoką 
Pucką (okolice Kosakowa i Mechelinek). Nie są one eksploatowane (wydo-
bywane), ale służą człowiekowi i gospodarce w inny sposób. Posiadają tzw. 
kawerny, czyli duże puste przestrzenie, które stanowią swoiste podziemne 
i naturalne magazyny gazu ziemnego lub ropy naftowej. Okazuje się, że na-
tura stworzyła takie warunki szczelności i zatłaczania paliw, które człowie-
kowi trudno odtworzyć. W zbiornikach kawernowych w Kosakowie od 2015 
r. można magazynować nawet 150 mln metrów sześciennych gazu. Jednym 
słowem – nie tylko we wspomnienie św. Barbary warto pamiętać, jakie bo-
gactwo kryje w sobie ziemia, także ta pomorska. I korzystać z niego umiar-
kowanie i rozsądnie.

Górnicy
znad morza

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

Redakcja: Adam Chmielecki

Warto być „eko”. 
Finał konkursu 
ekologicznego

EKOLOGIA / ZWIĄZEK

Nie oszukujmy się – każdy lubi dostawać prezenty. Są też tacy, którzy lubią 
je dawać. I właśnie dla tych chcących zabawić się w świętego Mikołaja 
przygotowaliśmy mały poradnik, który pomoże wybrać wartościowe i am-
bitne, a jednocześnie nierujnujące kieszeni podarunki z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. Pamiętajmy, że wręczanie prezentów to nie tylko sprawianie 
radości, ale również okazja do wyrażenia własnej tożsamości i… przemy-
cenia naszych wartości. 

Encyklopedia Solidarności
Pod koniec jubileuszowego roku 35-

-lecia „Solidarności” warto raz jeszcze 
wrócić do blisko czterech dekad związ-
kowej działalności. Książka pt. „Solidar-
ność. Kronika lat walki 1980–2015” to 
jedna z niewielu publikacji, które opisują 
dzieje „S” zarówno przed, jak i po 1989 
roku. To ważne, bo pokazuje ciągłość tra-
dycji, tożsamości i działalności Związku. 
Autorami książki są redaktorzy „Tygodni-
ka Solidarność”, co gwarantuje zachowa-
nie związkowego „wyczucia”. To bardzo 
elegancko wydana pozycja – 160 stron 
na kredowym papierze, z dziesiątkami 
kolorowych fotografii, w twardej oprawie 
z obwolutą – która idealnie sprawdzi się 
jako ambitny świąteczny prezent. To nie 
było łatwe 35 lat, o czym świadczy podtytuł albumu. To rzeczywiście kronika walki, 
rozpisana na poszczególne daty, zarówno te powszechnie znane, jak i te właściwie 
zapomniane. Kronika niezwykle aktualna, która zaczyna się od przypomnienia frag-
mentów kazania Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze 
26 sierpnia 1980 r., będącego reakcją na strajki sierpniowe, a kończy na protestach 
społecznych przeciw rządowi PO-PSL oraz spotkaniu prezydenta elekta Andrzeja 
Dudy z przewodniczącym „Solidarności” w czerwcu 2015 r.

Tę książkę warto mieć w swojej biblioteczce chociażby z jednego tylko powo-
du. Pokazuje ona, że „Solidarność” z jednej strony jest związkiem zawodowym 
o chrześcijańskiej tożsamości, z drugiej – nie bójmy się wielkich słów – ważnym 
elementem społeczeństwa obywatelskiego i strażnikiem polskich wartości.

J. Kłosiński, K. Świątek, Ewa E. Zarzyca, Solidarność. Kronika lat walki 
1980–2015, Kraków 2015.

Nowa jakość
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu lek-

ceważony, wyśmiewany, a wielu osobom 
nieznany. Obecnie autor najbardziej impo-
nującego sukcesu wyborczego od lat i najpo-
pularniejszy polityk nad Wisłą, symbolizu-
jący zmianę pokoleniową w polskim życiu 
publicznym. Młody i przystojny, ale przede 
wszystkim pracowity, dobrze wykształcony 
i wychowany (gratulacje dla rodziców!), po-
lityczne szlify zdobywający pod patronatem 
śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taki 
jest prezydent Andrzej Duda.

Książka – wbrew tytułowi skupia-
jąca się nie tylko na polityce – w przy-
stępny, ale nie płytki sposób opisuje 
drogę utalentowanego prawnika 
i prawego polityka, a jednocześnie 
harcerza i… uczestnika akademic-
kich mistrzostw świata w narciar-
stwie alpejskim. Jak podsumowuje autor 
książki, wyzwania podejmowane przez An-
drzeja Dudę na każdym etapie jego działalności w polityce zdeterminowane są przez takie 
pojęcia, jak „służba”, „misja” i „powołanie”.

To optymistyczna lektura z morałem. Pokazuje, że żadna pozycja w życiu nie jest 
dana raz na zawsze, a buta i arogancja zostaną ukarane. Przecież kilka miesięcy przed 
wyborami pewien redaktor naczelny jednej z ogólnopolskich gazet przekonywał, że An-
drzej Duda zostanie prezydentem tylko wtedy, gdy jego przeciwnik (dziś już niesławnej 
pamięci) „przejedzie po pijanemu na przejściu dla pieszych zakonnicę w ciąży”. Tym-
czasem Duda udowodnił prawdziwość słynnej tezy Mahatmy Gandhiego: „Najpierw cię 
ignorują. Potem się z ciebie śmieją. Później z tobą walczą. Później wygrywasz”.

