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Przede wszystkim układy 
zbiorowe
– Musimy teraz pilnować naszych prioryte-
tów, aby przedwyborcze obietnice zostały 
spełnione – powiedział przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda podczas stycznio-
wego spotkania opłatkowo-noworocznego 
szefów sekretariatów i sekcji krajowych w Sali 
BHP w Gdańsku.
Jednym z najważniejszych problemów 
stojących przed branżami jest w ocenie Dudy 
rozwój układów zbiorowych pracy. – W tej 
chwili branżowych układów właściwie 
nie ma. Chcemy iść w tym kierunku, aby 
rozwijały się i ponadnarodowe, i branżowe 
układy zbiorowe – zaznaczył. Jednocześnie 
przewodniczący poinformował, że toczą się 
w chwili obecnej rozmowy z pracodawca-
mi na temat układu zbiorowego pracy dla 
pracowników ochrony i utrzymania czystości, 
bo w tym sektorze najczęściej dochodzi do 
patologii i łamania prawa.

„Solidarność” 
w Castoramie rośnie 
w siłę!
W ciągu roku od podpisania „Porozumienia 
o współpracy” przez organizację zakładową 
NSZZ „Solidarność” w Castoramie Polska 
sp. z o.o., liczącą wówczas 50 osób, jej 
liczebność wzrosła do blisko 300 członków 
działających w 32 sklepach. Zagwarantowana 
w porozumieniu możliwość spotkań liderów 
organizacji i organizatorów związkowych 
z pracownikami pozwala na zbieranie ich 
problemów i opinii na temat warunków 
pracy. Pracownicy informowani są także 
o możliwości przystąpienia do Związku, a taki 
system przynosi też pracodawcy korzyść 
w postaci rzetelnego głosu załogi, który 
można wykorzystać do usprawniania funkcjo-
nowania firmy.

Teraz czas na 
pracowników Amazona
Według Bloomberg Billionaires Index 2015 
Jeff Bezos, z prywatnym majątkiem około 
58,2 mld dolarów, zajmuje czwarte miejsce 
wśród najbogatszych ludzi świata. Z kolei 
pracownicy w polskich centrach Amazona 
zarabiają w przeliczeniu około 400 euro mie-
sięcznie, pracując 10 i pół godziny dziennie. 
Nadszedł już czas, aby ludzie wypracowujący 
bogactwo Amazona byli zatrudniani na 
przyzwoitych warunkach i lepiej wynagradza-
ni. Organizacja zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” przy Amazon działa od roku. Firma 
do tej pory ulokowała w Polsce dwa centra 
logistyczne: we Wrocławiu i Poznaniu oraz 
Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku, 
które zatrudniają łącznie blisko 6 tysięcy 
osób, a media donoszą o planach otwarcia 
kolejnych zakładów.

Rząd sięgnie po projekt 
„Solidarności”
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska nie wyklucza, że rząd 
skorzysta z projektu obywatelskiego ustawy 
o płacy minimalnej autorstwa NSZZ „Soli-
darność”, który zakłada osiągnięcie poziomu 

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 
Projekt obywatelski, pod którym „Solidar-
ność” zebrała ponad 330 tys. podpisów, 
zakłada, że jeśli wzrost gospodarczy będzie 
wyższy niż 3-4 proc., płaca minimalna będzie 
rosła szybciej, aż osiągnie poziom 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Pierwsze 
czytanie odbyło się jeszcze jesienią 2011 r., 
a po zakończeniu kadencji Sejmu, ponownie 
w lutym 2012 r. Później trafił on do sejmowej
komisji, gdzie przeleżał do końca poprzedniej 
kadencji. Mimo że przez ostatnie 10 lat płaca 
minimalna wzrosła o 100 proc. (z 849 zł do 
1850 zł), to jednak w relacji do przeciętnego 
wynagrodzenia niezmiennie oscyluje w grani-
cach 38-42 proc., co oznacza, że praktycznie 
stoi w miejscu.

Rosną zbiory Archiwum 
Komisji Krajowej

Archiwum Historyczne Komisji Krajowej 
udostępnia kolejne archiwalia. Tym razem jest 
to nowa kolekcja (nr 74) publikacji seryjnych 
i wydawnictw niezależnych. Umieszczone 
w niej jednostki archiwalne zostały zebrane 
w toku długoletniej działalności KK poprzez 
pozyskiwanie podobnych materiałów, współ-
pracę z Biblioteką Narodową, ale też wymianę 
z innymi instytucjami czy przede wszystkim 
dzięki cennym darowiznom osób prywatnych. 
Wspomniane druki zwarte zajmują na półkach 9 
metrów bieżących. Obecnie inwentarz zgroma-
dzonych książek posiada 2994 rekordy. Całość 
nosi przy tym charakter kolekcji otwartej, co 
oznacza, iż w dalszym ciągu będą dopisywane 
do niej kolejne pozycje. Już teraz jednak jest 
ona, wraz z kolekcją nr 75, jednym z najwięk-
szych zbiorów tego typu w Polsce i na świecie. 
Dostęp do wspomnianych materiałów można 
uzyskać w Czytelni AHKK „S” od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9 do 15.30.

Szef zielonogórskiej „S” 
udaremnił napad

Maciej Jankowski (na zdjęciu), przewodni-
czący zielonogórskiej „Solidarności”, razem 
z Czesławem Fedorowiczem, radnym 
Sejmiku samorządowego, zatrzymali uzbrojo-
nego bandytę i tym samym udaremnili napad 
na kasę SKOK w Zielonej Górze. Siedziba 
tamtejszego Zarządu Regionu mieści się na 
pierwszym piętrze budynku, na parterze zaś 
znajduje się kilka biur, w tym siedziba SKOK-u. 
– Około godziny 15 schodziliśmy na dół. Pan, 
który wynajmuje na dole biuro, powiedział 
nam zaniepokojony, że coś niedobrego dzieje 
się w SKOK-u – relacjonuje Maciej Jankowski. 

– Otworzyłem drzwi, zobaczyłem wystraszo-
ne pracownice i mężczyznę w kapturze, który 
trzymał pistolet. Razem z Czesławem rzucili-
śmy się na niego. Wzywałem pomocy, więc 
z góry nadbiegł jeszcze mój zastępca. W tym 
czasie pracownice kasy szybko zadzwoniły po 
policję. – Przetrzymaliśmy go około 10 minut 
i napastnika przejęła policja – mówi szef ZR. 
– Okazało się, że pistolet był atrapą.
W połowie listopada miał miejsce napad 
na tę samą siedzibę SKOK. Wtedy nikt nie 
powstrzymał sprawcy. Policja podejrzewa, że 
może to być ta sama osoba.

Prawnik z „Solidarności” 
doceniony

Profesor Marcin Zieleniecki z Zespołu Praw-
nego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po raz 
kolejny znalazł się w prestiżowym rankingu 50 
najbardziej wpływowych prawników w Polsce 
przygotowywanym od kilku lat przez „Dziennik 
Gazetę Prawną”. W tym roku prof. Zieleniecki 
znalazł się na 28 miejscu, co oznacza awans 
o dwa miejsca w porównaniu z poprzednim 
zestawieniem. Serdecznie gratulujemy! Dwa 
pierwsze miejsca w rankingu zajęli prezes PiS 
Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda.

Były naczelny 
„Tygodnika Solidarność” 
wiceprezesem Polskiego 
Radia

Zmiany w Polskim Radiu i TVP, czyli mediach 
określanych jako publiczne, stały się faktem. 
Zaczęło się od małej ustawy medialnej. Nową 
prezes Polskiego Radia, urzędującą od 
8 stycznia Barbarę Stanisławczyk, wspierać 
będzie w zarządzie Jerzy Kłosiński, były 
redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”.

Inspektor Giedrojć
Roman Giedrojć, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Okręgowym Inspektoracie PIP 
w Gdańsku, jest najpoważniejszym kandy-
datem na szefa Państwowej Inspekcji Pracy. 
Otrzymał pozytywną rekomendację Rady 
Ochrony Pracy. Roman Giedrojć jest kierow-
nikem słupskiej Delegatury Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Gdańsku, radnym 
pomorskiego Sejmiku, był posłem AWS, 
w latach 2006-2008 pełnił funkcję zastępcy 
głównego inspektora pracy, był autorem 
przepisów o decyzji nakazowej w zakresie 
wypłat wynagrodzeń (więcej na str. 14). 

Umowa przed podjęciem 
pracy

Obniżenie wieku emerytalnego i projekt 
„500+” na dziecko to – zdaniem członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego – problemy, 
którymi w pierwszej kolejności powinien 
zająć się Sejm. Regionalne władze NSZZ 
„Solidarność” zebrały się 11 stycznia 
w siedzibie  „S” na pierwszym w tym roku 
posiedzeniu.
Tradycją już się stało, że raz w miesiącu rela-
cję z prac parlamentu składa przed członkami 
Zarządu Regionu poseł Janusz Śniadek. 
Dobrą wiadomością jest informacja, że 
trwają w parlamencie prace nad nowelizacją 
kodeksu pracy, która zakłada konieczność 
podpisania umowy o pracę jeszcze przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt 
w tej sprawie do konsultacji partnerzy spo-
łeczni otrzymali jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku. Członków Zarządu Regionu interesowa-
ły jednak przede wszystkim sprawy dotyczące 
pracowników. Karol Guzikiewicz ze Stoczni 
Gdańsk dopytywał o to, czy w ustawie 
przywracającej wiek emerytalny zostanie 
uwzględniona sprawa stażu, jeśli tak, czy zali-
czana do stażu będzie służba wojskowa i stu-
dia. Mówiono także o potrzebie usprawnienia 
pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a także 
o wzmocnieniu pozycji społecznej inspekcji 
pracy. Na styczniowym posiedzeniu poruszo-
no także sprawę elektronicznej legitymacji 
członkowskiej oraz stworzenia bazy członków 
Związku. Dyskusja na ten temat będzie 
kontynuowana na lutowym posiedzeniu ZR 
z udziałem przedstawiciela Komisji Krajowej. 
Członkowie Zarządu Regionu podjęli uchwałę 
dotyczącą rejestracji w naszym Regionie 
Regionalnej Sekcji Młodych.

Święta w pomorskiej 
rodzinie wraz z kapelą 
braci Golców

Kto nie był 10 stycznia w bazylice św. Brygi-
dy w Gdańsku i nie śpiewał z góralami kolęd 
– niechaj żałuje! Było rodzinnie, śpiewnie, 
świątecznie. Artyści wykonali we właściwej 
sobie dynamice piękny program artystyczny. 
Dudy, skrzypki, basy przeniosły nas w świą-
teczny nastrój. Wypełniony kościół, a nawet 
plac przed świątynią (z możliwością obejrze-
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W numerze między innymi:
Czy jest możliwe efektywne ekonomicznie zarządzanie spółką 
i jednocześnie bycie pracodawcą, który prowadzi rzetelny dialog 
ze związkami zawodowymi? Jak najbardziej tak. Nie ma miejsca 
na ściemę. 

Nie ma miejsca na ściemę, str. 7

– Dorastałem w duchu „Solidarności”, miałem też ważne autory-
tety – moich rodziców. Nie mogłem więc inaczej czuć i postępo-
wać. Moje życie i całej naszej rodziny związane jest z „Solidarno-
ścią” – mówi Sławomir Kalwasiński.

Kalwasińscy – rodzina z duchem „Solidarności”, 
str. 9

– Uzupełnienie nazwy ministerstwa o „rodzinę” jest wyraźnym 
wskazaniem, że będzie ona ważnym podmiotem jego działań 
– mówi Antoni Szymański, senator PiS.

500+ dla rodzin, str. 11

Polacy zarabiają mało i boją się utraty pracy. Brak podstawo-
wego poczucia bezpieczeństwa i stabilności odbija się na ich 
planach życiowych. Odsuwają decyzję o posiadaniu potomstwa, 
rodzi się mniej dzieci. Polska się wyludnia. 

Wsparcie dla rodzin, str. 12

To co, 
wracamy do Polski? 

Wreszcie my�l�
o rodzinach!

Czy w Polsce funkcjonowały media publiczne? TVP i Polskie Ra-
dio przestały, pod ciśnieniem kolejnych politycznych ekip, pełnić 
swoje funkcje, czyli krytycznie i wnikliwie opisywać rzeczywi-
stość, obniżając w ten sposób poziom publicznego dyskursu. 

Mała rewolucja medialna, str. 18

nia koncertu na telebimie) na niedzielnym 
koncercie Golec uOrkiestry z Żywiecczyzny 
w bazylice św. Brygidy zaświadczają, że 
potrafimy z lubością wsłuchać się w kolędy 
na rockową i folkową nutę. Profesjonalizm 
braci Łukasza i Pawła Golców, entuzja-
styczne przyjęcie przez publiczność, prawie 
dwugodzinny koncert kolęd tradycyjnych, 
ale także we własnej aranżacji i autorstwa 
zespołu, a po koncercie – możliwość otrzyma-
nia autografów – to dowód, że impreza była 
udana nad wyraz. Wśród obecnych byli abp 
Sławoj Leszek Głódź i bp Wiesław Szla-
chetka. Licznie stawili się także związkowcy 
z „S”. Brawo dla księdza kanonika Ludwika 
Kowalskiego, proboszcza parafii św. Brygidy, 
że to, iż otworzył drzwi świątyni muzykom 
z Milówki i sąsiednich wsi Żywiecczyzny.

Polska szkoła przed 
reformą systemu oświaty

Zmiany w ustawie o systemie oświaty, 
przymiarki do zmiany podstawy programowej 
oraz kodeksu pracy dla nauczycieli, czyli 
Karty nauczyciela – zdominowały pierwsze 
w tym roku posiedzenie Rady Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. To kwestie istotne dla poziomu 
edukacji, dla pracowników oświaty (w syste-
mie oświaty pracuje ok. 660 tys. nauczycieli), 
uczniów i rodziców. 

Opłatek oświatowej „S”
Ponad 100 związkowców reprezentują-
cych półtora tysiąca członków zrzeszonych 
w Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku spotkało się na uroczystym 
posiedzeniu, które odbyło się 13 stycznia 
w siedzibie gdańskiej „S”. Gości przywitanio 
koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdań-
sku. (czytaj na str. 6)

Sekcja Służby Zdrowia: 
Będą zmiany
Zmiany w służbie zdrowia oraz nowelizacja 
prawa pracy to główne tematy pierwszego 
w tym roku posiedzenia Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego, które odbyło się 13 stycznia 
w siedzibie gdańskiej „S”. (czytaj na str. 6)

Szef kanadyjskich 
związków dokerów 
popiera działania „S”

– Przekażę informacje dotyczące działań 
podejmowanych przez związkowców 
z „Solidarności” na rzecz poprawy warunków 
pracy i płacy dokerów w DCT Gdańsk moim 
kolegom w Kanadzie. Zapewniam, że popro-
szę o poparcie dla was ze strony tamtejszych 

związków zawodowych dokerów – mówił 
Peter Lahay, koordynator ITF w Kanadzie, 
20 stycznia podczas spotkania z przedstawi-
cielami „Solidarności” w siedzibie RG NSZZ 
„S”. Celem wizyty kanadyjskiego związkowca 
w Polsce jest między innymi przeprowadze-
nie audytu związanego z osobą nowego 
inspektora ITF w portach Gdyni i Gdańska 
Grzegorza Dalekiego. Peter Lahay zapoznał 
się także z prowadzonymi kampaniami prze-
ciwko tanim banderom (FOC) i tanim portom 
(POC) w Polsce. W spotkaniu z Peterem 
Lahayem uczestniczyli m.in.: Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, Andrzej 
Kościk, przewodniczący KSMMiR NSZZ „S”, 
Grzegorz Daleki, inspektor ITF, oraz Jan 
Szewczyk, kierownik Działu Organizowania 
i Rozwoju NSZZ „S”.

Młoda „Solidarność” 
wybrała władze

18 stycznia członkowie Regionalnej Sekcji 
Młodych NSZZ „Solidarność” wybrali prze-
wodniczącego, pozostałych członków Rady 
Sekcji, członków Komisji Rewizyjnej oraz 
delegatów na walne zebranie Krajowej Sekcji 
Młodych. (czytaj str. 6)

Szkolenia komisji 
rewizyjnych
W dniach 21-22 stycznia odbyły się pierwsze 
w tym roku szkolenia członków zakładowych 
komisji rewizyjnych. Przypomnijmy, że komi-
sja rewizyjna ma za zadanie kontrolowanie 
funkcjonowania władzy wykonawczej, czyli 
komisji zakładowej. Uczestnicy szkolenia 
dowiadują się, jakie czynności kontrolne 
powinni sprawować, pełniąc swoje funkcje, 
a jest to m.in. sprawdzanie przestrzegania 
prawa związkowego, jak i powszechnego, 
ale również mają obowiązek kontrolowania 
komisji zakładowej od strony finansowej. 

To pierwsze w tym roku szkolenie członków 
zakładowych komisji rewizyjnych. Kolejne 
odbędą się 7-8 kwietnia oraz 12-13 maja.

Rada dialogu 
mediatorem
Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego we wtorek, 26 stycznia przyjęło re-
gulamin prac rady. Został ustalony tematyczny 
podział zespołów roboczych pomorskiej WRDS. 
Będą to grupy do spraw gospodarki, 
w tym gospodarki morskiej, spraw społecz-
nych, w tym rynku pracy, oraz do spraw 
bezpieczeństwa. Pierwsze posiedzenie rady 
zaplanowano w połowie lutego br. Zakres prac 
rady zostanie też poszerzony o rolę mediacyj-
ną. Na wniosek Krzysztofa Dośli, przewod-
niczącego ZRG NSZZ „S”, WRDS zajmie się 
konfliktem pracowniczym w gdańskim DCT. 
Z kolei środowisko rzemieślników postuluje 
wprowadzenie pod jej obrady problemu niedo-
finansowania szkolnictwa zawodowego. 

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy to orga-
nizacja założona przez Region Gdański NSZZ 
„Solidarność”. Przekazując 1 procent tej orga-
nizacji wspierasz cele, które popiera Region. 
To kształcenie przyszłych pokoleń, promocja 
„Solidarności” wśród młodzieży akademickiej 
i wspieranie specjalnych placówek akademic-
kich. Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy po-
siada status organizacji pożytku publicznego. 
Figuruje ona w „wykazie organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych do otrzymania 
1 procenta podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2015” na stronie interneto-
wej MRPiPS.
Razem możemy pomóc!

Przekaż 1 procent!

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 58 308 43 56

Zmiany w kodeksie pracy 
– szkolenie
22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa 
z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 
Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie 
nieuzasadnionego wykorzystywania umów 
o pracę na czas określony. Są jeszcze wolne 
miejsca na szkolenie z zakresu kodeksu 
pracy. Odbędzie się ono w Jastrzębiej Górze 
w dniach 10-12 lutego br. Pełen harmono-
gram szkoleń na naszej stronie internetowej. 

Związkowcy o rządzie
Związkowcy mają uwagi do rządowych pla-
nów legislacyjnych. Przekazywali je podczas 
spotkania gdańskich i sopockich organizacji 
związkowych 27 stycznia. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG, przedstawił informacje 

ze spotkania przewodniczących regionów 
i sekretariatów branżowych „S” z parlamen-
tarzystami PiS i wiceministrami Stanisła-
wem Szwedem i Marcinem Zielenieckim. 
Najwięcej emocji związkowców wzbudziły 
planowane zmiany w systemie emerytalnym 
oraz start programu „Rodzina 500+”. 
W części poświęconej informacji z pomorskich 
zakładów pracy omówiono m.in. aktualną 
sytuację w Przedsiębiorstwie Robót Czerpal-
nych i Podwodnych i Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
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SPOŁECZEŃSTWO

SP     JRZENIE PiS proponuje opodat-
k o w a n i e  m a r k e t ó w, 
„Solidarność” postuluje 
wprowadzenie niedziel 
wolnych od handlu.

Każdy sklep z przycho-
dami powyżej 1,5 mln 
zł netto miesięcznie za-

płaci nowy podatek – ujawniło 
Ministerstwo Finansów. Resort 
czyni rozróżnienie sprzedaw-
ców na tych, którzy pracują 
tylko w tygodniu, i na tych, 
którzy zarabiają w weekendy 
i w święta. Dla tych ostatnich 
przygotował dodatkowe fiskal-
ne obciążenie. Może to jednak 
uderzyć w rodzimych kupców, 
właścicieli małych sklepów, 
którzy mogliby prowadzić 
swoje sklepy w ten dzień. 
Czy więc w ministrze finan-
sów zwyciężył księgowy nad 
szermierzem idei wyrównania 
szans polskiego kupiectwa 
w starciu z hipermarketami? 
Te bowiem w Polsce prowadzą 
handel w niedzielę, chociaż 
w ich ojczyznach, czyli przy-
kładowo w Niemczech i we 
Francji, jest on w ten dzień za-
kazany i sklepy są zamknięte.

NSZZ „Solidarność” od lat 
postuluje nie tylko ograniczanie 
handlu w Wigilię, ale też umoż-
liwienie pracownikom skorzy-
stania z wolnej niedzieli.

– Przez kilkadziesiąt lat, poza 
szczególnymi zawodami, mie-
liśmy niedziele wolne od pracy 
i nagle się okazuje, że mają na-
stąpić niesłychane straty eko-
nomiczne – powiedziała Ewa 
Tomaszewska, posłanka PiS 
i działaczka NSZZ „Solidarność”, 
na antenie Polskiego Radia. Przy-
pomniała, że podobny argument 
był podnoszony po wprowa-
dzeniu dnia wolnego w święto 
Trzech Króli. Podkreśliła, że pra-
cą w niedzielę odbieramy prawo 
do wypoczynku pracownikom 
handlu i ich rodzinom.

Zatem projekty PiS idą 
w stronę ograniczenia han-
dlu w niedziele w wielko-
powierzchniowych sklepach 
i opodatkowania ich obrotów.

Ministerstwo Finansów pla-
nuje, że najwyższa stawka 1,9 
proc. ma obowiązywać od przy-
chodów ze sprzedaży detalicznej 
prowadzonej w soboty, niedzie-
le i inne dni ustawowo wolne 
od pracy (to ostatnie kryterium 
odnosić się będzie do tych sprze-
dawców detalicznych, którzy na 
mocy przepisów będą prowadzi-
li sprzedaż w takie dni).

Dwie pozostałe stawki są 
niższe. Stawka 0,7 proc. ma ob-
ciążać przychód nieprzekracza-
jący w danym miesiącu kwoty 
300 mln złotych. Z kolei staw-
ka 1,3 proc. ma być płacona od 
nadwyżki przychodu ponad 300 
mln złotych w tym miesiącu.

Przedmiotem opodatkowania 
będzie miesięczny przychód ze 
sprzedaży towarów. Kwota wol-
na od opodatkowania to 1,5 mln 
zł netto miesięcznie. Podatnicy, 
którzy nie przekroczą tej kwoty, 
będą zwolnieni z podatku i nie 
będą obowiązani do składania 
deklaracji podatkowych. Re-
sort finansów polemizuje przy 
tym z opiniami, że sprzedawcy 
przerzucą koszty podatku na 
klientów.

– Rynek handlu detalicznego 
jest tak nasycony, że podniesie-
nie cen przez jednego przedsię-
biorcę spowodowałoby odpływ 
klientów do drugiego. Nie spo-
dziewamy się zatem zbiorowe-
go podnoszenia cen – tłumaczy 
w komunikacie minister finan-
sów Paweł Szałamacha. We-
dług niego stawka podstawowa 
na poziomie 0,7 proc. jest „bar-
dzo umiarkowana”.

Podatek od marketów ma 
być jednym z dodatkowych 
źródeł dochodów Skarbu Pań-
stwa, z których sfinansowany 
ma być m.in. program „Ro-
dzina 500+”. W myśl projektu 
budżetu państwa na 2016 rok 
dochody z podatku od marke-
tów powinny wynieść około 2 
mld zł rocznie. 

Podczas konsultacji pro-
wadzonych z branżą kupiecką 
strony zgodziły się co do rezy-
gnacji z kryterium powierzch-
niowego marketów jako pod-
stawy opodatkowania, doszły 
także do porozumienia, by był 
to podatek od obrotu i miał 
charakter progresywny, kaska-

dowy i zawierał kwotę wolną 
od podatku.

– Komentatorzy koncentru-
ją się na wprowadzeniu przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dodatkowych tzw. podatków 
sektorowych (bankowego 
i od supermarketów), ale tak 
naprawdę prawdziwym suk-
cesem tego rządu będzie wy-
eliminowanie stosowania cen 
transferowych głównie przez 
firmy z udziałem kapitału za-
granicznego – uważa poseł 
Zbigniew Kuźmiuk. Ma to 
doprowadzić do zmniejszenia 
wypływu nieopodatkowanych 
zysków z Polski.

Jak zauważa Kuźmiuk 
– każda transakcja prowadzona 
przez podmioty gospodarcze 
powinna odpowiadać natural-
nym warunkom rynkowym, 
a jej cena powinna być zbliżona 
do ceny rynkowej, podczas gdy 
w przypadku podmiotów po-
wiązanych zdarza się, że spółka 
córka płaci zagranicznej spółce 
matce znacznie wyższą kwotę 
niż wynosi wartość rynkowa 
określonego dobra lub usługi 
(za korzystanie z logo, doradz-
two, dostarczanie know-how).

Zresztą wielkie korporacje 
unikają płacenia podatku do-
chodowego w całej Unii Eu-
ropejskiej. W skali wspólnoty 
uszczuplenia z tego tytułu to 
ponad 120 mld euro, a w przy-
padku Polski oszacowano je na 
11 mld euro rocznie utraconych 
dochodów podatkowych.

(asg)

Nowy podatek dla sklepów

Dekret o powołaniu Państwowej Inspekcji Pracy to jedna 
z pierwszych decyzji marszałka Józefa Piłsudskiego po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Świadczyło to o randze, jaką ówczesne władze wiązały z właści-
wą organizacją rynku pracy. 

W ostatnich latach atmosfera wokół inspekcji była – mówiąc oględnie 
– taka sobie. Oczywiście, prowadzone były rutynowe działania, ale sys-
tematycznie osłabiano też jej możliwości. Znacząco pogorszyły się one 
po przyjęciu w 2009 roku ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
która pośrednio nakazywała inspekcji zawiadamianie o potencjalnej kon-
troli firmę na siedem dni przed jej rozpoczęciem. W praktyce oznaczało 
to, że nieuczciwy pracodawca mógł spokojnie „wyczyścić” błędy i „od-
powiednio” przygotować pracowników. Obecnie ma się to zmienić. 

Ale nie tylko to. Konieczność zawierania umowy o pracę przed 
jej rozpoczęciem – daje oręż w walce z pracą na czarno. Co ważne, 
a bardzo rzadkie w ostatnich latach, zmianę tę udało się wstępnie 
uzgodnić w ramach Rady Dialogu Społecznego. Świadczyć to może 
o zmianie podejścia także po stronie organizacji pracodawców, któ-
rzy powinni przecież nie tylko za wszelką cenę ciąć potencjalne 
koszty, ale również zapobiegać nieuczciwej konkurencji. 

Jeszcze dalej idzie zgłaszana już dawno propozycja, by inspektor 
pracy, stwierdzając nieprawidłowe zatrudnienie pracownika, mógł 
nakazać zmienić zatrudnienie na umowę o pracę, pozostawiając pra-
codawcy sądową drogę odwoławczą. Tak naprawdę dopiero takie 
rozwiązanie najskuteczniej zwalczyłoby umowy śmieciowe. 

Wszystko to daje nadzieję, że wzmocni się podmiotowość pracowni-
ka, ale też rola pracodawców, którzy tę podmiotowość uznają i szanują. 
A to jedyna droga, byśmy przestali wreszcie chwalić się tanią siłą roboczą, 
a przewagi konkurencyjnej szukali w dobrze przygotowanych, wykwa-
lifikowanych, bezpiecznie zatrudnionych i godziwie wynagradzanych 
kadrach oraz właściwej organizacji pracy. Utopia? Być może, ale taki 
powinien być strategiczny, systemowy cel wspólny dla rządu i partnerów 
społecznych i w takim kierunku zmiany prawne powinny zmierzać. 

Jeżeli mowa o likwidacji patologii, to raz jeszcze warto wrócić 
do lawinowo narastającego problemu podejmowania zatrudnienia 
przez cudzoziemców z sześciu krajów na podstawie tzw. oświadczeń 
pracodawcy o chęci zatrudnienia. Ponadpółmilionowa rzesza, która 
takie zezwolenie dostała w ubiegłym roku, pracując także w pomor-
skich firmach najczęściej (80-90 proc.) na umowy cywilnoprawne, 
to armia, która może zachwiać rynkiem pracy, a na pewno stanowi 
istotne wsparcie dla „chorej” konkurencyjności opartej niemal wy-
łącznie na oszczędnościach na pracownikach. Nikt nie mówi, aby 
wycofać się w ogóle z wprowadzonego przez poprzedni rząd roz-
porządzenia mającego de facto ułatwić podejmowanie pracy głów-
nie przez Ukraińców. Musimy jednak zagwarantować im godziwe 
warunki płacy i pracy, w tym m.in. właściwą kontrolę zatrudnienia 
i umowy o pracę zgodne z polskimi przepisami. 

Podobnej regulacji wymagają także agencje pracy tymczasowej, 
które stały się – wbrew nazwie – źródłem stałej i taniej siły roboczej 
dla wielu firm. Powtórzmy – te zmiany nie mają utrudniać życia pra-
codawcom. Mają cywilizować nasz zdziczały przez lata rynek pracy, 
na czym wszyscy mogą zyskać. Te działania, a także wsparcie na 
rzecz rodzin, minimalna płaca godzinowa czy przywrócenie poprzed-
nich rozwiązań emerytalnych dają nadzieję na normalność. Oby.

Jacek Rybicki

Idą zmiany
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Materiały TV Solidarność Gdańsk można oglądać 
na naszym kanale w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie www.solidarnosc.gda.pl 
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i œmIesZno, i strAszno
,,Biedacy

,,
Pewien redaktor (ale nie „ten” redaktor) pew-
nej gazety (tak, „tej” gazety) wystąpił w telewi-
zyjnym studiu z manifestem. Zanim je opuścił, 
zaprotestował przeciw „wyrzucaniu przez PiS 
dziennikarzy” i „pozbawieniu ich z dnia na 
dzień środków do życia”. Szkopuł w tym, że 
wymienił nazwiska przedstawicieli mediów, 
którzy po ich „wyrzuceniu” raczej nie udali się 
na bruk, ale do swoich willi zlokalizowanych na 
najbogatszych podwarszawskich osiedlach, by 
później udać się na weekendowy wypoczynek 
do swoich stadnin koni na Mazurach. I tak 
rodzi się prawdziwy prekariat!

Syndyk 
Schetyna

Brawo! GRZEGORZ SCHETYNA (może 
jeszcze Państwo pamiętają?) został nowym 
szefem Platformy Obywatelskiej. Samo w sobie 
nie jest to wielkim newsem, ponieważ liczba 
konkurentów Schetyny do tego stanowiska 
wynosiła… 0 (słownie: zero). Wiadomością jest 
wysokość frekwencji, która wyniosła zaledwie 
52 procent. I to ma być postawa obywatel-
ska? Jak widać, w sens istnienia Platformy nie 
wierzą nawet jej członkowie. Czyżby Schetyna 
miał być ostatnim liderem PO i jednocześnie 
pierwszym syndykiem masy upadłościowej 
tej partii? Niebezpiecznie przypomina nam to 
sytuację z katastrofą statku Costa Concordia 
i jego kapitana. Jak się nazywał? Schettino…

Good news
Wszechobecny zapach dymu papierosowego 
i magazyny pełne butelek pewnego wysokopro-
centowego trunku, w którym gustuje się przede 
wszystkim na wschodzie Europy. Podobno to 
głównie zostało w budynkach kancelarii premie-
ra po jej byłej gospodyni. Wszyscy przedstawili to 
jako „bad news”. Tymczasem naszym zdaniem to 
świetny materiał na tekst pozytywny, budujący. 
Przecież z tej kancelarii nic nie zginęło. A to 
ostatnio wcale nie jest takie pewne…

Komitety
Mamy alternatywę dla sympatyków Komite-
tu Obrony Demokracji. Zamiast marznąć co 
tydzień z jakiegoś mglistego i wydumanego 
powodu na manifestacjach, powinni dołączyć 
do innego społecznego komitetu założone-
go przez pielęgniarki w szpitalu w Pucku. 
Rozpoczęły one zbiórkę na przygotowanie 
dokumentacji technicznej i budowę w swojej 
placówce… windy. Pucki szpital jest bowiem 
prawdopodobnie jedyną piętrową lecznicą 
w Polsce, w której nie ma tego podstawowego 
urządzenia. I to jest prawdziwie szczytny cel. 
Do czasu wybudowania windy sympatykom 

KOD-u proponujemy na ochotnika włączenie 
się do batalionów noszowych kursujących z pa-
cjentami między piętrami puckiej placówki.

Faszyzm?
Banki, w większości zagraniczne – opodatko-
wane. Hipermarkety, w większości zagraniczne 
– opodatkowane. Świadczenia dla milionów 
polskich rodziców – planowane wprowadze-
nie. Kwota wolna od podatku – planowane 
podniesienie. Płaca minimalna – planowane 
podniesienie. Wiek emerytalny – planowane 
obniżenie. Tak właśnie wygląda faszyzm i ła-
manie demokracji.

Pójd¹ na dno?

W niebezpieczną dla PO retorykę „okrętową” 
wszedł także niedoszły konkurent SCHETYNY, 
czyli TOMASZ SIEMONIAK. Jak wiemy, w li-
beralnej rodzinie trwa kłótnia o przywództwo. 
Starszy brat, czyli PO, bardzo boi się młodszego, 
czyli.Nowoczesnej. Chociaż może nie takiego 
młodszego, bo przecież RYSZARD PETRU 
już w latach 90. ubiegłego wieku nosił teczki 
za liderami Unii Wolności. W każdym razie Sie-
moniak, notabene też weteran Unii W., nazwał 
PO „krążownikiem”, a .Nowoczesną „kutrem 
rakietowym”. No i po co te licytacje? Przecież 
i tak na morzach rządzą lotniskowce…

Nie ma mocnych

„Polska nie dzieli się na kresowych i resztę, 
tylko na mądrych i głupich” – mówił KAZI-
MIERZ PAWLAK, bohater kultowej komedii 
„Nie ma mocnych”. I jak zwykle trafił w sed-
no. Posłowie PO AGNIESZKA POMASKA 
i ANDRZEJ HALICKI nie zrozumieli lekcji, 
jaką zideologizowanym fanom „tolerancji” 
i „praw człowieka” z Parlamentu Europejskiego 
udzieliła BEATA SZYD£O. Dzielni peowcy 
chcieli podobnej debaty na temat rzekomego 
łamania demokracji nad Wisłą na forum Rady 
Europy. Niestety, dla nich, okazali się bardziej 
europejscy od Europejczyków, którzy nie chcieli 
powtórnego manta i pomysł debaty nie prze-
szedł. Widać, że posłowie PO nie przyzwyczaili 
się jeszcze do zasiadania w ławach opozycji. 
Ale, tu znów powołajmy się na pawlakową mą-
drość, będzie czas przywyknąć…

(ach), rys. Dobosz Jan, Piotr Oworus

PYTANIE MIESIĄCA

Czy dodatek 500+ 
przyda się polskim 
rodzinom?

ROBERT JACYNO, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Jeronimo 
Martins Dystrybucja SA

– Oczywiście, że taki dodatek się przyda. 
W moim przypadku jest to znaczne zwięk-
szenie budżetu – zwłaszcza że wychowujemy 

wraz z żoną niepełnosprawne dziecko. Korzystam z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale dzięki nowemu 
dodatkowi będę mógł przeznaczyć na rehabilitację dziecka 
większe środki, otrzymane niezależnie od miejsca zarobko-
wania.

AGATA BARANOWSKA-
GRYCUK, sekretarz Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników 
Komisji Krajowej NSZZ „S”

– Dodatek „500+” na pewno przyda się 
najbiedniejszym. Inni z pewnością się ucie-
szą, ale to od nich zależy, na co przeznaczą 

te pieniądze. Mam troje dzieci i będę otrzymywać dodatek, 
jeżeli oczywiście złożymy odpowiedni wniosek. Mam jednak 
wątpliwości, czy w przypadku rodzin o średnich dochodach, 
które radzą sobie finansowo, przyznanie dodatku przełoży się 
na większą konsumpcję. Myślę, że wpłynie raczej na zwięk-
szenie oszczędności.