Marcin J. Moneta, Misja. Polityczna biografia Andrzeja Dudy, Warszawa 2015.

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ

Czas na prezenty!
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Za stały uszczerbek na 
zdrowiu uważa się takie 
naruszenie sprawności 

organizmu, które powoduje 
upośledzenie czynności orga-
nizmu nierokujące poprawy, 
a za długotrwały uszczerbek na 
zdrowiu naruszenie sprawności 
organizmu powodujące upo-
śledzenie czynności na okres 
przekraczający 6 miesięcy, ale 
mogące ulec poprawie. Oceny 
stopnia uszczerbku na zdrowiu 
oraz jego związku z wypad-
kiem przy pracy lub chorobą 
zawodową dokonuje się po 
zakończeniu leczenia i rehabi-
litacji. Ustala to lekarz orzecz-
nik lub komisja lekarska ZUS. 
Jednorazowe odszkodowanie 
przysługuje w wysokości 20 
procent przeciętnego wynagro-
dzenia za każdy procent stałego 
lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu. Wysokość kwot 
jednorazowych odszkodowań 
ogłasza minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecz-
nego. Kwota przysługująca za 
jeden procent uszczerbku na 
zdrowiu zmienia się raz w ro-
ku i nowe stawki obowiązują 
od 1 kwietnia danego roku 
do 31 marca roku następne-
go. Obecnie obowiązuje Ob-
wieszczenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 
26 lutego 2015 r. Świadcze-
nia z ubezpieczenia wypad-
kowego nie przysługują, gdy 
wyłączną przyczyną wypadku 
było udowodnione naruszenie 
przez ubezpieczonego prze-
pisów dotyczących ochrony 
życia i zdrowia, spowodowa-
ne przez niego umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa 
lub gdy będąc w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem 
środków odurzających lub 
substancji psychotropowych 
przyczynił się w znacznym 
stopniu do spowodowania 
wypadku. Zastrzeżenie to 
nie dotyczy członków rodzi-
ny zmarłego ubezpieczone-
go, którzy w wymienionych 

Ile za wypadek
przy pracy?bhpbhpA B C  

Zgodnie z polskim kodeksem pracy pracownikowi, który 
uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę 
zawodową uwzględnioną w wykazie, przysługują świad-
czenia określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jed-
nym z nich jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowa-
nego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

W artykule pt. „35 lat »So-
lidarności« w Elektrociepłow-
niach Wybrzeże” opublikowa-
nym w listopadowym numerze 
„Magazynu Solidarność” błęd-
nie podałem nazwiska niektó-
rych wyróżnionych związkow-

ców. W rzeczywistości podczas 
spotkania 9 października 2015 
r. w Gdańsku dyplomami z oka-
zji 35-lecia Związku uhonoro-
wani zostali zasłużeni wielolet-
ni członkowie „S” w EDF Polska 
Oddział Gdańsk: Jan Krüger, 

Tomasz Michałowski, Krzysz-
tof Szymańczak, Mirosław 
Tusiewicz i Marek Wiśniewski. 
Gratuluję raz jeszcze, a samych 
zainteresowanych i naszych 
Czytelników przepraszam.

Adam Chmielecki

W Krainie Życia będę widział Boga

Ks. Krzysztofowi Nowakowi, Duszpasterzowi  KMPOiW 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i całej Rodzinie wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają członkowie NSZZ „Solidarność” 

i  Wspólnota Nikodemos

Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie
Psalm 16

Koleżance Ani Woronieckiej, Członkini Prezydium przy 
KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 

 i Jej Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Siostry
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

składają Koleżanki i Koledzy z gdańskiej „Solidarności” 
oświatowej

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 – 8.30-12.30 – 8.30-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 8.30-16 9-16 8.30-15.30 9.30-16 O. Gdynia

9-15

radca prawny
Łukasz Sulej – 12.10-15.10 8.30-17 – 8-14

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8-15 – – – 8-16

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

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że pożegnaliśmy 
naszego dobrego i szanowanego Kolegę, członka Komisji 

Międzyzakładowej kilku kadencji z Biura Konstrukcyjnego 
SMW SA 

ś.p. 

Kazimierza Rzepę
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego 

składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni Marynarki Wojennej SA

Sprostowanie – Zasłużeni dla „S” w Elektrociepłowniach Wybrzeże

przypadkach zachowują pra-
wo do świadczeń określonych 
w ustawie wypadkowej.

Należy zaznaczyć, że jed-
norazowe odszkodowanie 
z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej jest 
przyznawane „na wniosek”, 

który do dowolnej jednostki 
organizacyjnej ZUS składa 
bezpośrednio osoba zaintere-
sowana lub jej przedstawiciel 
ustawowy.