ANITA ROGOWSKA-WĄS, Komisja 
Zakładowa w Biurze Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

– Dodatek „500+” na pewno przyda się 
polskim rodzinom. Osobiście uważam, że 
lepszym pomysłem byłoby przeznaczenie 

pieniędzy na inne cele, takie jak finansowe wsparcie domów 
dziecka, pomoc dla samotnych matek czy zasilenie służby 
zdrowia, na przykład przez dofinansowanie szczepień. Wia-
domo jednak, że jeśli rząd zdecydował się na takie wsparcie, 
pieniądze na pewno zostaną wykorzystane przez polskich ro-
dziców.

JANUSZ WIŚNIEWSKI, 
przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Zamet Industry SA

– Dodatek na pewno się przyda, również 
w moim przypadku. Mam troje dzieci, nie 
jesteśmy z żoną bogatymi ludźmi, podobnie 

jak większość polskich pracowników mieszkających w małych 
miejscowościach. Nie przeznaczymy otrzymanych pieniędzy 
na powiększenie oszczędności czy spłatę kredytów, czego 
obawiają się niektórzy politycy, ale na wyższy standard życia, 
a zwłaszcza na lepszą wyprawkę dla dzieci. Pieniądze zwrócą 
się polskiemu państwu w postaci podatku VAT.

JUSTYNA SKRZYPEK, 
starszy referent, Komisja 
Międzyzakładowa Pracowników 
Komisji Krajowej, FG, KSNiO oraz 
SIPN NSZZ „Solidarność”

– Z mojego punktu widzenia dodatek 
„500+” jak najbardziej się przyda, ponieważ 

mam dwoje dzieci. Otrzymane pieniądze zamierzam odłożyć, 
a następnie przeznaczyć na najbardziej niezbędne wydatki na 
rzecz dzieci, a także na opłacenie różnych zajęć dodatkowych 
dla nich oraz pokrycie kosztów wakacji i ferii.

oprac. (mw)

AKTUALNOŚCI
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SEKCJE BRANŻOWE I PROBLEMOWE

18 stycznia członkowie Re-
gionalnej Sekcji Młodych 
NSZZ „Solidarność” wybra-
li przewodniczącego, po-
zostałych członków Rady 
Sekcji, członków Komisji 
Rewizyjnej oraz delegatów 
na walne zebranie Krajowej 
Sekcji Młodych.

Przewodniczącym został 
Patryk Sobiecki, który 
dotychczas pełnił obo-

wiązki tymczasowego prze-
wodniczącego. – Uważam, że 
powinniśmy iść w kierunku 
rozwoju, żebyśmy mogli za 
kilka lat spotykać się i działać, 
bo teraz w modzie są liberalne 
trendy. Nie chcę obiecywać 
złotych gór, ale chciałbym, 
żeby nasze spotkania przynio-
sły efekty w postaci ich odwró-
cenia – mówił przewodniczący 
w swojej prezentacji.

Zebrani ustalili, że oprócz 
przewodniczącego w skład rady 
wejdzie siedem osób. Na człon-
ków rady wybrano: Kamila 
Kaliszuka, Piotra Krawczy-
ka, Rafała Michelisa, Mate-
usza Rutkowskiego, Martynę 
Werrę, Magdalenę Wojtal 
i Adama Żbikowskiego.

W skład Komisji Rewizyj-
nej weszły trzy osoby: Paweł 
Dziwosz, Martyna Figurska 
i Wojciech Burzacki.

Ponieważ do sekcji przyjęto 
nowych członków, ich liczbę 
ustalono na 22 osoby. W związ-
ku z tym Sekcja Młodych w Re-

Młoda „Solidarność” 
wybrała władze

Członkowie Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”.

Młodzi związkowcy reprezentują takie organizacje związ-
kowe, jak: Organizacja Zakładowa w Stoczni Marynarki Wo-
jennej SA, Organizacja Zakładowa Pracowników Komisji Kra-
jowej, FG, KSNiO oraz SIPN NSZZ „Solidarność”, Organizacja 
Zakładowa we Flextronics International Poland, Organizacja 
Terenowa dla Członków Indywidualnych przy ZRG NSZZ „So-
lidarność”, Organizacja Zakładowa w Biurze Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Organizacja Zakładowa 
w Jeronimo Martins Dystrybucja SA, Organizacja Zakładowa 
w Federal Mogul Bimet SA i Organizacja Zakładowa w Mal-
borskich Zakładach Chemicznych „Organika” SA.

Kontakt z Sekcją Młodych: mlodzi@solidarnosc.gda.pl

gionie Gdańskim może wyde-
legować trzy osoby na walne 
zebranie delegatów Krajowej 
Sekcji Młodych. Na delegatów 
zostali wybrani: Piotr Kraw-
czyk, Patryk Sobiecki i Adam 

Żbikowski. Z ramienia komisji 
wyborczej w zebraniu uczestni-
czył Stefan Gawroński, skarb-
nik Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”.

Martyna Werra

Zmiany w służbie zdrowia 
oraz nowelizacja prawa 
pracy to główne tematy 
pierwszego w tym roku 
posiedzenia Regionalnej 
Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Gdańskiego, które od-
było się 13 stycznia w sie-
dzibie gdańskiej „S”.

Spotkanie przedstawicieli 
organizacji związkowych 

reprezentujących pracowników 
służby zdrowia z naszego Re-
gionu rozpoczęła Irena Jenda, 
przewodnicząca RSSZ NSZZ 
„Solidarność”, która krótko 
podsumowała działalność sek-
cji w ubiegłym roku. – W 2015 
roku udało się utworzyć dwie 
nowe organizacje związkowe: 
w Wojewódzkim Centrum On-
kologii oraz w Regionalnym 
Ośrodku Psychiatrii Sądowej 
– mówiła szefowa „Solidarności” 
służby zdrowia. Przypomniała 
ona również udział członków 
Związku z naszego Regionu 

Ponad stu związkowców reprezentujących półtora tysią-
ca członków zrzeszonych w Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku spotkało się na uroczystym posiedzeniu, któ-
re odbyło się 13 stycznia w siedzibie gdańskiej „S”. Przy-
witano gości koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku.

w manifestacji, która odbyła się 
w październiku ubiegłego roku 
w Warszawie.

O zmianach w służbie zdro-
wia planowanych przez ministra 
Konstantego Radziwiłła poin-
formowała zebranych Katarzy-
na Zimmer-Drabczyk z Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
członkini Społecznej Rady Służ-
by Zdrowia. Omówiła ona mię-
dzy innymi tryb wprowadzania 
podwyżek dla położnych i pielę-
gniarek. – Nie negujemy samych 
podwyżek, ale na wynagrodzenia 
w służbie zdrowia należy spojrzeć 
całościowo – mówiła Katarzyna 

Zimmer-Drabczyk. Przedstawiła 
ona również założenia ustawy 
dotyczącej refundacji leków dla 
osób powyżej 75 roku życia, 
sprawę aneksowania umów dla 
podmiotów leczniczych oraz 
projekt ustawy o działalności 
leczniczej.

W drugiej części spotkania 
członkowie sekcji zapozna-
li się ze zmianami w prawie 
pracy, które wchodzą w życie 
w 2016 roku. Krótkie szkolenie 
poprowadził Przemysław Są-
pór z Działu Szkoleń Regionu 
Gdańskiego.

(mk)

Czy będzie to 
rok przełomowy 
w oświacie?

Jako pierwszy życzenia pracownikom oświaty złożył ksiądz 
Krzysztof Nowak, duszpasterz oświatowej „Solidarności” 
w Gdańsku, który nawiązując do Roku Miłosierdzia życzył 

nauczycielom i pozostałym pracownikom oświaty, by nowy rok 
był przełomowy, a wszyscy związani z polską edukacją poczuli 
ożywczą energię, jaką daje błogosławieństwo Boże.

Poprawy sytuacji finansowej życzył natomiast przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. – Mam 
nadzieję, że będzie to rok przełomu w polskiej edukacji i pracowni-
cy oświaty odczują pozytywne zmiany w sferze finansowej – mówił 
szef gdańskiej „S”. Do życzeń  dołączył się Andrzej Kowalczys, 
radny miasta Gdańska.

Zdaniem Wojciecha Książka, przewodniczącego Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, rozpoczyna-
jący się właśnie rok może przynieść pozytywne zmiany w polskiej 
oświacie. Trzeba dać czas obecnej ekipie na ich przygotowanie, 
jednak należy pilnować, by były one konsultowane ze środowi-
skiem oświatowym, w tym ze związkami zawodowymi. – Rządy 
się zmieniają, a my, członkowie „Solidarności”, musimy dbać 
przede wszystkim o ludzi, ale i o wartości, takie jak szacunek, 
solidarność i patriotyzm – mówił szef regionalnej sekcji.

W trakcie spotkania specjalne wyróżnienie z okazji 35-lecia NSZZ 
„Solidarność” otrzymał Krzysztof Koszlaga, wieloletni działacz 
oświatowej „Solidarności”. Specjalne podziękowania złożono rów-
nież mecenasowi Bogumiłowi Soczyńskiemu za jego dotychczasową 
pracę na rzecz oświatowej „Solidarności”, a szczególnie za wygraną 
w sądowej batalii w sprawie szkoły w Gdańsku Kokoszkach.

Gospodynią spotkania była Bożena Brauer, przewodnicząca KM Pra-
cowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

(mk)

13 stycznia 2016 r. Spotkanie Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.
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Sekcja Służby Zdrowia: Będą zmiany
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Od prawej: Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Irena Jenda.
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Czy jest możliwe efektywne ekonomicznie zarządzanie spółką 
i jednocześnie bycie pracodawcą, który prowadzi rzetelny dia-
log ze związkami zawodowymi? Jak najbardziej tak. „Nie ma 
miejsca na ściemę. Zarówno jeśli chodzi o mnie, jak i o innych 
pracowników” – mówi Piotr Boniaszczuk, dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku, któ-
re jest laureatem konkursu organizowanego przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” pod patronatem prezydenta RP 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Dodajmy, że to nagro-
da, o którą wnioskuje organizacja związkowa danej firmy.

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „S” W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LĘBORKU

Nie ma miejsca na ściemę 

Pracuję w Miejskim Przed-
siębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku 

od ponad dwudziestu lat. Kiedy 
prawie cztery lata temu obejmo-
wałem stanowisko dyrektora fir-
my, byłem gotów na współpracę 
ze związkami zawodowymi, ale 
załodze postawiłem też pewne 
warunki brzegowe – mówi Piotr 
Boniaszczuk, dyrektor MPWiK. 
– Zostały one przyjęte i wspól-
nie wypracowaliśmy platformę 
współpracy. Dziś mogę powie-
dzieć, że układa się ona dobrze.

Piotr Boniaszczuk podkre-
śla ogromną rolę związków 
zawodowych w budowaniu 
wzajemnych relacji.

– Doceniam starania obecnej 
Komisji Zakładowej. Wiele nam 
się wspólnie udało zdziałać. Jak 

– Szacunek do pracy oraz 
do wszystkich pracowników, 
niezależnie od stanowiska, jakie 
zajmują, wyniosłem już z domu. 
Brałem przykład z mojego ojca 
i matki – mówi Piotr Boniasz-
czuk. – Dziś cieszę się, że udało 
się w zakładzie zmienić wiele rze-
czy na lepsze oraz że doceniona 
została moja praca jako dyrekto-
ra przedsiębiorstwa. Szczególnie 
cenię sobie współpracę z nową 
Komisją Zakładową.

Silny Związek tworzą 
silni ludzie

„Solidarność” w MPWiK jest 
silną organizacją. Na 76 pracow-
ników aż 59 należy do Związku. 
W ostatnich wyborach związko-
wych w marcu 2014 r. powołano 

O sile tej organizacji związ-
kowej świadczą także inni jej 
członkowie. Krzysztof Bor-
kowski, sekretarz KZ, należy 
do „S” od 1980 r., w MPWiK 
jest od 24 lat.

– Dlaczego w Związku dzia-
łam nadal? – zastanawia się 
Borkowski. – Bo chcę praco-
wać na rzecz ludzi, aby polep-
szyć ich warunki pracy. Zależy 
mi, aby był przepływ informacji 
między pracownikami a praco-
dawcą. Mamy różne problemy, 
ale najważniejsze, że idziemy 
naprzód.

O Mirosławie Zaborowskim, 
zastępcy przewodniczącego KZ, 
mówią, że jest bardzo spokojny 
i merytoryczny. Potrzebna była 
taka osoba. Zaborowski pracu-
je w firmie od ośmiu lat, w „S” 
działa już pięć lat.

– Wówczas koledzy nama-
wiali mnie, żebym się zapisał 
i po chwili zastanowienia to 
zrobiłem. Dziś wiem, że była 
to słuszna decyzja – stwierdza 
Mirosław Zaborowski. – Jestem 
pracownikiem obsługi sieci wod-
no-kanalizacyjnej. Chcieliśmy, 
aby w Komisji Zakładowej były 
reprezentowane wszystkie grupy 
zawodowe naszej firmy, więc 
podjąłem się tej działalności.

Adam Ptasiński należy do 
„S” od 1980 r. Mówi, że wtedy 
zapisał się do Związku, ponie-
waż był pełen energii i oczeki-
wał zmian.

– Dziś jestem nadal w „S”, bo 
chcę dbać o załogę. Zależy mi na 
tym, aby nikt nie był krzywdzo-
ny, aby ludzie mogli korzystać 
z tego, co się im należy.

Anna Sawa podkreśla, że 
od dziecka była wychowywana 
w duchu „Solidarności”. Kie-
dy miała 12 lat, podczas stanu 
wojennego wiozła na sankach 
opozycyjną bibułę.

– Wtedy akcja się udała, 
a duch „S” pozostał we mnie do 
dzisiaj. Wstąpiłam do Związ-
ku na początku lat 90. Jestem 

PIOTR BONIASZCZUK, dyrektor MPWiK 
w Lęborku

– Przyznanie wyróżnienia „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom” traktuję jako nagrodę nie tylko dla mnie samego i zarzą-
du, ale całego zakładu. Jest ona potwierdzeniem, że przyjęty 
przeze mnie trzy i pół roku temu kurs współpracy z załogą 
jest prawidłowy. Nagroda obliguje mnie również do tego, aby 
kontynuować naszą współpracę.

To nie jest też tak, że nie podejmuję trudnych, nieprzyjem-
nych dla niektórych pracowników decyzji. Praca oznacza dla 
mnie etos, godność, konsekwencję w działaniu. I nie ma miej-
sca na ściemę. To odnosi się i do mnie, i do innych.

DARIUSZ KOSIOR, przewodniczący OZ NSZZ 
„S” przy MPWiK w Lęborku

– O istnieniu tego szczególnego wyróżnienia, jakim jest na-
groda „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, dowiedzieliśmy 
się z informacji zamieszczonych w „Magazynie Solidarność” 
i „IBIS-ie”. Uznaliśmy, że dyrektor Piotr Boniaszczuk zasługuje 
na nią. Sprawił nie tylko, że nasza spółka zaczęła lepiej funk-
cjonować, być lepiej postrzegana na zewnątrz, ale również 
jego ogromną zasługą jest dobrze układająca się współpraca 
na niwie pracodawca – związki zawodowe. Dyrektor umożli-
wia nam prowadzenie dialogu, a w negocjacjach brane pod 
uwagę są merytoryczne argumenty. Chcieliśmy nie tylko wy-
różnić w ten sposób pracodawcę, ale także pokazać władzom 
miasta, że załoga MPWiK stoi za swoim dyrektorem, popiera 
jego działania.

człowiekiem niepokornym, dla-
tego staram się brać udział we 
wszystkich protestach „S”. Dla 
mnie podstawową życiową za-
sadą jest sprawiedliwość i równe 
traktowanie ludzi. Zawsze będę 
o to zabiegać i dlatego działam 
w „Solidarności”.

„Solidarność” w MPWiK 
otrzymała w ubiegłym roku 
główną nagrodę w konkursie na 
organizację związkową zrzeszają-
cą procentowo największą liczbę 
członków w stosunku do liczby 
zatrudnionych w 2014 roku. Ale 
związkowcy mówią też o sukce-
sach wewnątrz firmy.

– Najważniejsze, że unormo-
waliśmy zasady dotyczące wy-
płacania zapomóg statutowych. 
Wcześniej były one wypłacane 
w różnej wysokości, teraz są 
one jednakowe, podnieśliśmy 
je do kwoty 150 złotych. Wy-
pracowany został również pełen 

regulamin dotyczący wypłaty 
zapomóg bezzwrotnych – mówi 
Mirosław Zaborowski.

Głosy pracowników zostały 
wzięte pod uwagę także w roz-
dysponowywaniu funduszu so-
cjalnego.

– Pracownikom zależało na 
dopłatach na wczasy pod gruszą. 
Negocjowaliśmy z dyrektorem 
takie rozwiązanie i udało się 
– mówi Anna Sawa.

Najtrudniejsze są jak zawsze 
negocjacje dotyczące podwyżki 
wynagrodzeń. Udało się je zała-
twić w 2014 roku.

– W 2015 zgodziliśmy się 
na okres przeczekania. Po 
prostu nie było pieniędzy. Ale 
uzgodniliśmy wtedy z dyrekto-
rem podwyżkę wynagrodzeń od 
stycznia 2016 roku. Uznaliśmy, 
że to uczciwe wobec pracowni-
ków – mówi Dariusz Kosior.

Olga Zielińska
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Członkowie Komisji Zakładowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w 
Lęborku

Piotr Boniaszczuk i Dariusz Kosior.

choćby ciepłe posiłki regenera-
cyjne dla pracowników. Wcze-
śniej otrzymywali puszki z jedze-
niem i nie mieli możliwości ich 
podgrzania. Nie podobało mi się 
to. Pracownik powinien być do-
ceniony za swoją pracę i godnie 
traktowany – mówi dyrektor.

Związkowcy tłumaczą, że dy-
rektor ma zawsze dla nich otwar-
te drzwi, chce i umie rozmawiać 
z pracownikami i, co najważniej-
sze, szanuje ich.

Dyrektor Boniaszczuk do-
daje, że nigdy nie był związ-
kowcem, ale też nigdy nie 
kwestionował zasadności 
funkcjonowania związku zawo-
dowego, nie uważał, iż jest nie-
potrzebny, czy też przeszkadza 
w działalności zakładu. A na-
wet, wręcz przeciwnie, upatru-
je w nim możliwość lepszego 
porozumienia się z załogą.

do Komisji Zakładowej NSZZ 
„S” nowych członków, nowy 
został również jej przewodniczą-
cy. Na to stanowisko wybrano 
Dariusza Kosiora.

– Darka po prostu wszyscy 
bardzo lubią. Bo on lubi ludzi. 
Wszyscy chcieli, aby to on był 
przewodniczącym „Solidarno-
ści” – tłumaczy jego wybór na 
szefa „S” Anna Sawa, skarbnik 
KZ.

Dariusz Kosior wstąpił do 
„S” w 1993 r. Wtedy za namową 
kolegi, ale dziś mówi, że czuje 
się w Związku potrzebny.

– Czuję, że mam zaufanie 
załogi, a jest to dla mnie naj-
ważniejsze – mówi Dariusz Ko-
sior. – Kiedy były wybory prze-
wodniczącego, pomyślałem, że 
przyszedł czas na dobre zmiany, 
a ja jestem w stanie poprowadzić 
naszą komisję do ich realizacji.
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– Sukcesem PiS, który da 
tej formacji być może kolej-
ną kadencję, będzie zrealizo-
wanie postulatów socjalnych, 
a nie na przykład wygrany 
spór wokół Trybunału Kon-
stytucyjnego. Do Rządowe-
go Centrum Legislacji trafił 
projekt zmian w kodeksie 
pracy. W ramach realizacji 
tych postulatów wypełnia się 
też Pański projekt zawiera-
nia na piśmie umowy o pracę 
przed jej podjęciem.

– Jest to zmiana konieczna. 
Takie rozwiązanie, by umowa 
o pracę była zawierana na pi-
śmie przed jej podjęciem, było 
też postulowane od lat przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
Wielokrotnie zmiana ta była 
postulowana w dorocznych 
sprawozdaniach głównego 
inspektora pracy. Projekt tej 
zmiany został złożony w po-
przedniej kadencji, ponad dwa 
lata temu. To, że nie znalazł 
wówczas finału jako zapis ko-
deksowy, jest jednym z przy-
kładów hipokryzji Platformy 
Obywatelskiej. Mimo deklara-
cji woli walki z patologiami na 
rynku pracy i deklarowanym 
przez tę formację uznaniem 
dla uczciwej konkurencji, de 
facto PO te patologie chroniła 
przez blokowanie rozwiązań 
prawnych.

– Platforma przegrała wy-
bory…

– Także przez hipokryzję. 
Zmiany w kodeksie pracy są 

jednym z elementów programu 
Prawa i Sprawiedliwości i my 
zamierzamy konsekwentnie ten 
program zrealizować.

– Nie jest łatwo w atmosfe-
rze protestów i europejskich 
debat o Polsce?

– Ależ organizuje je wła-
śnie Platforma, która nie mo-
gąc pogodzić się z porażką, 
próbuje tworzyć kolejne pola 
konfliktu.

– Jak Trybunał Konstytu-
cyjny?

– Na awanturę wokół try-
bunału byliśmy skazani przez 
PO, która zaprojektowała ten 
konflikt po przegranych przez 
Bronisława Komorowskiego 
wyborach prezydenckich. Me-
todą faktów dokonanych, za-
właszczając u schyłku kadencji 
trybunał. Prezydent Andrzej 
Duda apelował przecież do pre-
mier Kopacz i ówczesnej więk-
szości sejmowej, aby wstrzyma-
li się od podejmowania decyzji 
o charakterze ustrojowym, które 
mogą budzić konflikty. Politycy 
PO nie usłuchali, zmuszając PiS 
do reakcji, do swego rodzaju 
obrony.

– Teraz to PiS odpowia-
da za bieg spraw państwa. 
Jest szansa na wzmocnienie 
pozycji Państwowej Inspek-
cji Pracy i wyposażenie jej 
w narzędzia do skutecznego 
zwalczania patologii na ryn-
ku pracy?

– Z całą pewnością rozwią-
zanie, o którym mówiliśmy, 

umożliwi ściganie i zwal-
czanie pracy na czarno. Jest 
oczywistością, że pracodawca 
powinien potwierdzić warunki 
pracy przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy. Tymcza-
sem praca na czarno była na-
stępstwem syndromu pierwszej 
dniówki (dotychczasowe prze-
pisy pozwalają w razie kontro-
li na tłumaczenie pracodawcy, 
iż pracownicy nie posiadają 
umów o pracę, ponieważ jest 
to ich pierwszy dzień, w któ-
rym zostali dopuszczeni do 
pracy, a pisemne potwierdzenie 
zostanie dostarczone do końca 
dnia pracy – dop. red.), była 
w Polsce półlegalna. W każ-
dym razie brakowało skutecz-
nego instrumentu do ścigania 
zgubnej patologii powierzania 
pracy bez potwierdzenia na pi-
śmie umowy o pracę oraz nie-
zgłaszania osób wykonujących 
pracę do ubezpieczenia spo-
łecznego. Co prawda zgodnie 
z kodeksem pracy pracodawca 
nie potwierdzając na piśmie za-
wartej umowy o pracę podlega 
karze grzywny, ale inspektor 
pracy często nie może nałożyć 
kary. Zmiana umożliwi inspek-
torom pracy stwierdzanie nie-
legalnego zatrudniania pracow-
ników, jeśli okaże się, że praca 
jest wykonywana przez osoby, 
z którymi nie zawarto pisem-
nych umów. Zmiany mają na 
celu ukrócenie nielegalnego 
zatrudniania. Umocnienie roli 
inspekcji pracy jest kwestią 

woli politycznej w kierunku 
skutecznego egzekwowania 
obowiązującego prawa.

– Czy minimalna stawka 
12 złotych brutto za godzinę 
na umowie zleceniu to krok 
w dobrym kierunku, skoro 
płaca minimalna osoby pra-
cującej osiem godzin dzien-
nie na zleceniu da ponad 
2000 złotych miesięcznie. 
To będzie więcej niż pensja 
minimalna, która w 2016 
roku wynosi 1850 złotych 
brutto.

– Jest to zabieg celowy 
i ruch w dobrą stronę. To po-
zorna sprzeczność. Ta kwota 
jest rzeczywiście wyższa od tej 
wynikającej z podziału płacy 
minimalnej przez miesięczną 
liczbę godzin roboczych. Spo-
dziewam się, że wyższa stawka 
za godzinę przy umowie zle-
ceniu zachęci pracodawców 
do zamiany umowy zlecenia 

na umowę o pracę. Zniechęci 
tym samym pracodawców do 
stosowania pozakodeksowych 
form zatrudnienia, by szukać 
w ten sposób oszczędności.

– Hipermarkety w Polsce 
prowadzą handel w niedzielę, 
chociaż w ich ojczyznach, czy-
li na przykład w Niemczech 
i we Francji, jest on w ten 
dzień zakazany i sklepy są za-
mknięte. Posłanka Ewa Toma-
szewska zgłosiła projekt ustawy 
zakazujący handlu w niedziele 
w hipermarketach. Projekty 
PiS idą w stronę ograniczenia 
handlu w niedziele i opodat-
kowania przychodów sklepów. 
Czy PiS chce tym sfinansować 
fragment prospołecznego pro-
gramu?

– W projekcie opodatko-
wania podmiotów prowa-
dzących handel jest zróżnico-
wanie zależne od ich obrotu, 
a jednocześnie są zróżnico-
wane stawki podatkowe ma-
jące zniechęcać do otwierania 
sklepów w niedziele. Chcemy 
zrealizować w ten sposób 
kilka celów. Nie wszystkie 
od razu. Rząd Beaty Szydło 
pracuje dopiero od 16 listo-
pada ubiegłego roku. W rzą-
dowych inicjatywach legisla-
cyjnych są połączone kwestie 
społeczne i finansowe oraz 
uszczelnianie systemu po-
datkowego. Na nas spoczywa 
wywiązanie się przed rodaka-
mi z tego, o czym mówimy 
konsekwentnie od lat.

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Skończyć z pracą na czarno 
Rozmowa z JANUSZEM ŚNIADKIEM, posłem PiS, 
przewodniczącym Rady Ochrony Pracy

5 stycznia zmarł An-
drzej Krzywdziński, były 
zastępca przewodniczą-
cego Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” 
w Mostostalu Chojnice.

Gdy w sierpniu 1980 roku 
w całej Polsce zaczęły się 
strajki, również w Mostosta-
lu powstał Komitet Strajko-
wy, w którym znalazł się Andrzej Krzywdziński. Kiedy po-
wstała „Solidarność”, wszedł do jej kierowniczych struktur 
w Mostostalu. W czasie stanu wojennego działał w strukturach 
podziemnych, a kiedy w 1989 roku reaktywowano Związek 
w Mostostalu Chojnice, został zastępcą przewodniczącego 
Komisji Zakładowej. Tę funkcję pełnił do emerytury.

– Empatia, poczucie humoru i koleżeńskość Andrzeja 
sprawiły, że utworzył się zgrany zespół. Razem jeździliśmy 
na wycieczki i spływy kajakowe – wspomina Stanisław Ko-
walik, były przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Stoczni Gdańsk S.A. Oddziale Mostostal Choj-
nice, aktualny przewodniczący Komisji Terenowej Emerytów 
i Rencistów NSZZ „S” przy Oddziale ZRG w Chojnicach.

Żegnamy 
Andrzeja Krzywdzińskiego

21 stycznia 2016 r. w sie-
dzibie gdańskiej „So-
lidarności” odbyło się 
spotkanie opłatkowo-no-
woroczne Komisji Tereno-
wej dla Indywidualnych 
Członków przy Zarządzie 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
,,S’’, prowadzone przez 
zastępcę przewodniczą-
cego komisji Sławomira 
Koźbiała.

Gośćmi związkowców 
byli ks. Stanisław Pła-
tek, wieloletni dusz-

pasterz Komisji Terenowej, 
oraz skarbnik ZRG NSZZ „S” 
Stefan Gawroński. Spotkanie 
przebiegło w rodzinnej atmos-
ferze i zgodnie z tradycją. Były 
modlitwa, wspólne śpiewanie 
najpiękniejszych polskich ko-
lęd i dzielenie się opłatkiem.

Dyplomy 35-lecia Związku 
dla członków indywidualnych

Stefan Gawroński wręczył 
dyplomy z okazji 35-lecia 
Związku zasłużonym człon-
kom komisji Mirosławowi 
Rekowskiemu i Józefowi 
Tempskiemu. Jak się okaza-
ło, Józef Tempski otrzymał 
niedawno również specjalne 
podziękowania za swoje zaan-
gażowanie społeczne z Kan-
celarii prezydenta Andrzeja 
Dudy. Omówiono również ak-

tualną sytuację Związku oraz 
wydarzenia w kraju.

Przypominamy, że wszy-
scy pracownicy, którzy nie 
mogą zapisać się do organiza-
cji zakładowej „Solidarności” 
w swoim miejscu pracy, mogą 
wstąpić w szeregi Komisji Te-
renowej dla Indywidualnych 
Członków przy Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego NSZZ ,,S”

(ach)
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– Dorastałem w duchu „Solidarności”, miałem też ważne 
autorytety – moich rodziców. Nie mogłem więc inaczej czuć 
i postępować. Moje życie i całej naszej rodziny związane 
jest z „Solidarnością” – mówi Sławomir Kalwasiński.

KALWASIŃSCY –  
rodzina z duchem „Solidarności” 

W sierpniu 1980 r. Sła-
wek miał 16 lat. Ojciec 
Konrad pracował wte-

dy w Stoczni Gdańskiej. Kiedy 
stocznia zaczęła strajkować, 
nie był bierny, zaangażował się 
w jego organizowanie. Był prze-
wodniczącym struktury, która 
w początkach „Solidarności” 
przeprowadzała wybory komisji 
zakładowej Stoczni Gdańskiej.

– Chodziłam codziennie 
pod bramę stoczni tak jak inne 
kobiety, których mężowie czy 
synowie pozostali na terenie 
zakładu – wspomina Jadwiga 
Kalwasińska, mama Sławka. 
– Przynosiłyśmy jedzenie, ale 
też złaknieni byliśmy wszyscy 
informacji. Chcieliśmy wie-
dzieć, co działo się w stoczni.

– Ja też przychodziłem co-
dziennie pod bramę – opowia-
da Sławek Kalwasiński. – To 
było wtedy naturalne.

Atmosferę tamtych dni odda-
je zdjęcie zamieszczone w ame-
rykańskim wydaniu „Newswe-
eka”. Po obu stronach bramy 
stoją mama i tata Sławka. Roz-
dzieleni kratą, ale blisko siebie.

Beatę Kalwasińską, żonę Sław-
ka, strajk zastał w Lubelskiem, 
koło Puław. Pamięta zdarzenie, 
kiedy przyspawano wagon do 
szyn. Wtedy zrozumiała, że ludzie 
już nie wytrzymali i coś ważnego 
zaczęło się dziać. Jej tata pracował 
w porcie w Gdańsku, zastanawiała 
się, co się z nim dzieje.

Ale to Sławek się zaangażo-
wał w działalność związkową, 
kiedy reaktywowano „Solidar-
ność” w 1989 roku

Pracował wtedy w Oddziale 
Zasilania Elektroenergetyczne-
go, dzisiejszym PKP Energety-
ka. Jest tam do dziś.

– Nie byłem wtedy liderem, 
ale bardzo się zaangażowałem. 
Nasza grupa, która zakładała 
„Solidarność”, liczyła kilkana-
ście osób – opowiada Sławek. 
– Kolej to było specyficzne 
miejsce pracy. Istniał tam duży 
aparat partyjny PZPR. Dlatego 
spotykaliśmy się w prywatnych 
mieszkaniach, też u mnie.

Kalwasiński miał wtedy 
25 lat. Kiedy wybierano prze-
wodniczącego, starsi wiekiem 
nie chcieli być na świeczniku, 
wybór padł na Sławka.

– Uznałem, że mając takiego 
ojca, nie wypada chować się za 
czyimiś plecami. Choć przy-
szłość nie była przecież wtedy 
jasna – wspomina Kalwasiński.

Sławek Kalwasiński był prze-
wodniczącym Komisji Zakłado-
wej przez dwie kadencje. Nie 
kandydował później na to stano-
wisko, ponieważ wtedy Związek 
opowiadał się za dwukadencyj-
nością pełnienia funkcji. Zdecy-
dował się ubiegać o stanowisko 
wiceprzewodniczącego i jest 
nim do dziś. Od 1993 roku jest 
też członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Od 1995 roku przez dwie 
kadencje był także członkiem 
Prezydium ZRG NSZZ „S”.

Życie w wierze

Rodzice Sławka poznali się 
w chórze działającym przy ko-
ściele Serca Jezusowego w Gdań-
sku. Wiara w Boga zbliżyła do 
siebie także Sławka i Beatę. Choć 
Sławek żartuje, że tak naprawdę 
to wrodzona oszczędność Beaty.

– W 1993 roku kolejarze 
organizowali pielgrzymkę do 
Częstochowy. Beata też chciała 
wziąć w niej udział, ale wolała 
nie płacić za bilet kolejowy. Tak 
więc zabrała się z kolejarzami, 
bo oni jeździli za darmo – żartu-
je Sławek. – Pamiętam dokładnie 
datę, kiedy się poznaliśmy. To był 
13 listopada 1993 r.

Znajomi już wcześniej chcieli 
Sławka i Beatę poznać ze sobą, 
uważając, że świetnie do siebie 
pasują. Ale Beata myślała, że 
to chodzi o jakiegoś starszego 
pana, dlatego bardzo się przed 
tym broniła.

– Kiedy zobaczyłam Sław-
ka, ucieszyłam się, że jest mło-
dy i wesoły – wspomina Beata. 
– Myślę, że to Bóg miał wpływ 
na to, że to on pojawił się w mo-
im życiu.

Sławek to był chłopak z gita-
rą. Wszyscy go lubili, do siebie 
zapraszali, fajnie było przebywać 
w jego towarzystwie.

– Jestem z gitarą od trzy-
dziestu lat – opowiada Sławek. 
– Nadal sobie lubię pograć. Mia-
łem przecież przykład rodziców 
śpiewających w chórze, dziad-
ka i wujka organistów. Do dziś 
gram na przykład na gitarze na 
mszy świętej dla przedszkola-
ków w kościele na Czarnej we 
Wrzeszczu.

Kalwasińscy pobrali się we 
wrześniu 1994 r. w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowe-
go w Gdańsku Wrzeszczu. Była 
wtedy piękna pogoda, słońce 
pięknie opromieniało państwa 

młodych. To była dobra wróżba 
dla ich małżeństwa.

– Myślę, że to, iż oboje 
jesteśmy osobami wierzący-
mi i praktykującymi, pozwala 
nam przetrwać trudne chwi-
le, bo takich nie uniknie się 
w małżeństwie. Bóg nad nami 
czuwa – mówi z przekonaniem 
Beata.

Jesteśmy dumni 
z naszych dzieci

Uważają, że dzieci są tak-
że darem Bożym. Mają ich 
pięcioro. Najstarsza Madzia, 
urodzona w 1995 roku, to we-
soła, ale i pracowita dziewczy-
na. Ukończyła klasę skrzypiec 
w szkole I stopnia.

– Potem rzuciła skrzypce 
dla gitary. A gitarę dla chłopa-
ka – żartuje Beata. – Bo teraz to 
my mamy już prawie sześcioro 
dzieci przez jej chłopaka.

Madzia nadal jednak lubi 
gitarę. Jest studentką drugiego 
roku na wydziale matematyki 
na Politechnice Gdańskiej.

Drugi w kolejności jest Staś, 
który urodził się dwa lata później.

– Staś też lubi grać na instru-
mentach muzycznych. Jest sa-
moukiem. Gra na gitarze, ale też 
sam nauczył się grać na pianinie. 
Pamiętam, jak kiedyś tak długo 
zamęczał nam pianino aż nauczył 
się grać „Mury” Kaczmarskiego 
– mówi Beata. Staś czyta bardzo 
dużo książek. Nauczyciele stale 
wysyłali go na różne konkursy, 
na przykład historyczne. A Staś 
nawet się do nich specjalnie nie 
przygotowywał, tylko pytał: Na 
jaki konkurs dziś jedziemy?