Iwona Pawlaczyk

Obwieszczenie Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 
26 lutego 2015 r. w sprawie 
wysokości kwot jednorazo-
wych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej (Monitor 
Polski z dnia 5 marca 2015 r. 
poz. 251)

Od 1 kwietnia 2015 r. do 
dnia 31 marca 2016 r. kwoty 
jednorazowych odszkodowań 
z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej wynoszą:
 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu,

 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałe-
go uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych, 
jeżeli pogorszenie się stanu zdrowia było następstwem 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji 
wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania upraw-
niony jest tylko jeden członek rodziny – małżonek lub 
dziecko zmarłego ubezpieczonego,

 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania upraw-
niony jest jeden członek rodziny zmarłego, inny niż mał-
żonek lub dziecko,

 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania upraw-
nieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci 
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł 
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące-
go na każde z tych dzieci,

 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania upraw-
nionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmar-
łego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na 
drugie i każde następne dziecko,

 13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazo-
wego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni 
członkowie rodziny, każdemu z nich niezależnie od od-
szkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania upraw-
nieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub 
dzieci zmarłego, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego 
następnego uprawnionego.
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Przepisy przejściowe
Zmiany dotyczące umów 

terminowych wchodzą w ży-
cie 22.02.2016 r., ale nie ozna-
cza to automatycznie, że do 
wszystkich umów o pracę, 
trwających w tym dniu będą 
stosowane nowe przepisy
a) dotychczasowe (stare) prze-

pisy w zakresie dopuszczal-
nego czasu trwania umowy 
lub okresu wypowiedzenia 
będą stosowane do:

 umów o pracę na czas okre-
ślony, jeżeli przed tym 
dniem umowy te zostały 
wypowiedziane,

 umów o pracę na czas okre-
ślony zawartych na okres 
do 6 miesięcy albo zawar-
tych na okres dłuższy niż 
6 miesięcy, w których nie 
przewidziano możliwości 
ich rozwiązania z zacho-
waniem 2-tygodniowego 
okresu wypowiedzenia,

b) nowe przepisy będą stoso-
wane:

 przy wypowiadaniu umów 
o pracę na czas określony 
zawartych na okres dłuższy 
niż 6 miesięcy, w których 
przewidziano możliwość 
ich rozwiązania z zacho-
waniem 2-tygodniowego 

Umowy terminowe po nowemu (cz. II)

okresu wypowiedzenia, 
z uwzględnieniem zmian 
dotyczących okresów wy-
powiedzenia, o których 
mowa w nowym art. 36 § 1 
kodeksu pracy,

 umów o pracę na czas okre-
ślony w zakresie dopusz-
czalnego czasu trwania 
umowy (umów) na czas 
określony oraz dopuszczal-
nej liczby takich umów. 33-
-miesięczny limit zatrud-
nienia liczymy dopiero po 
wejściu w życie zmienio-
nych przepisów (czyli od 
22 lutego 2016 r.);

Przykład

Co stanie się z umową na 
czas określony zawartą przed 
22.02.2016 r. na trzy lata?

Odpowiedź:
Trwająca w dniu 22.02.2016 

r. umowa o pracę na czas okre-
ślony stanie się pierwszą lub 
drugą umową okresową w ro-
zumieniu nowych przepisów 
albo nawet już stałą umową 
– w zależności od sytuacji 
faktycznej.
1. Jeśli będzie to pierwsza 

umowa o pracę na czas 

określony łącząca strony 
albo kolejna, ale zawarta 
w odstępie większym niż 
30 dni od ustania poprzed-
niej umowy o pracę na czas 
określony, to od 22.02.2016 
r. – w świetle nowych regu-
lacji – trwająca umowa bę-
dzie mieć status pierwszej 
umowy na czas określony. 
Jednak 33-miesięczny okres, 
o którym mowa w nowych 
przepisach, zacznie bieg do-
piero 22.02.2016 r. i upłynie 
21.11.2018 r., a w tym cza-
sie strony będą mogły jesz-
cze nawiązać dwie umowy 
o pracę na czas określony 
(art. 14 ust. 4 ustawy nowe-
lizującej).

2) Gdy istniejącą 22.02.2016 r. 
umowę o pracę na czas okre-
ślony strony podpisały w od-
stępie krótszym niż 30 dni od 

OBECNY STAN PRAWNY ZMIANY OD 22.02.2016 r.

Zwolnienie 
pracownika 
z obowiązku 
świadczenia pracy 
w okresie 
wypowiedzenia

Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy 
nie przewidują możliwości zwolnienia 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy 
w okresie wypowiedzenia. Mimo tego instytucja 
ta jest stosowana w praktyce przez pracodaw-
ców, co zresztą znajduje odzwierciedlenie 
w orzecznictwie sądowym. Brak regulacji 
prawnych w tym zakresie powoduje wątpliwo-
ści, czy jej stosowanie jest zgodne z obowiązują-
cym prawem, a zwłaszcza, czy dopuszczalne jest 
jednostronne zwolnienie pracownika z obowiąz-
ku świadczenia pracy, tj. bez konieczności 
uzyskania zgody pracownika.

Przewiduje się przyznanie pracodawcy 
możliwości jednostronnego zwolnie-
nia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę, 
niezależnie od jej rodzaju. Będzie to 
więc możliwe zarówno w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę na 
czas nieokreślony, jak i umowy 
o pracę na czas określony oraz umowy 
o pracę na okres próbny. Zwolnienie 
to mogłoby dotyczyć całego okresu 
wypowiedzenia lub jego części.

W poprzednim „Magazynie” opublikowaliśmy pierwszą 
część artykułu dotyczącego ustawy zmierzającej do ograni-
czenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę 
na czas określony. Dziś piszemy o przepisach przejściowych 
do ustawy.

ustania poprzedniej, pierw-
szej umowy o pracę na czas 
określony, od 22.02.2016 
r. będzie ona drugą umową 
o pracę na czas określo-
ny w rozumieniu nowych 
przepisów. 33-miesięczny 
okres będzie także trwać od 
22.02.2016 do 21.11.2018 r., 
a w tym czasie strony będą 
mogły podpisać jeszcze jed-
ną umowę na czas określony 
(art. 14 ust. 4 ustawy nowe-
lizującej).
W obu przypadkach, je-

ś l i  obowiązująca w dniu 
22.02.2016 r. umowa okreso-
wa ma ulec rozwiązaniu po 
21.11.2018 r., od następnego 
dnia (22.11.2018 r.) przekształ-
ci się ona w umowę o pracę na 
czas nieokreślony.

Wyjątkowo wskazana umo-
wa nie przekształci się w umo-

wę stałą i ulegnie rozwiązaniu 
z upływem okresu, na jaki 
pierwotnie ją zawarto, nawet 
jeśli określona w umowie data 
jej rozwiązania przypada po 
21.11.2018 r. w sytuacji, gdy 
stosunek pracy będzie podle-
gał szczególnej ochronie przed 
wypowiedzeniem lub rozwią-
zaniem przez cały 33-miesięcz-
ny okres, tj. od 22.02.2016 do 
21.11.2018 r. (art. 14 ust. 6 
ustawy nowelizującej).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. 
2015.1220).

Stan prawny na 23.11.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

W jakim terminie pracow-
nik może wnieść odwoła-
nie do sądu pracy?

Pracownikowi kwestio-
nującemu wręczone 
mu wypowiedzenie lub 

rozwiązanie umowy o pracę 
przysługuje prawo wniesie-
nia odwołania do sądu pracy. 
Może wówczas zażądać uzna-
nia wypowiedzenia za bezsku-
teczne, przywrócenia do pracy 
lub odszkodowania.

Odwołanie od wypowie-
dzenia umowy o pracę wnosi 
się do sądu pracy w ciągu 7 
dni od dnia doręczenia pisma 
wypowiadającego umowę 
o pracę. Natomiast żądanie 
przywrócenia do pracy lub od-
szkodowania należy wnieść do 
sądu pracy w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę 
bez wypowiedzenia.

Termin do wniesienia od-
wołania liczy się od daty do-
ręczenia pracownikowi pisma 
zawierającego wypowiedzenie 
umowy o pracę lub rozwią-

zania umowy bez wypowie-
dzenia. Chodzi tu zarówno 
o sytuacje, gdy bezpośrednio 
wręczono pracownikowi doku-
ment wypowiedzenia w czasie 
jego obecności w pracy, jak 
i o przypadki, gdy dokonano 
tego za pośrednictwem poczty 
lub posłańca.

W oświadczeniu pracodaw-
cy o wypowiedzeniu umowy 
o pracę lub jej rozwiązaniu 
bez wypowiedzenia powinno 
być zawarte pouczenie o przy-
sługującym pracownikowi pra-
wie odwołania do sądu pracy. 
Pracodawca musi dokonać 
pouczenia na tyle konkretnie, 
by pracownik miał możliwość 
skierowania odwołania do 
sądu. Brak pouczenia o moż-
liwości odwołania się do sądu 
pracy z reguły może być pod-
stawą do przywrócenia terminu 
do dokonania tej czynności na 
wniosek pracownika.

Odmowa przyjęcia przez 
pracownika pisemnego oświad-
czenia woli pracodawcy o wy-
powiedzeniu umowy o pracę, 
zawierającego prawidłowe 

pouczenie o przysługującym 
pracownikowi prawie odwoła-
nia do sądu pracy, nie wpływa 
na skuteczność dokonanego 
wypowiedzenia i nie stanowi 
podstawy do przywrócenia 
uchybionego terminu. Decydu-
jąca w tym zakresie pozostaje 
ocena, czy pracownik miał 
realną możliwość zapoznania 
się z treścią oświadczenia pra-
codawcy.

Niezachowanie terminu do 
wniesienia odwołania skut-
kuje oddaleniem powództwa 
pracownika. Należy pamię-
tać, że gdy pracownik nie 
wniósł odwołania w terminie, 
bez własnej winy, sąd pracy 
na jego wniosek postanowi 
o przywróceniu uchybionego 
terminu. Wniosek o przywró-
cenie terminu wnosi się do 
sądu pracy w ciągu 7 dni od 
ustania przyczyny uchybienia 
terminu. We wniosku należy 
uprawdopodobnić okoliczno-
ści uzasadniające przywrócenie 
terminu.
Stan prawny na 25.11.2015 r.

Łukasz Sulej 

Odwołanie od wypowiedzenia
Do lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe odłożył 
sprawę Jarosława Ankiewicza, byłego działacza „S” w DCT 
Gdańsk, który stracił pracę w czerwcu br. Jego zdaniem 
miało to związek z zaangażowaniem w działalność związ-
kową i złożeniem do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku 
o przeprowadzenie w firmie kontroli.

Zarząd DCT utrzymuje, że zwolnienie wynikało m.in. z uchy-
bień pracownika w sprawach BHP. Sąd dał stronom trzy mie-
siące na uzupełnienie dokumentacji i zawarcie ewentualnej 

ugody. Jeżeli do niej nie dojdzie, rozpocznie się właściwy proces.
Jarosław Ankiewicz domaga się przywrócenia do pracy lub wy-

płaty sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Tyle czasu miała jeszcze 
obowiązywać jego umowa o pracę w momencie wypowiedzenia, 
które Ankiewicz uznaje za bezprawne. – Zwolnienie nastąpiło bez 
wymaganych konsultacji z zakładową organizacją związkową. Pra-
codawca twierdzi, że formalnie nie wiedział o jej istnieniu, jednak 
posiadamy prowadzoną przez niego w tym czasie korespondencję ze 
związkowcami, która przeczy takiemu stanowisku – wyjaśnia peł-
nomocnik byłego dokera, mec. Iwona Jarosz-Lipkowska z Działu 
Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

O trudnej sytuacji związkowców z „S” w DCT Gdańsk pisaliśmy 
wielokrotnie. Część pracowników zaangażowanych w działalność 
związkową straciła pracę. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, 
że w firmie dochodziło do nieprawidłowości, m.in. zatrudniania pra-
cowników na wyższych stanowiskach przy zachowaniu niższego wy-
nagrodzenia. Z kolei postępowanie w sprawie utrudniania działalności 
związkowej w DCT prowadzi Komenda Miejska Policji w Gdańsku.