Madzia i Staś byli laureatami 
Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”.

– Ja zafundowałam sobie wa-
kacje. To było po ciężkiej nauce 
do matury i przed rozpoczęciem 
studiów – wspomina Madzia.

– A ja wydałem pieniądze na 
gitarę – przypomina sobie Staś.

W 1998 roku przyszła na 
świat Joasia. Od razu w do-
mu zrobiło się gwarno, bo Asi 
wszędzie jest pełno.

– Asia chyba jako jedyna 
u nas w rodzinie nie prze-
pada za śpiewaniem, ale ma 
zdolności plastyczne. Uczyła 
się na przykład garncarstwa 
– opowiada Beata. – Z zami-
łowaniem uczy się języka an-
gielskiego. Czyta w oryginale 
książki w tym języku.

Dwa lata później urodził się 
Jaś. Z zapałem zgłębia wiedzę 
historyczną. Jego konikiem 
jest także informatyka i języ-
koznawstwo.

– Jaś próbuje w piśmie gotyc-
kim czytać starodruki. Podobnie 

jak Staś też często bierze udział 
w różnych konkursach – mówi 
Beata. – Dla Stasia pożyczyłam 
zbiór płyt Kaczmarskiego, bo 
bardzo interesuje się także histo-
rią współczesną i chce poznać 
atmosferę tamtych wydarzeń.

Najmłodsza Zosia urodziła się 
w 2003 roku. Beata mówi, że to 
najbardziej nietypowe z ich dzie-
ci. To taka rodzinna przylepka. 
Zosia gra na wiolonczeli.

– Jesteśmy bardzo dumni 
ze wszystkich naszych dzieci, 
chcemy, żeby wiedziały, że ich 
kochamy – mówi Beata.

– Staramy się ich dobrze 
wychować. Na wartościowych, 
mądrych ludzi, żeby szanowa-
ły starszych – mówi Sławek. 
– I żeby znały historię swojego 
kraju. To samo tak wychodzi. 
Normalne życie.

„Solidarność” i my

Dla Sławka i Beaty „Solidar-
ność” to nie puste słowo.

– Zapisałem się do Związku, 
bo byłem wychowywany w du-
chu patriotycznym, brałem przy-
kład z mojego ojca – wspomina 
Sławek. – A dziś uważam, że 
„Solidarność” to Związek wierny 

swoim ideałom, korzeniom. Jako 
jedyny tak naprawdę dba o swo-
ich członków, jest nowoczesny, są 
w nim wspaniali ludzie, z którymi 
tworzymy wspólnotę. Miałem 
propozycje zmiany pracy, ale nig-
dy się na to nie zdecydowałem, bo 
nie wyobrażam sobie, by zostawić 
moją Komisję Zakładową.

Beata również pracuje 
w „Solidarności”. Od 2009 roku 
w kancelarii Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

– „Solidarność” to związek, 
który tworzą wspaniali ludzie. 
To jedyna organizacja związko-
wa, która naprawdę broni praw 
pracowniczych. Ważne jest 
także dla mnie to, że u podstaw 
Związku leżą ideały Sierpnia 
’80, ale i wiara w Boga.

Olga Zielińska

– Jesteśmy bardzo 
dumni ze wszystkich 
naszych dzieci, chcemy, 
żeby wiedziały, że ich 
kochamy – mówi Beata. 
– Staramy się ich 
dobrze wychować. Na 
wartościowych, mądrych 
ludzi, żeby szanowały 
starszych – mówi 
Sławek. – I żeby znały 
historię swojego kraju. 

Trzy pokolenia Kalwasińskich prawie w komplecie.
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ZWIĄZEK

Rozwój Związku i uprawnienia organizacji związkowej były 
głównymi tematami szkolenia dla członków NSZZ „Solidar-
ność” w Dovista Polska sp. z o.o., które odbyło się 4 stycznia 

2016 r. w siedzibie Oddziału NSZZ „S” w Tczewie. Poszczególne 
bloki tematyczne poprowadzili pracownicy Działu Szkoleń Regio-
nu Gdańskiego Tadeusz Grubich i Przemysław Sąpór, z którymi 
związkowcy z Dovisty mogli również skonsultować bieżące sprawy 
pracownicze i związkowe. Zakres wskazanych kwestii był szeroki, 
m.in.: wysyłanie pracowników na urlop z tytułu przestoju, brak na-
rzędzi, niskie wynagrodzenia oraz problemy z komunikacją w fir-
mie (chociaż pozytywne zmiany w tym obszarze są już widoczne). 
Warto podkreślić duże zaangażowanie związkowców, którzy na czas 
szkolenia wykorzystali dzień urlopu.

Dovista to duńska firma produkująca drzwi i okna z drewna 
i aluminium. W polskim oddziale mieszczącym się w Wędkowach 
na Kociewiu pracuje ponad 1800 osób. Do „Solidarności” należy 
330 pracowników. Zakładowa organizacja związkowa cały czas 
się rozwija, skupiając się m.in. na systematycznych szkoleniach 
dla poszczególnych członków Związku oraz usprawnieniu komu-
nikacji między pracownikami.

– O swoje prawa trzeba walczyć. Kiedy powstała organizacja 
związkowa w naszej firmie, pracownicy nagle poczuli, że nie są już 
pozostawieni samym sobie. Że ktoś może w ich imieniu się wypowia-
dać. Są już efekty naszej pracy związkowej. Poprawiły się stosunki 
między pracodawcą a pracownikami. Pracownicy czują się bardziej 
szanowani. Ale jest jeszcze wiele do zdziałania. Skuteczny działacz 
związkowy musi być doskonale zorientowany w kwestiach pracow-
niczych, znać faktyczne problemy i oczekiwania ludzi, umieć przeko-
nywać pracodawcę do swoich racji, ale także potrafić dotrzeć z infor-
macją do wszystkich członków „Solidarności” i innych pracowników. 
Bo dopiero te wszystkie elementy pozwalają budować silną organiza-
cję związkową, która może być autentycznym partnerem w dialogu 
z pracodawcą – wyjaśnia strategię rozwoju przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Dovista Polska Tomasz Muszyński.

Kolejne szkolenie związkowcy z fabryki w Wędkowach pla-
nują już w lutym.

(ach)

Szkolenie 
dla związkowców  
z Dovisty 

4 stycznia 2016 r. Szkolenie dla związkowców z Dovisty 
prowadzone było przez trenerów z Działu Szkoleń ZRG.

Pozyskanie jak największej liczby nowych członków „Solidarności” oraz wychowanie mło-
dych pokoleń w duchu patriotyzmu i „Solidarności” – taki cel stawia sobie w tym roku Biuro 
Terenowe NSZZ „Solidarność” w Lęborku.

a od nas dziś zależy, jak ich 
ukształtujemy.

– Jestem nauczycielem 
i przewodniczącym KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Lęborku, 
dlatego tematy oświatowe, 
wychowanie dzieci i młodzieży 
oraz działania na rzecz kształ-
towania postaw patriotycznych 
są mi szczególnie bliskie. Tak 
też postrzegam zobowiązania 
„Solidarności” wobec nie tylko 
przeszłych, ale też i przyszłych 
pokoleń – mówi Stanisław Ja-
konis.

Rok 2015 był szczególnie 
bogaty w wydarzenia patrio-
tyczne. Tradycyjnie 30 sierpnia 
odprawiona została msza świę-
ta w intencji członków NSZZ 
„Solidarność” w kościele NMP 
Królowej Polski w Lęborku. 
Niecały miesiąc później, 17 
września, lęborska „S” brała 
udział w obchodach 76 roczni-
cy napaści ZSRR na Polskę.

Ważnym wydarzeniem była 
lekcja współczesnej historii 
Polski oraz „Solidarności” po-
prowadzona przez Romana Ste-
garta, pracownika Działu Infor-
macji i Promocji RG NSZZ „S”, 
oraz Arkadiusza Kazańskiego, 
pracownika IPN w Gdańsku. 
W spotkaniu zorganizowanym 
w październiku w biurze „S” 
w Lęborku wzięli udział ucznio-
wie różnych szkół.

W tym samym miesiącu 
odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Gośćmi uroczystości, 
podczas której wręczano m.in. 
odznaczenia i dyplomy z okazji 
35-lecia NSZZ „Solidarność”, 
był przewodniczący ZRG 

NSZZ „S” Krzysztof Dośla 
oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych Lęborka.

Lęborska „S” zorganizowa-
ła również w październiku spe-
cjalny seans filmu historyczne-
go pt. „Pilecki”. Wydarzenie 
cieszyło się sporym zaintereso-
waniem. To nie pierwsza tego 
typu inicjatywa. Wcześniej 
organizowano również po-
dobne seanse, pokazując filmy 
patriotyczno-historyczne, m.in. 
„Bitwę Warszawską”, „Czarny 
czwartek” czy „Popiełuszkę”.

– Ludzi trzeba zachęcić, 
wspierać postawy patriotyczne 
– mówi Stanisław Jakonis.

Z kolei 10 grudnia odbył się 
finał Konkursu Wiedzy o „So-
lidarności” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych powiatu lęborskiego. 
Uroczyste wręczenie nagród 
miało miejsce dwa dni później. 
Udało się zapewnić jako nagrody 
główne dla zwycięzców tablety.

„S” w Lęborku stara się 
brać udział we wszystkich 
manifestacjach i pikietach 
związkowych. W październiku 
lęborscy związkowcy wsparli 
manifestację oświaty w Warsza-
wie. Natomiast w grudniu wzię-
li udział w pikiecie w obronie 
szkoły i zwalnianych nauczy-
cieli w Niepublicznym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Bu-
kowinie w gminie Cewice.

Ważnym wydarzeniem 
w minionym roku były także 
wybory nowego przewodni-
czącego „S” w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej, które odbyły się 
w grudniu.

Olga Zielińska

BIURO TERENOWE ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO „S” W LĘBORKU

Rozwój Związku  
oraz wychowanie patriotyczne

Lęborska „Solidarność” 
skupia ponad 370 człon-
k ó w  n a l e ż ą c y c h  d o  

KM NSZZ „S” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania 
w Lęborku oraz organizacji 
związkowych z Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji, Energetyki 
Cieplnej, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, SPO-
MEL-u, Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, 
a także Nadleśnictwa Cewice.

Twarzą lęborskiej „Solidar-
ności” jest Stanisław Jakonis, 
kierownik Biura Terenowego. 
Mówi, że nie wyobraża sobie 
życia bez „Solidarności”.

– Jestem człowiekiem czy-
nu, pracy. Będąc nauczycielem 
w Zespole Szkół Mechanicz-
nych, jeździłem z uczniami na 
obozy wędrowne, prowadzi-
łem koło turystyczne. Potem 
przyszedł czas „Solidarności”. 
Nie zapisałem się od razu do 
Związku, bo chciał go założyć 
w szkole pierwszy sekretarz 
POP PZPR. Potem był stan wo-
jenny i postanowiłem zaangażo-
wać się w pracę na rzecz „Soli-
darności”. Założyłem Związek 
w szkole, 60 procent ludzi się 
zapisało. Wybrano mnie na 
przewodniczącego. I tak już 
zostało, działam w „S” do dziś 
– mówi Stanisław Jakonis.

Nasz rozmówca podkreśla, 
że pamięć o historii kraju i „So-
lidarności” oraz jej bohaterach, 
a także kultywowanie tradycji 
to ważne zadania Związku. Nie 
należy zapominać o wychowa-
niu dzieci i młodzieży w duchu 
patriotyzmu i „Solidarności”. 
To oni są naszą przyszłością, 

Stanisław Jakonis, kierownik biura „Solidarności” w Lęborku.
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Pracodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia podstawowych 
ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed 
podjęciem przez pracownika pracy. Do zawarcia porozumienia 

w tej sprawie między przedstawicielami pracodawców i związków 
zawodowych doszło 19 stycznia br. na posiedzenia zespołu problemo-
wego ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie stro-
na społeczna zespołu zarekomendowała stronie rządowej wydłużenie 
z 14 dni do 6 tygodni vacatio legis nowych przepisów. Wejście w życie 
przepisu, który od dłuższego czasu postuluje NSZZ „Solidarność”, a na 
forum poprzedniego parlamentu zgłaszał to w imieniu PiS poseł Janusz 
Śniadek, odda w ręce Państwowej Inspekcji Pracy istotne narzędzie 
w walce z pracą na czarno. – Obecnie jest tak, że jeśli Państwowa In-
spekcja Pracy chce skontrolować legalność zatrudnienia, to inspektorzy 
najczęściej słyszą, że pracownik właśnie zaczął pracę i jeszcze nie ma 
umowy – powiedział „Gazecie Prawnej” prof. Jacek Męcina, przewod-
niczący zespołu prawa pracy oraz doradca Konfederacji Lewiatan. 

Trudniej na czarno
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SPOŁECZEŃSTWO

–  Nie  bez  przyczyny 
mamy obecnie w nazwie Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej właśnie 
„rodzinę”. Jak Pan ocenia 
realne szanse zrealizowania 
prodemograficznego, w za-
łożeniu, projektu „500+”?

– Uzupełnienie nazwy mi-
nisterstwa o „rodzinę” jest wy-
raźnym wskazaniem, że będzie 
ona ważnym podmiotem jego 
działań. Trzeba zrobić wszyst-
ko, by nie była to tylko dekla-
racja, ale rzeczywistość – za-
równo jeśli chodzi o działanie 
ministerstwa, jak i rządu. Pol-
ska rodzina bowiem wyraźnie 
słabnie, o czym świadczy nie 
tylko sytuacja demograficzna, 
o której mówi się najwięcej. 
Mamy przecież ogromne pro-
blemy z jej trwałością, bowiem 
rozwody i separacje są coraz 
częstsze, rozpadają się związki 
nieformalne, a w efekcie coraz 
więcej dzieci jest wychowywa-
nych tylko przez jednego ro-
dzica. Dużo dzieci wychowuje 
się poza środowiskiem rodziny 
biologicznej w pieczy zastęp-
czej, a na znaczące problemy 
z jej funkcją wychowawczą 
wskazują dane o przestępczo-
ści nieletnich. 

– Czy wsparcie powinny 
otrzymać wszystkie polskie 
rodziny bez względu na uzy-
skiwane dochody oraz miej-
sce przebywania – w kraju 
lub poza jego granicami?

– W programie „500+” 
przewiduje się na pierwsze 
dziecko próg dochodowy 800 
złotych, a na dziecko niepełno-
sprawne 1200 złotych, a więc 
nie otrzyma wsparcia każde 
pierwsze dziecko. Jeśli chodzi 
o wsparcie na drugie i kolejne 
dziecko w wysokości 500 zło-
tych, to przeważa pogląd, że 
rozwiązanie to powinno być 
zastosowane niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów. To 
rozwiązanie podobne do sto-
sowanych w innych krajach 
europejskich. Niemniej pro-
pozycję progu dochodowego, 
na przykład 3 tysięcy złotych 
na członka rodziny, uprawnia-
jącego do świadczenia wycho-
wawczego należy rozważyć. 
To świadczenie wychowaw-
cze jest przewidziane dla osób 
przebywających w kraju. Ci, 
którzy mieszkają poza jego 
granicami, mogą korzystać 
z rozwiązań przewidzianych 
w tych krajach.

– W Polsce mamy nara-
stające zjawisko społeczne 
wychowywania dzieci przez 
tylko jedno z rodziców. Czy 
będą zastosowane takie 
ustawowe rozwiązania, które 
w projekcie „500+” poprzez 

państwo pomogą samotnym 
matkom lub ojcom?

– O tym, że coraz więcej 
dzieci wychowywanych jest 
tylko przez jednego rodzica, 
mówimy zdecydowanie za 
mało, a to narastający problem 
społeczny. Badania wskazują, 
że dzieci wychowywane tylko 
przez matkę lub ojca częściej 
sprawiają problemy wycho-
wawcze czy mają trudności 
edukacyjne, emocjonalne, mają 
też gorszą sytuację materialną. 
Po prostu dzieci do dobrego 
rozwoju potrzebują obojga ro-
dziców. Program „500+” jest 
dobrze zaadresowany do sa-
motnie wychowujących dzie-
ci. Trzeba jednak stanowczo 
stwierdzić, że nie powinien 
stymulować zjawiska samot-
nego wychowywania dzieci. 
Niestety, może pojawić się 
problem z manipulowaniem 
swoimi dochodami, by utrzy-
mać się w progu dochodowym 
do 800 złotych na pierwsze 
dziecko poprzez rozwody czy 
niezawieranie związku małżeń-
skiego. Trzeba temu zapobiec 
poprzez odpowiednie rozwią-
zania prawne. Trzeba też za-
znaczyć, że samotne wycho-
wywanie dzieci jest związane 
z małodzietnością. Jeśli zatem 
chcemy wzrostu demograficz-
nego, to musimy dostrzec ten 
problem i wspierać trwałość 
małżeństw.

– Co Pan powie oponen-
tom, którzy twierdzą, że 
państwa polskiego nie stać 
na dodatkową formę wspar-
cia rodzin?

– Oponentów jest coraz 
mniej, bo coraz lepiej zdaje-
my sobie sprawę z dramatu 
demograficznego, jaki jest 
udziałem Polski. Jednym, ale 
nie jedynym, rozwiązaniem 
jest materialne wsparcie rodzin 
z dziećmi. Ważne, by było to 
rozwiązania trwałe, bo rodziny 
planują swoją przyszłość i mu-
szą mieć poczucie stabilności 

sytuacji i trwałości wsparcia. 
Ale oczywiście „500+”, choć 
jest to wyjątkowo ważne roz-
wiązanie z uwagi na wielkość 
zaangażowanych środków, nie 
może być jedynym środkiem. 
Najważniejsza jest praca rodzin 
i dochody własne, wzmocnie-
nie ich trwałości, szanowanie 
ich autonomii i decyzyjności, 
co zostało właśnie uwzględ-
nione w ustawie oświatowej, 
w której uznano słusznie, że to 
rodzice zdecydują, czy w wie-
ku 6, czy 7 lat ich dzieci zaczną 
naukę w szkole.

– W Sejmie jest projekt 
zmian w ustawie emerytalnej 
skierowany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę. Zakłada on 
obniżenie wieku emerytalne-
go do 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn. Jednak tego-
roczny budżet konstruowała 
poprzednia ekipa PO-PSL. 
Czy jest więc możliwe obni-
żenie wieku emerytalnego 
w tym roku? A jeśli tak, to 
czy prawo wyboru i wcze-
śniejsze przejście na emery-
turę pomoże rodzinie, myślę 
tu o relacji dziadek, babcia 
– wnuki?