(ach)

Sprawa dokera z DCT Gdańsk 
przed sądem pracy



22 Nr 12/grudzień 2015

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

W tę jedyną niepowtarzalną noc,  
gdy pierwsza gwiazdka prowadzi nas  

do Betlejem, w którym przyszedł  
na świat nasz zbawiciel Jezus Chrystus, 

dzielimy się opłatkiem i składamy 
życzenia, aby w Waszych sercach 
zagościła miłość, radość i zdrowie.

Niech święta Bożego Narodzenia staną 
się oazą ciepła domowego, a rodzący 
się w ubogiej stajence maleńki Jezus 

umocni w Was wiarę, mądrość i nadzieję 
w całym 2016 roku.

Stanisław Szukała
Przewodniczący  

oraz Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”

– Panie Przewodniczą-
cy, mijający rok obfitował 
w wiele wydarzeń w sferze 
związkowej, jak i politycznej 
w naszym kraju. Jak Pana 
zdaniem „Solidarność”, jako 
największy związek zawodo-
wy, wywiązała się ze swojej 
roli?

– Jako związek zawodowy 
wybraliśmy w mijającym roku 
kilka priorytetów, do których 
zaliczyłbym podjęcie tematu 
umów śmieciowych, obniżenie 
wieku emerytalnego, zwięk-
szenie bezpieczeństwa pracy. 
Przypomnę, że ten rok nie był 
łatwy dla nas, związkowców. 
Zaczął się bowiem protestami 
górniczymi na Śląsku, mieli-
śmy wyjazdowe nadzwyczajne 
posiedzenia Komisji Krajowej 
poświęcone górniczym prote-
stom, z bliska obserwowaliśmy 
toczące się negocjacje i w koń-
cu podpisanie ze stroną rządo-
wą porozumienia. Myśleliśmy, 
że to jest początek dialogu spo-
łecznego zerwanego przez rząd 
trzy lata temu. W tym czasie 
„Solidarność” przygotowała 
ustawę o dialogu społecznym, 
która została uchwalona przez 
Sejm minionej kadencji i to 
uważam za wielki nasz sukces. 
Powstała także już po wyborach 
prezydenckich Rada Dialogu 
Społecznego przy prezydencie 
RP. Przed wyborami prezydenc-
kimi podpisaliśmy pakiet umów 
z kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą. Podkreślę, 
że z osobą, a nie kandydatem 
partii. Podobnie było ze śp. Le-
chem Kaczyńskim, gdy starto-
wał w wyborach prezydenckich. 
„Solidarność” zaangażowała się 
w te wybory i ku naszej radości 
panu Andrzejowi Dudzie udało 
się wygrać, co też uważam za 
nasz ogromny sukces. Po wy-
borach prezydenckich nastąpiły 
parlamentarne, gdzie również 
startowali nasi członkowie z list 
PiS, ponieważ uważaliśmy, że 
programowo najbliżej nam wła-
śnie do tej partii. Chociaż umo-

wy żadnej nie podpisaliśmy, to 
jednak tę partię poparliśmy i tu 
się okazało, że partię zwycięską, 
która po raz pierwszy w wolnej 
Polsce utworzyła samodzielny 
rząd. Głównym czynnikiem 
poparcia przez nas PiS-u było 
zapewnienie prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego i Komitetu Poli-
tycznego partii, że w razie wy-
granej związek zawodowy „So-
lidarność” będzie miał wpływ 
na kształty ustaw dotyczących 
pracowników i ewentualne 
zmiany w kodeksie pracy jesz-
cze przed uchwaleniem przez 
Sejm RP. Będziemy je opinio-
wać i starać się, aby wspólnie 
wypracować z rządem dobrą 
ustawę.

– Co wydarzyło się godnego 
uwagi w naszym Regionie?

– Region Słupski na mia-
rę swoich możliwości starał 
się realizować te trzy priory-
tety, o których wspomniałem 
na początku naszej rozmowy. 
Braliśmy udział we wszystkich 
działaniach, które miały za cel 
obronę naszych członków. Co 
ważne, pod względem finanso-
wym utrzymujemy rentowność. 
Jeśli chodzi o liczebność, to co 
prawda ubyło nam trochę związ-
kowców, ale jest to uzasadnione 

przechodzeniem pracowników 
na emerytury i tu dochodzimy 
do zagadnienia uzwiązkowienia 
w zakładach pracy. W dobie 
gospodarki rynkowej jest mnó-
stwo wspaniałych pracodaw-
ców, którzy traktują pracowni-
ków podmiotowo, ale jest też 
wielu takich, którzy tylko chcą 
ich wykorzystać. I tu jest rola 
związku, aby takich osób bro-
nić. Nasz Region jest jednym 
z najmniejszych w kraju, więc 
mamy małe fundusze na roz-
wój Związku, ale korzystamy 
z pomocy kolegów z Regionu 
Gdańskiego, gdzie organizowa-
ne są wspólne szkolenia w celu 
pozyskania nowych członków. 
Jednak moim zdaniem naj-
większą rolę w pozyskiwaniu 
nowych członków czy też za-
kładaniu nowych organizacji 
zakładowych odgrywają nasi 
etatowi działacze, którzy swoją 
charyzmą i zaangażowaniem, 
a nawet poświęceniem, reali-
zują w praktyce powstawanie 
nowych OZ. Takim przykładem 
oddanego związkowca jest ko-
lega Marian Rudnik z Bytowa, 
którego postawiłbym za wzór 
do naśladowania dla naszych 
koleżanek i kolegów.