– Jest możliwe uchwalenie 
tej ustawy, ale mało prawdopo-
dobne jest jej wprowadzenie 
w życie w tym roku. Z pew-
nością jednym z jej efektów 
będzie umożliwienie dziadkom 
pomocy w opiece nad wnuka-
mi, co jest tak ważne szcze-
gólnie do trzeciego-czwartego 
roku życia dziecka. Zmniej-
szyłoby to zapotrzebowanie 
na miejsca w żłobkach, a dzie-
ciom zapewniło dobrą opiekę 
bliskich.

Antoni Szymański został 
odznaczony przez papieża 
Benedykta XVI Medalem Pro 
Ecclesia et Pontifice

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Rozmowa z senatorem PiS ANTONIM SZYMAŃSKIM

500+ dla rodzin
„Solidarność” popiera ideę projektu ustawy ministra ro-
dziny, pracy i polityki społecznej o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci, potocznie nazywanego „500+”, jednak 
proponowane rozwiązania należałoby zdaniem Związku 
zmodyfikować. Konieczne są dalsze prace.

Zaproponowane rozwiązania mogą mieć mocno ograniczone 
efekty, a zdefiniowane cele mogą być trudne do osiągnię-
cia, tym bardziej że ich ocena wymaga upływu dłuższego 

czasu – to fragment decyzji Prezydium KK NSZZ „S” opiniującej 
rządowy projekt.

Jednocześnie „Solidarność” podkreśla, iż popiera pomoc dla 
rodzin wychowujących dzieci, docenia ich wysiłki i rozumie wy-
datki związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych dzieci oraz 
koszty wynikające z ich edukacji. Innym, równie istotnym, choć 
pośrednim celem projektu, jest wzrost dzietności polskich rodzin 
stymulowany finansowym wsparciem kierowanym do nich.

Najbardziej sporną kwestią zdaniem „Solidarności” są kryteria 
dochodowe. Ustanowienie kryteriów dochodowych uprawniają-
cych do świadczenia na pierwsze dziecko według „S” zaprzecza 
uznaniu tych rozwiązań jako powszechnych. Projektodawca 
w uzasadnieniu wykazuje, że przy kryterium określonym na po-
ziomie 800 zł na członka rodziny (1200 zł, gdy w rodzinie jest 
dziecko niepełnosprawne) jedynie 31 proc. wszystkich rodzin 
otrzyma świadczenie na pierwsze dziecko.

Nadto ustalona kwota jest niższa niż minimum socjalne dla 
rodzin z jednym dzieckiem, które wynosi ok. 880 zł lub 935 zł 
(w zależności od wieku dziecka). Oznacza to brak wsparcia dla 
rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej minimum socjal-
nego, czyli żyjących na granicy ubóstwa. W takiej samej sytuacji 
znajdą się samotni rodzice, których dochody przekraczają nie-
znacznie wartość wynagrodzenia minimalnego.

Zdaniem Związku większość rodzin o niskich dochodach to 
rodziny młode, których rozwój powinien być najsilniej stymulo-
wany, a których potrzeby finansowe są największe. NSZZ „So-
lidarność” nie zgadza się na ograniczenie wsparcia na pierwsze 
dziecko wśród rodzin najmniej zamożnych przy jednoczesnym 
wsparciu dzieci w rodzinach najzamożniejszych.

Jednocześnie „Solidarność” postuluje ustalenie górnej granicy 
dochodu uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia wy-
chowawczego, tak aby ograniczyć dostęp do świadczeń rodzinom 
o wysokich dochodach, które nie tylko nie odczują tej pomocy, ale 
przede wszystkim jej nie potrzebują.

Projekt zawiera rozwiązania stanowiące znaczne wsparcie dla 
większości rodzin, jednak Związek widzi potrzebę dalszych prac nad 
systemem pomocy. „Najważniejszymi czynnikami, które sprzyjają 
rozwojowi rodzin, oprócz stabilizacji finansowej, jest także stabilna 
sytuacja mieszkaniowa, zawodowa czy zdrowotna rodzin, dlatego 
wdrożenie bezpośrednich form wsparcia dochodów rodzin nie po-
winno pozostać jedynym elementem polityki prorodzinnej państwa, 
ale należy podjąć dalsze spójne działania w celu ogólnej poprawy 
kondycji polskich rodzin” – stwierdziło Prezydium KK NSZZ „S”.

oprac. (oz)

„S” za korektą 
rządowej propozycji

Inspektorzy PIP będą mogli prze-
prowadzać kontrole bez zapowiedzi 
nie tylko w przemyśle i handlu, 
ale również w firmach usługo-
wych. „Solidarność” podkreśla, 
że zdecydowanie zwiększy to 
skuteczność działań inspekcji 
pracy.

Zmianie uległa dotychczasowa 
interpretacja przepisów obowiązująca 
w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprzedzania o kontroli 
wprowadzony był ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. 
Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od wielu lat apelowało, aby 
wzorem całej Europy kierować się prawem międzynarodowym, któ-
re ma prymat nad ustawami krajowymi. Na korzyść inspektorów 
orzekł także Naczelny Sąd Administracyjny. W styczniu br. szefowa 
PIP Iwona Hickiewicz podpisała pismo, z którego wynika, że zmia-
nie ulegnie dotychczasowa interpretacja przepisów obowiązująca 
w inspekcji pracy.

Kontrole PIP bez zapowiedzi
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RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Polacy zarabiają mało i boją się utraty pracy. Brak podsta-
wowego poczucia bezpieczeństwa i stabilności odbija się 
na ich planach życiowych. Odsuwają decyzję o posiada-
niu potomstwa, rodzi się mniej dzieci. Polska się wylud-
nia. Młode pokolenie, zamiast zakładać rodziny i rozwijać 
się w ojczyźnie, emigruje za chlebem i godnym życiem, 
wspierając obce kraje. Gospodarce brakuje rąk do pracy, 
rośnie dziura w systemie ubezpieczeń społecznych, wali 
się system emerytalny. Jak zatrzymać ten katastroficzny 
scenariusz, który dzieje się na naszych oczach? Eksperci są 
zgodni – wspierać w sposób długofalowy i wielowymiaro-
wy polskie rodziny.

WSPARCIE DLA RODZIN

Po ostatnich wyborach 
parlamentarnych i prze-
jęciu władzy przez PiS 

nazwa dotychczasowego Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej została uzupełniona 
(na pierwszym miejscu) o „Ro-
dzinę”. Z jednej strony to tylko 
zmiana symboliczna, z drugiej, 
znając resortową strukturę bu-
dżetu państwa w Polsce, która 
wymaga centralnej koordynacji 
i finansowania poszczególnych 
zadań, można to traktować 
także jako zapowiedź realnej 

poprawy sytuacji polskich ro-
dzin. Podkreślił to w ostatniej 
rozmowie z „Magazynem” 
wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej dr hab. 
Marcin Zieleniecki. – Jest to 
zaakcentowanie faktu, iż we 
wszystkich aspektach działań 
ministerstwa sprawy związa-
ne z rodziną są bardzo istotne. 
Elementy prorodzinne poja-
wiają się w obszarze świadczeń 
rodzinnych, w dziedzinie ubez-
pieczenia społecznego i prawa 
pracy. Wsparcia udzielonego 

polskiej rodzinie nie można 
traktować w kategoriach kosz-
tów. Jest to inwestycja – prze-
konuje były ekspert prawny 
NSZZ „Solidarność”.

Kryzys demograficzny

O tym, że taka poprawa 
sytuacji polskich rodzin jest 
niezbędna, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Wielu 
rodziców nie stać nie tylko na 
wakacyjne wyjazdy swoich 
dzieci, ale nawet na ich godne 
utrzymanie, zapewnienie im 
odpowiedniej opieki zdrowot-
nej itd. Brak stabilności za-
wodowej i finansowej odbija 
się nie tylko na kondycji po-
szczególnych rodzin, ale także 
całego społeczeństwa. Sytuacja 
demograficzna Polski, ta obec-
na, i ta prognozowana, staje się 
najważniejszym wyzwaniem 
dla władz na najbliższe lata.

Przyzwyczailiśmy się mó-
wić o Polsce jako o „czterdzie-
stomilionowym kraju w środku 

Europy”. Tymczasem, o ile na-
sze położenie geograficzne się 
nie zmienia, liczba ludności już 
tak. Według prognozy GUS do 
2050 roku liczba rodzących się 
w Polsce dzieci może spaść 
nawet o 24 procent. Ozna-
cza to rocznie około 40 tys. 
młodych Polaków mniej. 
W efekcie w tym czasie licz-
ba Polaków ma spaść z 38,4 
mln (stan na koniec 2014 r.) 
do 33,9 mln. Według najbar-

dziej negatywnej prognozy 
GUS – do 2070 roku ludność 
Polski spadnie do 25,8 mln!

Co więcej, wraz ze spad-
kiem liczby ludności zmienia 
się jej struktura. GUS szacu-
je, że w omawianym okresie 
spadnie liczba dzieci (o 1,65 
mln) i osób dorosłych (o 8,3 
mln), wzrośnie natomiast 
znacząco (o 5,4 mln) liczba 
osób starszych, czyli po 65 
roku życia. Prognozowany 

Prawa rodziny
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, ma-
cierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 18 Konstytucji RP

Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej 
uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i nie-
pełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz 
publicznych.
Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej 
pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Artykuł 71 Konstytucji RP

Polityka rodzinna
Polityka prorodzinna mniej więcej od dekady jest jednym 
z głównych tematów życia publicznego w Polsce, zwłaszcza 
w okresie kampanii wyborczych. Z jej realizacją bywa różnie, 
chociaż trzeba przyznać, że każda kolejna ekipa uczyniła jakiś 
krok w kierunku ułatwienia funkcjonowania rodzin. Sztanda-
rowym działaniem rządu PiS wprowadzonym w grudniu 2005 
r. było tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł, przyznawana każ-
dego nowemu dziecku bez względu na sytuację materialną 
rodziny. W przypadku rodzin ubogich, którym przysługiwał 
zasiłek rodzinny, becikowe wynosiło 2000 zł. Wprawdzie 
jednorazowa zapomoga nie oznaczała systemowego wspar-
cia, zwróciła jednak uwagę na problemy materialne polskich 
rodzin. W efekcie w wielu samorządach wprowadzono 
dodatkowo lokalne „becikowe”.

W 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził przy tym świadczeniu 
wysokie, wręcz blokujące kryterium dochodowe, wynoszące 
1922 zł na osobę w rodzinie, co znacznie ograniczyło jego 
pozytywne efekty. Gabinet Donalda Tuska podniósł także 
w 2012 r. podatek VAT na ubranka i obuwie dziecięce z 8 do 
23 proc., co mocno uderzyło po kieszeni rodziców. Na plus 
rządowi PO-PSL można zapisać natomiast wydłużenie okresu 
urlopów macierzyńskich i rodzicielskich (obecnie to łącznie 52 
tygodnie w przypadku jednego dziecka i od 65 do 71 tygodni 
w przypadku dwójki lub więcej dzieci).

Ważnym elementem polityki prorodzinnej pozostaje wprowa-
dzona w 2007 r. ulga podatkowa na dzieci. Jej wysokość to 
92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł 
na trzecie dziecko oraz 225 zł miesięcznie na czwarte i każde 
kolejne dziecko w rodzinie (dotyczy dzieci do 18 lub 25 roku 
życia – jeśli kontynuują edukację). Ulga na drugie i kolejne 
dziecko nie jest limitowana dochodami. W przypadku pierw-
szego dziecka z ulgi mogą skorzystać rodzice, których łączy 
roczny dochód nie przekracza 112 tys. zł (lub osoby samotnie 
wychowujące dzieci z dochodem poniżej 56 tys. zł). Co waż-
ne, jeśli nasze dochody są zbyt niskie, aby skorzystać z tego 
instrumentu (która jest odliczana od naliczonego podatku), 
można się zwrócić o zwrot niewykorzystanej ulgi.

Mimo to Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z lipca 2015 
roku w sposób druzgocący podsumowała, że państwo 
polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polity-
ki rodzinnej. Nie zostały określone jej ramy i cel, w wyniku 
czego nie widać efektu wydatkowania na politykę rodzinną 
około 2 proc. PKB.

To co, 
wracamy do Polski? 

Wreszcie myślą
o rodzinach!
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jest także wzrost liczby osób 
najstarszych. Subpopulacja 
osób 80+ ma wzrosnąć z 3,9 
proc. całości ludności w 2013 
roku do 10,4 proc. (3,5 mln 
osób) w roku 2050!

W wyniku procesów sta-
rzenia się społeczeństwa 
liczba osób w wieku emery-
talnym (po zapowiadanym 
przez rząd powrocie do wieku 
emerytalnego 65 lat dla męż-
czyzn i 60 lat dla kobiet) wy-
niesie niemal dokładnie jedną 
trzecią populacji (32,7 proc.). 
W takich warunkach nie lada 

* Licząc szacunkowo z programem „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+” w liczbach

500 zł
Tyle wyniesie miesięczne świadczenie na jedno dziecko

108 000 zł
Tyle łącznie wyniesie wsparcie jednego dziecka przez 18 lat

200 000 zł 
Tyle wynosi koszt utrzymania jednego dziecka 

do 18 roku życia

317 000 zł 
Tyle wynosi koszt utrzymania dwójki dzieci 

do 18 roku życia

2,7 mln 
Tyle rodzin otrzyma wsparcie w 2016 r.

3,8 mln
Tyle dzieci będzie uprawnionych do świadczenia w 2016 r.

17 mld zł 
Tyle wyniesie  koszt programu w 2016 r.

wyzwaniem będzie utrzyma-
nie fundamentów systemu 
ubezpieczeń społecznych, 
systemu ochrony zdrowia 
i wielu dziedzin gospodarki. 
Rząd PO-PSL uparcie i wbrew 
społeczeństwu widział roz-
wiązanie tego problemu 
w podwyższeniu wieku eme-
rytalnego (zostawmy na boku 
pytanie, czy rzeczywiście był 
to główny powód decyzji rzą-
du Tuska). Obecne władze 
stawiają na system wsparcia 
dla rodzin, który ma zachęcić 
młodych do zakładania rodzi-
ny i posiadania jak najwięk-
szej liczby dzieci. Wydaje się 
to słuszny kierunek, ponieważ 
właśnie niska dzietność jest 
źródłem polskich problemów 
demograficznych. Według 
spisu powszechnego z 2011 
roku aż 88 procent małżeństw 
w Polsce posiada tylko jedno 
lub dwoje dzieci (z tego 53 
procent tylko jedno). Z kolei 
rodzin z trójką lub czwórką 
dzieci było tylko nieco ponad 
milion. Wskaźnik dzietności 
w Polsce w 2014 roku wy-

Polska* 

Wielka Brytania 

Irlandia 

Słowenia

Niemcy 

Francja

* Licząc szacunkowo z programem „Rodzina 500+”

Wsparcie dla przeciętnej rodziny 
w skali roku (w tys.euro)
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niósł zaledwie 1,33 (gorzej 
w UE było tylko na Litwie 
i w Rumunii), tymczasem dla 
zapewnienia podstawowej za-
stępowalności pokoleń musi 
on wynosić co najmniej 2,1. 
Ale czy jest się czemu dziwić, 
skoro wraz z wzrostem liczby 
dzieci w rodzinie rośnie ryzy-
ko jej ubóstwa?

Program
„Rodzina 500+”

Sztandarowym pomysłem 
obecnego rządu na poprawę sy-
tuacji finansowej polskich rodzin 
jest program „Rodzina 500+”, 
czyli system świadczeń wycho-
wawczych w wysokości 500 
zł miesięcznie na każde drugie 
i kolejne dziecko (bez względu 
na dochody). W przypadku ro-
dzin o niskich dochodach świad-
czenie będzie należało się także 
na pierwsze (czyli najstarsze) 
dziecko. Progiem dochodowym 
w tym przypadku będzie 800 zł 
miesięcznie na jedną osobę w ro-
dzinie, a w przypadku rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym 
1200 zł. Co ważne, wsparcie 
przewidziano do 18 roku życia 
danego dziecka, w przypadku 
dzieci niepełnosprawnych obo-
wiązywać ma ono aż do 25 roku 
życia.

Wokół programu pojawiło 
się wiele niejasności, jednak 
w ramach konsultacji społecz-
nych prowadzonych w styczniu 
przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej po-
znaliśmy wszystkie szczegóły. 
Finansowanie świadczeń zapew-
nia budżet państwa, natomiast 
stronę organizacyjną muszą 
zapewnić samorządy. W za-
leżności od decyzji lokalnych 
władz będą to albo wyspecja-
lizowane oddziały w urzędach 
gmin i miast, albo miejscowe 
ośrodki pomocy społecznej. 
Program ruszy 1 kwietnia 2016 
r., co oznacza, że od tego dnia 
w wymienionych instytucjach 
będzie można złożyć wniosek 
o wypłatę świadczenia. Wniosek 
trzeba będzie ponawiać każdego 
roku. Do pobierania świadczenia 
będą upoważnieni rodzice lub 
prawni opiekunowie dzieci, bez 
względu na to, czy pozostają 
w małżeństwie, czy związku nie-
formalnym. Świadczenie będzie 

wypłacane przelewem na podane 
we wniosku konto bankowe lub 
przekazem pocztowym. Do pro-
gramu będzie można przystąpić 
w dowolnym momencie, jednak 
najbardziej opłaca się uczynić to 
w ciągu trzech pierwszych mie-
sięcy. Wówczas, bez względu na 
datę przystąpienia, otrzymamy 
świadczenie liczone od pierw-
szego dnia trwania programu. 
Przykładowo, jeśli pierwsza 
wypłata świadczenia nastąpi 
w lipcu, wyniesie ona 1500 zł, 
a nie 500 zł.