– Dziękuję za rozmowę.

11 listopada w kościele 
Mariackim w Słupsku odpra-
wiona została uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny 
i Miasta Słupska w 97 roczni-
cę odzyskania niepodległości 
po 123 latach niewoli. Eucha-
rystię w towarzystwie księży 
z dekanatu słupskiego Wschód 
i Zatorze koncelebrował ks. 
biskup Krzysztof Zadar-

SŁUPSKA „SOLIDARNOŚĆ” 
podsumowuje rok 2015
Rozmowa z przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku STANISŁAWEM SZUKAŁĄ

97 rocznica odzyskania niepodległości
ko. Wśród licznych pocztów 
sztandarowych był obecny 
także nasz, czyli Zarządu Re-
gionu Słupskiego NSZZ „So-
lidarność”. Po skończonym 
nabożeństwie orszak pocz-

tów sztandarowych, delegacji 
i mieszkańców Słupska prze-
szedł na plac Zwycięstwa, 
gdzie pod pomnikiem Żołnie-
rza Polskiego złożono wieńce 
i wiązanki kwiatów.

11 listopada – sztandar słupskiej „Solidarności” podczas 
obchodów Święta Niepodległości. Od lewej: Teresa Kulesza, 
Jan Żukowski i Elżbieta Szałankiewicz.

Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu 
Słupskiego NSZZ „Solidarność”.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z wyborami” z nr. 10/2015. 
Otrzymuje ją pan Seba-
stian Zalewski z Bytowa. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. Hasło brzmia-
ło: „Wybierzmy dobrze”.
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POZIOMO 
(w kolejności alfabetycznej)
 obszar wodny
 szkoda czasu i …
 rozmowa, polemika
 wyszukana grzeczność
 grupa, tłum
 jest to cnota nad cnotami,  

trzymać …za zębami
 półwysep lub pies
 Roger, aktor, filmowy 

święty
 dzielnica mieszkaniowa
 ćmi papierosy
 polecenie w wojsku
 przodek ołówka
 łup Siuksa
 miesiąc urodzonych pod 

znakiem Koziorożca.

PIONOWO 
(w kolejności alfabetycznej)
 załącznik, dodatek
 katolicka organizacja chary-

tatywna
 element, segment
 bramkarz lub ptak
 trójkąt kreślarski
 oficjalna uroczystość, 

przyjęcie
 mysz lub szczur
 przyprawa korzenna
 zwycięzca spod Termopili
 wypiera skalpel
 resztki z produkcji
 gra w karty
 Przemysław, polski mistrz 

świata w kick-boxingu
 usterka, skaza

 zakwas do ciasta
 dziewczę z „Pana Tade-

usza”.
(kas)

Litery z szarych pól  ponume-
rowanych od 1 do 22  utwo-
rzą rozwiązanie, które należy 
przesłać na adres redakcji.

Świąteczna krzyżówka z przyprawą

Cha, cha, cha czy ha, ha, ha
Kiedy śmiejemy się, wydajemy dźwięki typu: cha, cha, 
chi, chi, che, che. Czy te wyrazy dźwiękonaśladowcze 
znaczą to samo, czy różnią się znaczeniem? Który zapis 
jest poprawny: cha czy ha?

Słowa naśladujące śmiech

Wyraz cha, najczęściej powtarzany, oznacza odgłos wybuchu śmie-
chu, np. mówimy: Dzieci wybuchnęły śmiechem: cha, cha, cha!

Słowo che to albo odgłos głośnego, rubasznego, albo zło-
śliwego, ironicznego śmiechu; np.

Che, che, che  – zarechotał Jan i wyszedł z sali.
Natomiast powtarzane chi odnosi się do odgłosu cichego, 

tłumionego śmiechu o wysokim tonie; to wyraz naśladujący 
śmiech z odcieniem zadowolenia, satysfakcji, a czasami złośli-
wości i szyderstwa, np.: Chi, chi, chi, jaki on niedomyślny!

Wyraz chi, chi używany jest także w potocznym związku 
frazeologicznym „To nie chi, chi.” – rozumianym jako: „To 
nie żarty, to poważna sprawa.”.

Te trzy zdefiniowane powyżej wyrazy dźwiękonaśladow-
cze*) – naśladujące śmiech – możemy pisać dwojako: albo: 
cha, che, chi, albo ha, he, hi.

Jeden i drugi sposób jest poprawny, co potwierdzają słow-
niki, np. „Słownik języka polskiego PWN” z 1999 r. i najnow-
szy „Wielki słownik ortograficzny PWN” z 2012 r.