Ze strony krytyków progra-
mu padały oskarżenia o moż-
liwe wydatkowanie środków 
niezgodnie z ich przezna-
czeniem. Pisarz Wojciech 
Kuczok na łamach „Gazety 
Wyborczej” grzmiał z pogardą 
wobec milionów polskich ro-
dzin: „PiS do nieuków dotarł 
najkrótszą drogą – obiecując po 
pięć stów miesięcznie na nową 
flaszkę w nagrodę za osiągnię-
cia prokreacyjne”. To skrajny 
przykład odrzucenia prawdy, 
że to rodzice najlepiej znają 
potrzeby swoich dzieci i pra-
gną je zaspokoić. Aby jednak 
zminimalizować ryzyko wyłu-
dzeń, przyjęto mechanizm kon-
troli. Jeśli samorząd nabierze 
wątpliwości co do właściwego 
wydatkowania świadczenia, 
będzie mógł przeprowadzić 
wywiad środowiskowy na te-
mat konkretnej rodziny, a po 
jego negatywnym przebiegu 
zamienić świadczenie z formy 
gotówkowej na rzeczową (np. 
ubrania, jedzenie, lekarstwa).

Warto podkreślić, że świad-
czenie będzie nieopodatko-
wane i nie będzie brane pod 
uwagę przy obliczaniu innych 

świadczeń pomocy społecznej. 
Dlatego najubożsi nie muszą 
się obawiać, że odbierając 500 
zł z tego programu przekro-
czą progi uprawniające ich do 
otrzymywania dotychczaso-
wych świadczeń rodzinnych (to 
m.in. zasiłek rodzinny, świad-
czenie rodzicielskie, zasiłki 
pielęgnacyjny i opiekuńczy, 
dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka).

Nie tylko pieniądze

Polacy cenią instytucję 
rodziny i oczekują dla niej 
wsparcia. Według badania TNS 
Polska z 2015 roku 41 proc. 
z nas oczekuje od państwa 
zapewnienia bezpieczeństwa 
ekonomicznego rodzin i two-
rzenia miejsc pracy dla ludzi 
młodych, a 32 proc. pomocy 
rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej. Wsparcie w ra-
mach „Rodziny 500+” dobrze 
ocenia 55 proc. Polaków (son-
daż IBRiS z listopada 2015 r.). 
Ten program wraz z zapowia-
danym obniżeniem wieku eme-
rytalnego (co ułatwi godzenie 
obowiązków zawodowych i ro-
dzinnych w ramach rodzin wie-
lopokoleniowych), rozbudową 
systemów opieki nad małymi 
dziećmi, rozwojem taniego 
budownictwa mieszkaniowego 
dla młodych rodzin i wzrostem 
płac (projekty podniesienia pła-
cy minimalnej i wprowadzenia 
12-złotowej stawki godzino-
wej) może zapewnić nie tylko 
systemowe wsparcie polskich 
rodzin, ale przede wszystkim 
umożliwić im stabilne i godne 
utrzymanie własnymi siłami.

Adam Chmielecki

Świadczenie Wysokość/m-c Próg dochodowy*

Zasiłek rodzinny 89-129 zł** 674 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł 674 zł
Zasiłek macierzyński*** 60-100 proc. wymiaru 

wynagrodzenia
brak progu

Dodatek z tytułu 
samotnego wychowy-
wania dziecka

185-370 zł**** 674 zł

Dodatek z tytułu 
wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej

90 zł***** 674 zł

Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się 
dziecka

1000 zł 1922 zł

Świadczenie rodziciel-
skie******

1000 zł brak progu

Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego

do 500 zł 725 zł

* Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie
** W zależności od wieku dziecka (do 24 roku życia)
*** W zależności, czy dotyczy okresu urlopu macierzyńskiego 
lub wychowawczego
**** W zależności od liczby dzieci
***** Na każde trzecie i następne dziecko 
****** Dotyczy rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macie-
rzyńskiego (np. studenci, osoby bezrobotne)

Podstawowe świadczenia rodzinne

Wskaźnik dzietności 
w Polsce w 2014 roku 
wyniósł zaledwie 1,33 
(gorzej w UE było tylko 
na Litwie i w Rumunii), 
tymczasem dla 
zapewnienia 
podstawowej 
zastępowalności 
pokoleń musi on 
wynosić co najmniej 2,1. 

Świadczenie 
z programu „Rodzina 
500+” będzie 
nieopodatkowane 
i nie będzie brane pod 
uwagę przy obliczaniu 
innych świadczeń 
pomocy społecznej. 
Dlatego najubożsi nie 
muszą się obawiać, 
że stracą uprawnienia 
do otrzymywania 
dotychczasowych 
świadczeń rodzinnych.
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PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Roman Giedrojć, prze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
w Państwowej Inspekcji 
Pracy Okręgowym Inspek-
toracie w Gdańsku, zosta-
nie szefem Państwowej In-
spekcji Pracy. Otrzymał już 
pozytywną rekomendację 
Rady Ochrony Pracy.

Ma r s z a ł e k  S e j m u 
Marek Kuchciń-
ski wcześniej, czyli 

przed powołaniem Romana 
Giedrojcia, zgłosi wniosek 
o odwołanie ze stanowiska 
obecnej szefowej PIP Iwony 
Hickiewicz, która już złożyła 
rezygnację.

Jedną z ostatnich decyzji 
Iwony Hickiewicz była zmia-
na interpretacji przepisów 
obowiązujących w inspekcji 
pracy. Do tej pory inspektorzy 
wchodzący do firm na kontrolę 
musieli informować przedsię-
biorcę o zamiarze jej wszczęcia 

z siedmiodniowym wyprzedze-
niem. Od dawna inspektorzy 
protestowali przeciwko tej 
interpretacji przepisów, wska-
zując, że zapowiadanie kon-
troli umożliwia nieuczciwym 
przedsiębiorcom tuszowanie 
naruszeń prawa i powoduje 
nieskuteczność ich pracy. Teraz 
inspektorzy będą mogli wcho-
dzić do firm bez zapowiedzi.

Przypomnijmy, że główne-
go inspektora pracy powołuje 
i odwołuje marszałek Sejmu po 
zasięgnięciu opinii Rady Ochro-
ny Pracy i sejmowej Komisji ds. 
Kontroli Państwowej.

Rada Ochrony Pracy nad-
zoruje warunki pracy. Spra-

wuje też nadzór nad działa-
niami Państwowej Inspekcji 
Pracy. Do jej kompetencji 
należy również ocena zakre-
su ochrony pracy. Zasiada-
ją w niej parlamentarzyści, 
członkowie zgłoszeni przez 
premiera, centrale związko-
we, organizacje pracodaw-
ców, eksperci oraz przedsta-
wiciele nauki.

Do Rady Ochrony Pracy 11 
stycznia 2016 r. został powoła-
ny poseł Janusz Śniadek jako 
jej przewodniczący. NSZZ 
„Solidarność” reprezentuje 
Bogusław Motowidełko.

(asg)

ROMAN GIEDROJĆ 
Jest szefem słupskiej Delegatury Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku, radnym Sejmiku Województwa Pomor-
skiego z ramienia PiS, był posłem na Sejm RP w latach 
1997-2001 z listy AWS. W latach  2006-2008 pełnił funkcję 
zastępcy głównego inspektora pracy.  
Z Państwową Inspekcją Pracy jest związany od 1985 roku.

– Co będzie Pańskim prio-
rytetem?

– Jeżeli zostanę powołany, 
bo moje powołanie jest na eta-
pie opiniowania przed decyzją 
marszałka Sejmu, postawię 
na pozytywne oddziaływanie 
Inspekcji Pracy w zakresie 
warunków pracy. Chcę wró-
cić do starej praktyki, w której 
wyspecjalizowany inspektor, 
uzbrojony w legitymację PIP, 
będzie wchodził do zakładu 
pracy. Umocowanie prawne 
inspektora winno być takie, by 
nie musiał sięgać po dodatko-
we upoważnienia, by być sku-
tecznym.

– Czy nie będzie to wiązało 
się z ryzykiem, w przypadku 
błędnej oceny, występowania 
pracodawców z roszczeniem 
o odszkodowanie za działanie 
organu władzy?

– Stawiam na wysoką spe-
cjalizację inspektorów. Prze-
cież inspektorzy zderzają się 
w swej pracy z prawnikami 
korporacji. Muszą więc mieć 
wystarczającą wiedzę, by sta-
wić im czoła. Inspektor ma 
przygotowanie, nie jest czło-
wiekiem z ulicy, Podejmę też 
współpracę z wyższymi uczel-
niami i instytutami naukowo-
-badawczymi. Lepsza kadra 
to skuteczniejsza w działaniu 
kontrola warunków pracy.

Nowy  
główny inspektor pracy

Likwidować patologie
Rozmowa z ROMANEM GIEDROJCIEM

– Różnie jest z tą skutecz-
nością. Wielu właściciel firm 
nie zobaczy nigdy inspekto-
ra pracy, no może raz na 20 
lat…

– Ważne, by inspektor 
potrafił się poruszać według 
skutecznych procedur, swo-
istego pasa drogowego. Chcę 
postawić do pionu inspekcję 
pracy. Mamy dbać o uczciwą 
konkurencję, przestrzeganie 
prawa pracy, a byliśmy jakby 
na kolanach. Zostajemy z nich 
podniesieni. Dzięki PiS otrzy-
mamy regulacje płacowe.

– Na tym ma polegać 
wzmocnienie inspekcji?

– Wzmocnienie pozycji PIP 
nastąpi przez wydanie środków 
prawnych, czyli uzbrojenie jej 
w narzędzia do pozytywnego 
oddziaływania na rynek pracy, 
w decyzje zapadające w trybie 
administracyjnym.

– Jak przyznanie inspek-
torom uprawnienia do zamia-
ny umów cywilnoprawnych 
na umowy o pracę w drodze 
decyzji administracyjnej 
w sytuacji, gdy w ich ocenie 
umowa cywilnoprawna zo-
stała zawarta z naruszeniem 
przepisów prawa pracy?

– Procedury sądowe są dłu-
gotrwałe, nasze działanie ma 
być szybkie i skuteczne. Będzie 
poważny dialog o możliwości 

wydawania decyzji administra-
cyjnej przez inspektora. Nie 
jesteśmy przeciwnikiem praco-
dawców. Tych dających pozy-
tywny przykład, przestrzega-
jących prawa pracy, będziemy 
chwalić. Dla dobra pracodaw-
ców i dla przestrzegania zasad 
uczciwości. W 2001 roku byłem 
autorem przepisów dotyczących 
decyzji nakazowej w zakresie 
wypłat zaległych wynagrodzeń. 
Mamy likwidować patologie.

– Prawo pracy zastąpił 
kodeks cywilny. Nie tylko 
w wolnych zawodach…

– Prawo pracy zostało za-
właszczone przez prawo cy-
wilne. Umowy cywilnopraw-
ne same w sobie nie są złem. 
Obowiązują od kodeksu Napo-
leona. Jednak to kodeks pracy 
jasno definiuje i precyzyjnie 
zakreśla, co jest stosunkiem 
pracy. Umowa zlecenia czy 
o dzieło nie może zastępować 
umowy o pracę. Inspektor ma 
być uzbrojony w możliwość 
wydania decyzji administra-
cyjnej w zakresie umów cy-
wilnoprawnych stosowanych 
w miejsce umów o pracę. Mo-
gliśmy nałożyć kary grzywny, 
ale nie mogliśmy spowodować 
zawarcia umowy o pracę. To 
był dysonans.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

21 stycznia minister edukacji narodowej Anna Zalewska 
spotkała się z przedstawicielami oświatowych związków 
zawodowych (Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Fo-
rum Związków Zawodowych). Rozmowy dotyczyły przygo-
towanej przez MEN nowelizacji ustawy Karta nauczyciela.

Projekt przewiduje m.in. zmianę zasad prac komisji dyscypli-
narnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania 
jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, które-

mu przyznano tytuł honorowy Profesora Oświaty, oraz likwidację 
tzw. godzin karcianych.

– Cieszymy się, że tematem pierwszego spotkania ze związ-
kami zawodowymi jest Karta nauczyciela, ustawa, która jest 
swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. 
Nie rozmawiamy o jej likwidacji, czym byliśmy przez ostatnie 
lata straszeni i czemu skutecznie się przeciwstawiliśmy, lecz o jej 
pozytywnej zmianie. Likwidację tzw. godzin karcianych Krajowa 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała 
od wielu lat – podkreśliła Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca delegacji „Solidarności” pozytywnie odniosła 
się też do zmian w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji 
w związku z nadaniem nauczycielowi honorowego tytułu Profe-
sora Oświaty. Będzie to związane ze zwiększeniem liczby przy-
znawanych takich tytułów z 10 do 25 rocznie. 

Wiceprzewodnicząca KSOiW podkreśliła także, że w tej no-
welizacji Karty nauczyciela należałoby zapisać w artykule 42 
ujednolicone pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psy-
chologów, logopedów, doradców zawodowych). Obecnie pensum 
tych nauczycieli jest różne i określane przez organy prowadzące.

W tej sprawie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała 
się do rzecznika praw obywatelskich, który podzielił zdanie Związku, 
że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.

Reprezentacja KSOiW NSZZ „Solidarność” nakreśliła obszary, 
które wymagają zmian w Karcie nauczyciela:
 Przywrócenie obowiązywania Karty nauczyciela w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych; ob-
jęcie Kartą nauczyciela asystentów; doprowadzenie do sytuacji, 
aby Karta nauczyciela obowiązywała niezależnie od organu 
prowadzącego,

 Przywrócenie art. 88 Karty nauczyciela (czyli prawa do prze-
chodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek) 
i wydłużenie stanu nieczynnego jako działań osłonowych 
w związku z niżem demograficznym i zwolnieniami,

 Uproszczenie systemu wynagradzania nauczycieli z jednocze-
snym jego zwiększeniem,

 Przyznawanie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (tak jak 
mają pracownicy samorządowi),

 Centralne określanie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Koniecznych zmian wymaga także ustawa o systemie oświaty w za-

kresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach, a także 
ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi szkół oraz in-
nych placówek oświatowych w celu ujednolicenia i poprawienia zasad 
wynagradzania, a także warunków pracy tych pracowników.

(asg)

Zmiany  
w Karcie 
nauczyciela

Jackowi Rybickiemu, dyrektorowi Biura Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci

Teściowej
składają członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” oraz pracownicy Biura ZRG
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EMERYTURY

Prezydent Andrzej Duda w swoim projekcie ustawy emerytal-
nej proponuje powrót do wieku emerytalnego obowiązujące-
go w Polsce do 2012 roku, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. NSZZ „Solidarność” opowiada się za takim rozwią-
zaniem ustawowym, postulując działania zwiększające wpływy 
finansowe do FUS oraz ustalenie stażu pracy, który pozwalałby 
na przechodzenie na emeryturę – niezależnie od wieku – po 
35 latach składkowych dla kobiet i 40 lat opłacania składek dla 
mężczyzn.

o zapewnienie większych wpły-
wów do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, co by go ustabilizo-
wało. Taką stabilizację zapewniłby 
wzrost wynagrodzeń, od których 
odprowadzane są składki, np. 
zwiększenie płacy minimalnej do 
poziomu 50 procent przeciętnego 
wynagrodzenia oraz likwidacja 
sytuacji, w których składka nie 
jest opłacana lub jest zmniejszana 
przy zbiegu różnych form zatrud-
nienia.

Trzeba więc rozmawiać o po-
prawie sytuacji na rynku pracy, 
o wysokości wynagrodzeń.

Barbara Surdykowska z Ze-
społu Polityki Społecznej Biura 
Eksperckiego, Dialogu i Polityki 
Społecznej Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” prezentując 
stanowisko Związku optowała 
za wprowadzeniem rozwiązań, 
które zwiększą wpływy do Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych. 

– Chcemy wskazać, że równole-
gle z powrotem do poprzedniego 
wieku emeryta muszą pojawić się 
działania, które wpłyną efektywnie 
na wzrost środków finansowych 
przekazywanych do funduszu, to 
ozusowanie umów cywilnopraw-
nych i wprowadzenie efektywne-
go odprowadzania składki przez 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą, by składka znajdo-
wała odbicie w rzeczywistej skali 
dochodów, a nie jedynie na mini-
malnym poziomie – podkreśliła.

Zwiększenie środków odpro-
wadzanych do FUS jest nie tylko 
związane z kwestiami pozapła-
cowych kosztów pracy, ale też 
z problematyką wysokości wyna-

grodzeń pracowników, od których 
odprowadzana jest składka. Stąd, 
zdaniem „S”, konieczne jest uru-
chomienie mechanizmów wzrostu 
wynagrodzeń, czyli wyjście z pu-
łapki niskiego dochodu.

Lepsze warunki, dłuższa 
praca

Błędne jest założenie, że 
wydłużenie wieku emery-
talnego przyniesie automa-
tycznie wydłużenie okresu 
przebywania pracownika na 
rynku pracy. Jest to myślenie 
życzeniowe. NSZZ „S” jest za 
dobrowolnym wydłużaniem 
faktycznej obecności na ryn-
ku pracy, skuteczna jest bo-
wiem  motywacja finansowa. 
Potrzebne są działania popra-
wiające warunki pracy, dobra 
medycyna pracy, podnoszenie 
kwalifikacji pracowników, tak 
aby mogli oni dłużej pozostać 

na rynku pracy. Chodzi o efek-
tywne wydłużanie czasu pracy, 
a także stopniowe wygaszanie 
aktywności zawodowej.

Do dyskusji jest kwestia 
stażu pracy, tak by realistycznie 
spojrzeć na możliwość wyko-
nywania pracy osób po 35 i 40 
latach pracy pod znaczącymi 
obciążeniami. Społecznie nie-
uzasadnione jest oczekiwanie, 
by osoby te pracowały dłużej. 
Jak przekonywała Surdykow-
ska, osoby o 35- i 40-letnim 
stażu pracy winny więc mieć 
prawo do uzyskania świad-
czenia emerytalnego, wynika-
jącego z określonego okresu 
składkowego.

Przejście na emeryturę: „60” i „65”  
i w zależności od okresu składkowego 

Konsultacje społeczne
NSZZ „S” pozytywnie opiniu-

je prezydencki projekt powrotu do 
poprzedniego wieku emerytalne-
go. Zwraca przy tym uwagę na 
brak poszanowania przez poprzed-
nią koalicję woli wielu osób, skła-
dających podpisy pod wnioskiem 
referendalnym i brak konsultacji 
społecznych  przy podwyższeniu 
wieku do lat 67.