Dzwonki

Podobna zasada dotyczy także wyrazów naśladujących dźwięki 
wydawane przez dzwonki, na przykład można napisać: dryn, 
dryn albo dryń, dryń, a także: dzyn, dzyn albo dzyń, dzyń (Nagle 
usłyszałam: dzyń, dzyń, dzyń i zobaczyłam sanie.).

Na temat wyrazów dźwiękonaśladowczych pisał m.in. 
profesor Mirosław Bańko, zwracając uwagę, że nie ocenia 
się ich w skali poprawne – niepoprawne, lecz w skali traf-
ne – nietrafne lub sugestywne – niesugestywne i sugestywne 
– mniej sugestywne, oraz że nie zawsze najlepszy jest ten 
sposób naśladowania dźwięku, do którego jesteśmy przyzwy-
czajeni, który jest zgodny z językową konwencją, ale – sposób 
doraźnie zastosowany, np. drrrrrryń!

Chichot i chichocik

Wyrazy kojarzące się ze śmiechem, nazywające śmiech, typu:
 chichy – ‘ciche, tłumione śmiechy, śmieszki; chichoty’,
 chichot – ‘cichy , tłumiony śmiech, o wysokim tonie’,
 chichotek, chichocik – ‘krótki, cichy, tłumiony śmiech; 

śmieszek’ (chichotek to także ‘chłopak skłonny do śmie-
chu, do żartów’),

 chichotka – ‘dziewczyna, kobieta lubiąca się śmiać, skłonna 
do śmiechu; śmieszka’; a w liczbie mnogiej rzeczownik 
chichotki to: ‘śmieszki, żarty, figle’,

 chichotać, chichotać się – ‘śmiać się cichym, tłumionym 
śmiechem’ (np. Chichotał się z byle czego.),

 chichotanie się – rzeczownik od czasownika chichotać się, 
 chichotliwie – ‘chichocząc, z chichotem’ (np. Śmiał się i 

opowiadał to chichotliwie.),
 chichotliwy – ‘głos śmiech podobny do chichotu, pełen chi-

chotu, chichoczący’ (np. Usłyszałem chichotliwe szepty.) 
oraz ‘ktoś skłonny do chichotania, lubiący chichotać’ (np. 
Zosia to chichotliwa dziewczynka.)

 chichrać się – to potocznie ‘chichotać’,
zawsze piszemy stosując „ch”. 

Z przymrużeniem oka

Wprawdzie temat tego felietonu dotyczy śmiechu, ale nie za-
pominajmy, że zasady ortograficzne to nie śmichy-chichy.

Barbara Ellwart
*) Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeiczne) to słowa, które 
naśladują dźwięki, odgłosy natury, takie, w których zastosowano to na-
śladowanie, np.: cha, cha, cha; ćwir, ćwir; bzz; chlup; miau; hau,hau; 
kwa, kwa, kwa; dzyń, dzyń.

Od stycznia 2016 będzie 
można już składać rozli-
czenia podatkowe za rok 
2015. Przy okazji można 
uczynić coś dobrego. 
Przekazać 1 procent swo-
jego podatku na związko-
wą organizację pożytku 
publicznego – Pomorską 
Fundację Edukacji i Pracy, 
prowadzącą Fundusz Sty-
pendialny im. NSZZ „S”.

Nawet jeśli kwota, któ-
rą przekazujemy, jest 
niewielka, to w skali 

miasta lub całego województwa 
może osiągnąć tysiące złotych. 
Dlatego warto w rozliczeniu 
zaznaczyć chęć przekazania tej 
kwoty, obecnie procedura jest 
bardzo prosta – wystarczy po-
dać nazwę i KRS fundacji oraz 
wyliczony 1 procent.

Pamiętajmy, że przekazując 1 
procent podatku dla Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy nic 
nie tracimy, nie są to dodatkowe 

Przekaż 1 procent
koszty. Pieniądze, które zostaną 
przekazane, to podatek już od-
liczony od dochodów, który za-
wsze trafia do budżetu państwa. 
Teraz mamy prawo wyboru 
i możliwość przekazania części 
podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego.

Wybór naszej fundacji skut-
kuje długofalową pomocą, któ-
ra dotrze do potrzebujących. Co 
ważne, jeśli nie damy pieniędzy 
z tytułu 1 procenta organizacji 
pożytku publicznego, to rząd 
sam zdecyduje, jak je wydać, nie 
wrócą one do naszej kieszeni.

Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania ze strony interne-
towej Regionu i fundacji, na 
których będą zamieszczone nie-
odpłatne programy do rozliczeń 
rocznych PIT z trwale wpisaną 
nazwą i numerem KRS Po-
morskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy.

(rt)

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56

www.pomorskafundacja.org.pl
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80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR
Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76 
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

Lublewo leży pomiędzy 
Bąkowem a Kolbudami. 
Uchodzi za najstarszą wieś 

w gminie Kolbudy, aczkolwiek 
ze starej zabudowy, poza cegla-
nym gotyckim kościołem, nic się 
nie zachowało. Co prawda z tym 
„nic” to lekka przesada, bo znaj-
dzie się tam kilka domów pamię-
tających czasy sprzed II wojny 
światowej. Ponadto archeolodzy 
na terenie średniowiecznej osady, 
funkcjonującej przed wiekami 
w obrębie dzisiejszego Lublewa, 
odkopali groby skrzynkowe, urny 
twarzowe i popielnice zawierają-
ce ozdoby ze złota oraz brązu.

Wróćmy jednak do kościoła 
wzniesionego przez Krzyżaków 
w drugiej połowie XIV wieku. 
Historycy twierdzą, że była to 
już druga świątynia w tejże wsi, 
bowiem ta pierwsza, zapewne 
drewniana, przynależała do pa-
rafii św. Wojciecha w Gdańsku. 
Budowa tej drugiej, już muro-
wanej, wiąże się z erygowaniem 
parafii w 1349 roku.

Z tego okresu zachowały się 
głównie mury trójbocznie za-
mkniętego prezbiterium. Pozo-

Pomorze obfituje w przepiękne kościoły, koło których często przejeżdżamy, ale ich nie 
zauważamy, a nawet, jeśli widzimy, że stoi piękna budowla, to nie mamy czasu, aby się 
przy niej zatrzymać. Poza tym najczęściej do jej wnętrza można się dostać jedynie podczas 
uroczystości kościelnych, a nie jest to najlepszy moment na oglądanie zabytku. Taką właśnie 
starą świątynią, usytuowaną przy głównej trasie wiodącej z Gdańska do Kościerzyny przez 
Przywidz, jest kościół Najświętszej Panny Marii Królowej Polski w Lublewie. Przekonajmy 
się, czy warto tam zajrzeć.

stałe ściany pochodzą z czasów 
późniejszych, bowiem w 1433 
roku kościół został zniszczony. 
Jednakże dosyć szybko odbu-
dowany. Niestety, w 1658 roku, 
czyli w dobie potopu szwedzkie-
go, uległ spustoszeniu, a w 1683 
roku wybuchł w kościele pożar. 
Dzisiejsza świątynia jest więc 
budowlą gotycko-barokową i jak 
na potrzeby stale rozbudowującej 
się wsi zbyt małą, ale jakże uro-
kliwą.

Możemy o niej powiedzieć, 
że to wiejski ceglany kościółek 
orientowany, czyli z prezbiterium 
skierowanym na wschód, z drew-
nianą wieżą szalowaną deskami 
i wtopioną w dach, z niewielką 
kaplicą przylegającą do nawy 
południowej, z zakrystią od pół-
nocy i dostawioną w XX wieku 
małą drewnianą kruchtą. Ową 
budowlę przykryto dwuspado-
wym dachem, a wieżę nakryto 
czterospadowym, puklastym, bla-
szanym hełmem zwieńczonym 
chorągiewką z herbem Gdańska 
i datą 1684. Elementem wzbu-
dzającym spore zainteresowanie, 
a umieszczonym w górnej partii 

elewacji kaplicy, jest zegar sło-
neczny datowany na 1680 rok.

Lublewski kościół jest salo-
wy, a więc jednonawowy, bez 
wydzielonego prezbiterium, które 
wraz z nawą ma drewniany strop 
pokryty współczesnymi malo-
widłami. Warto zwrócić uwagę 
na wyposażenie owego kościoła, 
bo znajduje się tam kilka intere-
sujących obiektów. Zacznijmy od 
barokowego, z połowy XVII wie-
ku ołtarza głównego, w którym 
współczesny obraz Matki Boskiej 
jest ujęty parą barokowych ko-
lumn oplecionych winną latoro-
ślą. Po bokach ma ażurowe ucha 
z główkami aniołków podobnych 
do putta spinającego obraz z gór-
nym gzymsem ołtarza.

W ostrołukowej wnęce, tuż 
nad wejściem z prezbiterium do 
zakrystii, wisi, zespolony z archi-
tekturą, drewniany kartusz z nie-
udolnie namalowanym gryfem 
w tarczy herbowej, datowany na 
początek XVIII wieku. Natomiast 
tuż przy balustradzie oddzielają-
cej nawę od prezbiterium umiesz-
czono kolejny interesujący obiekt. 
Jest nim manierystyczna chrzciel-

nica z ok. 1630 roku, drewniana, 
ośmioboczna, z pokrywą zdo-
bioną główkami aniołków oraz 
chrząstkowo-małżowinowym 
ornamentem i liśćmi akantu.

Należy też wspomnieć o chó-
rze muzycznym z rokokowym 
prospektem organowym z drugiej 
połowy XVIII wieku z ażurową 
dekoracją i dwoma puttami trzy-
mającymi trąby. Na północnej 
ścianie nawy, bliżej chóru mu-
zycznego, znajduje się skromne 
epitafium mieszkańca Lublewa, 

Kościół parafialny w Lublewie.

zmarłego w 1727 roku, a urodzo-
nego w Gdańsku.

Jednak najciekawszym 
obiektem lublewskiego kościo-
ła jest drewniana ambona z sie-
dziskiem wewnątrz korpusu, na 
którym umieszczono datę 1696 
i inicjały E.S. Do 2002 roku, 
kiedy to prowadzono w koście-
le prace konserwatorskie, ową 
ambonę uznawano za skromne 
barokowe dzieło, mimo że wy-
kazuje elementy manierystycz-
ne. Jakież było zdziwienie, 
kiedy spod kilku warstw farby 
na płycinach owej ambony 
ukazały się późnorenesanso-
we malowidła przedstawiają-
ce postacie Chrystusa Salvator 
Mundi, czyli Zbawiciela Świa-
ta oraz świętych: Bartłomieja, 
Piotra, Jana, Tomasza, Szymo-
na i Mateusza. Wówczas też 
stwierdzono, że okres powsta-
nia ambony należy datować na 
lata 1590-1605.

Być może lublewski kościół 
kryje jeszcze jakieś inne tajem-
nice.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Rokokowy prospekt organowy.