12 stycznia w Sejmie odbyło 
się publiczne wysłuchanie w spra-
wie prezydenckiego projektu usta-
wy emerytalnej, który przewiduje 
obniżenie wieku emerytalnego dla 
kobiet do 60 roku życia i dla męż-
czyzn do roku 65. Wysłuchanie 
publiczne zorganizowała sejmo-
wa Komisja Polityki Społecznej 
i Rodziny.

W projekcie brakuje jednak 
rozwiązań umożliwiających przej-
ście na emeryturę w zależności od 
stażu pracy i okresu płacenia skła-

dek ubezpieczeniowych. Związ-
kowcy mówią: obniżenie wieku 
emerytalnego – tak, ale system 
powinien uwzględniać również 
inne elementy ważne dla przy-
szłych emerytów.

Większe wynagrodzenia, 
większe emerytury

Centrale związkowe apelują 
o podwyżki wynagrodzeń, które 
pozwalałyby na odprowadzanie 
wyższych składek emerytalnych 
i przez to wzmacniałyby sys-
tem oraz o ustalenie stażu pracy 
uprawniającego do emerytury.

Podczas wysłuchania związ-
kowi przedstawiciele apelowali 

W 2012 roku „Solidarność” postulowała przeprowadzenie 
referendum w sprawie wieku emerytalnego.

Prawo, nie obowiązek

Prezydencki projekt ustawy 
przywracający wiek emerytalny 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn daje prawo do emerytury, 
tzn. że jeżeli ktoś osiągnie wiek 
emerytalny i chce zacząć pobierać 
emeryturę, to może to zrobić. Ale 
może też – jeżeli ma taką wolę, 
jeżeli czuje w sobie siłę i ma takie 
możliwości – pracować dalej, po 
to, żeby mieć wyższą emeryturę, 
żeby się nadal realizować zawo-
dowo.

Wcześniejszy wiek przejścia 
na emeryturę według projektu pre-
zydenckiego jest uprawnieniem, 
a nie obowiązkiem pracownika. 

W projekcie prezydenckim nie 
ma odniesienia do okresu skład-
kowego. Przypomnijmy, że wiek 
emerytalny do 67 lat podwyższy-
ła ustawa uchwalona w 2012 roku 
za czasów rządu Donalda Tuska. 
Wprowadzone zostało wówczas 
stopniowe zrównywanie wieku 
emerytalnego dla kobiet i męż-
czyzn. Wiek emerytalny wyno-
sić ma 67 lat niezależnie od płci 
i podnoszony jest stopniowo. Jeśli 
ustawa nie uległaby zmianie, ko-
biety osiągnęłyby go w 2040 r., 
a mężczyźni w 2020 r.

Wywołało to opór społecz-
ny. W 2013 roku ulicami stolicy 
przeszła gigantyczna manifestacja 
związkowa. Posłowie PiS, NSZZ 
„Solidarność” i OPZZ zaskarżyli 
ustawę do Trybunału Konstytu-
cyjnego.

W maju 2014 r. trybunał uznał, 
że jest ona zgodna z ustawą zasad-
niczą. Orzekł przy tym, że zróżni-
cowanie praw kobiet i mężczyzn, 
jeśli chodzi o emerytury częścio-
we, jest niekonstytucyjne.

Artur S. Górski

Blokada Sejmu, 11 maja 2012 r. 
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MARCIN ZIELENIECKI, wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
podczas wysłuchania publicznego 
w Sejmie

– Wiek emerytalny powinien być ustalony 
na poziomie uwzględniającym tzw. czynniki 
zabezpieczenia, czyli wieku, w którym jed-

nostka w danym społeczeństwie podlega procesowi starzenia. 
Konwencja 102 MOP ustala granicę wieku emerytalnego na 65 
lat dla obu płci. Może on być podniesiony tylko pod warunka-
mi „życia w dobrym zdrowiu”. Drugi element to wysługa, czyli 
proporcja między długością okresu podlegania ubezpieczeniu, 
a okresem pobierania emerytury. W 2014 r. staż ubezpiecze-
niowy przechodzących na emeryturę wynosił 34 lata i 6 m-cy; 
w przypadku kobiet wynosił 32 lata i 8 m-cy, a 36 lat i 9 m-cy 
w przypadku mężczyzn. Wskaźniki zatrudnienia kształtują się 
poniżej średniej UE, a powyżej 49 roku życia odnotowujemy 
gwałtowny spadek wskaźników aktywności zawodowej.

Wiek rzeczywistego przejścia na emeryturę w 1998 r. wy-
nosił 54 lata i 7 m-cy dla kobiet i 58 lat i 7 m-cy dla mężczyzn. 
W 2015 r. kobiety przechodziły na emeryturę w wieku lat 60, 
a mężczyźni – 63 lat i 5 m-cy. Zadecydowały ekonomiczne za-
chęty wydłużenia wieku przejścia na emeryturę. Podwyższenie 
rzeczywistego wieku emerytalnego osiągnięto bez ustawowe-
go podniesienia. 
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

naszych marzeń

Cytat miesiąca

„

4514,41 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w grudniu 2015 r. bez wypłat nagród 
z zysku i było wyższe w porównaniu 
z listopadem o ponad 509 zł.

pod redakcją Martyny Werry

JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM?

POLACYPOLACYPOLACYi ich niskie płace
Noworoczne postanowienie: badania!

W SZWECJI JUŻ TYLKO 6 GODZIN
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Na terenie całej Szwecji 
wprowadza się sześciogodzinny 
dzień pracy w takich placów-
kach, jak domy seniora, szpitale 
czy zakłady produkcji samo-
chodów. Dlaczego szwedzkie 

Papież Franciszek sformuło-
wał 10 rad mających zapewnić 
życie w poczuciu szczęścia, to 
przykładowo dawanie siebie 
innym, postępowanie ze spo-
kojem, ale również celebrowa-
nie życia rodzinnego.

– Konsumeryzm przyniósł 
niepokój, kosztem kultury 
zdrowego wypoczynku. Gdy 
zasiadacie przy rodzinnym 
stole, wyłączcie telewizor. Mu-
simy być twórczy w zetknięciu 

Na początku roku warto pomyśleć o prze-
prowadzeniu podstawowych badań profilak-
tycznych. Należą do nich badanie poziomu 
cukru we krwi i morfologia. Powinno się je 
wykonywać raz w roku, niezależnie od tego, 
ile mamy lat. Po przekroczeniu czterdziestego 
roku życia należy poszerzyć profilaktykę o ba-
danie na cholesterol. Lekarz powinien wyraźnie 
zaznaczyć je na skierowaniu, a jeśli badamy się 
prywatnie, musimy poprosić o to osobę reje-
strującą nas w poradni i wypisującą zlecenie 
do laboratorium i punktu pobrań. Co ważne, 
na badania profilaktyczne krwi należy zgłosić 
się na czczo, a najlepiej, jeśli poprzedniego 
dnia zjemy lekką kolację najpóźniej o godzi-
nie 18. Powinniśmy rozważyć również ogólne 
badanie moczu, badanie USG jamy brzusznej 
i wykonanie prześwietlenia płuc, ponieważ 
gruźlica, która wydawała się już być pokona-
na, zaczyna znowu atakować.                      

W 2014 roku średnia roczna kwota przeznaczana przez pra-
codawców na pozapłacowe świadczenia dla pracowników wy-
niosła 1304 złote, a co trzecia badana firma zadeklarowała chęć 
zwiększenia budżetu na takie świadczenia. Jaki rodzaj świadczeń 
jest najbardziej pożądany przez pracowników? Dane serwisu za-
robki.pracuj.pl pokazują, że jest to prywatna opieka medyczna, 
którą zresztą otrzymują najczęściej. Co piąty pracownik dostaje 
ubezpieczenie na życie, które obejmuje również jego rodzinę, 
a 16 proc. przebadanych Polaków otrzymuje karnety sportowo-
-rekreacyjne. Jednak coraz więcej pracodawców decyduje się dać 
pracownikom możliwość wyboru świadczenia – dzięki temu mają 
szansę uzyskać coś, o czym wiedzą, że im się przyda.                

z ludźmi młodymi. Jeśli nie 
będą mieli perspektyw, wejdą 
w narkotyki – przestrzega Fran-
ciszek. Papież zachęca też do 
krzewienia pokoju, a także do 
ochrony środowiska. – Degra-
dacja środowiska jest jednym 
z największych wyzwań, które 
przed nami stoją. Czy ludzkość 
nie popełnia samobójstwa po-
przez masowe i despotyczne 
użytkowanie natury? – reto-
rycznie pyta papież.              FO
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ŚWIADCZENIA

władze zdecydowały się na to 
posunięcie? Przede wszystkim 
chcą zwiększyć produktyw-
ność. Konieczność koncentracji 
na konkretnym zadaniu przez 
osiem godzin pod rząd stanowi 
ogromne wyzwanie. Żeby pra-
cownicy poradzili sobie z nim, 
wprowadzono przerwy i mo-

menty oderwania od pracy, ale 
przez to wydłużył się jej czas. 
Dlatego, jak pisze portal inde-
pendent.co.uk, szwedzkie wła-
dze chcą też „uszczęśliwić ludzi”, 
którzy dzięki pracy w krótszych 
jednostkach czasu będą mieli 
więcej energii na cieszenie się ży-
ciem prywatnym.                     
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Według danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy na koniec grudnia 
2015 r. zarejestrowanych było 
77,8 tys. bezrobotnych. 
W stosunku do poprzedniego 
miesiąca nastąpił wzrost 
o tysiąc osób, czyli o 1,3 proc.

Koszty paliwa do 
prywatnych środków 
transportu spadły 
w grudniu 2015 r. 
o 2,6 proc. w porów-
naniu z listopadem 
tego roku.

W grudniu 2015 roku 
oddano do użytkowa-
nia 18 855 mieszkań. 
Jest to wzrost 
o 5,7 proc. w porów-
naniu z listopadem 
2015 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyj-
nych w grudniu 2015 r. spadły 
o 0,1 proc. w porównaniu 
z listopadem. Najwyższy wpływ na 
spadek tego wskaźnika miał spadek 
cen transportu (o 0,8 proc.) oraz 
odzieży i obuwia (o 1 proc.).

0-1600 zł
10%

1600-1950 zł
8%

5000-10 000 zł
16%

10 000-20 000 zł 
3,4%

20 000-27 000 zł
0,04%

27 000+ zł
0,02%

W 2014 roku 
10 proc. polskich 
pracowników zara-
biało poniżej 1600 
złotych brutto, 
czyli poniżej 
ówczesnej pła-
cy minimalnej, 
8 proc. pracują-
cych otrzymywa-
ło wynagrodze-
nia 1600-1950 
złotych brutto, 
48 proc. zarabia-
ło 1950-3890 zło-
tych brutto, natomiast 
14,5 proc. otrzymało 
3890-5000 złotych brutto.

A ci bogatsi? 5000-10 000 złotych brutto zarabiało 16,03 proc. 
pracujących, wynagrodzenia 10 000-20 000 złotych brutto otrzy-
mało 3,41 proc. pracujących, ponad 20 tysięcy złotych brutto zara-
biało 0,04 proc. polskich pracowników, a wynagrodzenia powyżej 
27 tysięcy złotych brutto otrzymało jedynie 0,02 proc. pracujących. 
Dane zostały oparte na wyliczeniach GUS.                                   

1950-3890 zł
48%

Ile zarabiają
Polacy?

3890-5000 zł
14,5%

Polacy wywalczyli sobie demokrację, nie potrzebują po-
uczeń. Niemcy mają problemy, nie Polacy. Jeśli jakiś naród 
nie potrzebuje krytyki jak walczyć o wolność – to właśnie 
Polska!

Hans-Olaf Henkel z Niemiec (EKR) podczas debaty 
w Parlamencie Europejskim, 19 stycznia 2016 r.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2015 roku tylko nieco ponad 3 procent kontraktów 
zawartych w ramach zamówień publicznych uwzględnia-
ło klauzule społeczne. Pomimo uchwalonej w 2014 roku 
nowej ustawy o zamówieniach publicznych, zalecającej 
stosowanie kryteriów jakościowych przy wyborze ofert 
na prace wykonywane z pieniędzy publicznych, zarówno 
w instytucjach rządowych, samorządowych, jak i spółkach 
Skarbu Państwa wciąż głównym kryterium pozostaje cena. 
NSZZ „Solidarność” od wielu lat wskazywał, że patologicz-
ny system zamówień publicznych wpływa negatywnie nie 
tylko na rozprzestrzenianie się umów śmieciowych i pracy 
na czarno, ale zabija również zdrową konkurencję wśród 
przedsiębiorstw. Dzisiaj rację Związkowi przyznają zarówno 
eksperci, jak i sami przedsiębiorcy.

tym pracownicy, ale i uczciwi 
przedsiębiorcy, którzy nie mie-
li szans w wyścigu o najniższą 
cenę, i albo dostosowywali się 
do patologicznych warunków 
na rynku, albo z niego wypa-
dali. Najgorsze w tym wszyst-
kim jest to, że nawet najwyższe 
urzędy w państwie przykładały 
rękę do rozprzestrzeniania się 

roku prowadzi akcję monito-
rowania rynku zamówień pu-
blicznych. Podmioty publiczne, 
które przeprowadziły przetargi 
w szczególnie rażący sposób, 
są piętnowane żółtymi kart-
kami. Na cenzurowanym jest 
wybieranie ofert z zaniżony-
mi wynagrodzeniami, poniżej 
wynagrodzenia minimalnego 
lub bez klauzul społecznych. 
Pod szczególną obserwacją 
Związku są sektory ochrony, 
sprzątania, usług budowlanych, 
gdzie występuje najwięcej pa-
tologii. O nieprawidłowościach 
w przetargach informowane są 
organy nadrzędne, założyciel-
skie oraz Urząd Zamówień Pu-
blicznych, a także media. – Do 
tej pory przyznaliśmy 22 kart-
ki, między innymi otrzymali je: 
krakowskie Pogotowie Ratun-
kowe, podlaski i łódzki urzędy 
wojewódzkie, sądy rejonowe 

Żółte kartki za brak etatów 
Liczby 
 140 mld zł rocznie wydawane jest na podstawie ustawy 

Prawo o zamówieniach publicznych
 22 żółte kartki przyznał NSZZ „Solidarność” za niestoso-

wanie klauzul społecznych w przetargach 

Państwo tworzy 
patologię

Preferowanie najniższej 
ceny jako głównego kryterium 
przy zamówieniach publicz-
nych doprowadziło do skraj-
nych patologii. Dysponenci pu-
blicznych pieniędzy przez lata 
faworyzowali wykonawców 
oferujących najniższą cenę, naj-
częściej kosztem jakości wyko-
nywanych usług. Często było to 
związane z obawą o narażenie 
się na oskarżenie o marnotraw-
stwo państwowych pieniędzy. 
Kryterium ceny zachęcało wy-

ZBIGNIEW KOWALCZYK, 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Skanska SA 

– Zaproponowana nowelizacja ustawy o 
zamówieniach publicznych to krok w dobrym 

kierunku. NSZZ „Solidarność” przez lata wskazywał, że sprowa-
dzenie warunków przetargu tylko do najniższej ceny, spowodu-
je, obok pogorszenia się sytuacji pracowników, także nieuczciwą 
konkurencję. Teraz po latach również sami przedsiębiorcy prze-
konali się, że jest to droga donikąd. Przepisy, które w tak dużej 
mierze preferowały tylko cenę, doprowadzały do upadku firm,
a co za tym idzie – utraty miejsc pracy. Czekamy na konkretne 
zapisy, choć praktyka pokaże,  jak one zadziałają. Przedstawicie-
le branży drogowców wypracowali ostatnio wspólny dokument 
zatytułowany „Biała Księga Branży Drogowej”, w którym mię-
dzy innymi opowiadamy się za wprowadzeniem mechanizmów 
uniemożliwiających zaniżanie cen ofertowych poprzez wpro-
wadzenie obowiązku uszczegółowienia ceny oferty i zakazu 
tzw. inżynierii cenowej. Dokument, podpisany zarówno przez 
przedstawicieli pracodawców, jak i związków zawodowych 
branży drogowej, zawiera zapisy dotyczące zagwarantowania 
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzenia do-
brych praktyk w kwestii zatrudnienia.

W niektórych branżach 
zamówienia publiczne 
stanowią ogromną 
część rynku – w branży 
ochroniarskiej 40 proc., 
natomiast w usługach 
sprzątania jest to aż 
60 proc. Sprawia to, że 
zamówienia ten rynek 
kształtują i to, w jaki 
sposób są realizowane, 
wpływa na wszystkie 
firmy branży. Ostra 
konkurencja cenowa 
pomiędzy firmami, 
jakiej domagały się 
publiczne instytucje, 
sprawiła, że radykalnie 
pogorszyły się warunki 
pracy w tych sektorach 
– Fundacja Centrum 
CRS

konawców do składania ofert 
z zaniżonymi cenami, co od-
bijało się na jakości usług, ale 
także na sytuacji pracowników, 
którzy zatrudniani byli na 
umowy śmieciowe, a często 
po prostu na czarno, za wręcz 
symboliczne wynagrodzenie. 
Pomimo nowej ustawy przyjętej 
w 2014 roku, a zalecającej sto-
sowanie klauzul społecznych, 
nadal są przetargi publiczne, 
w których budżety na usługi 
nie uwzględniają minimalnego 
wynagrodzenia. Przegrywali na 

otrzymał pochwałę od Związ-
ku za wprowadzenie klauzul 
społecznych dla kilku grup 
zamówień publicznych. Sto-
sowanie klauzul społecznych 
będzie obowiązkowe w zamó-
wieniach dotyczących usług 
gastronomicznych i caterin-
gowych, usług opiekuńczych, 
usług związanych z utrzyma-
niem czystości i sprzątaniem 
wnętrz, zimowego i letniego 
oczyszczania ulic i chodników, 
utrzymywania terenów zieleni, 
robót budowlanych.

Bez etatów nie będzie 
kontraktu

Być może już niedługo licz-
ba przetargów, w których klau-
zule społeczne będą uwzględ-
niane, gwałtownie wzrośnie, 
z korzyścią dla pracowników 
i uczciwych przedsiębiorców.

Od kwietnia szykują się re-
wolucyjne zmiany w zamówie-
niach publicznych. Ministerstwo 
Rozwoju przedstawiło projekt 
ustawy dotyczącej zamówień 
publicznych, który wymusi na 
wykonawcach zatrudnianie 
pracowników na etaty. Według 
nowych przepisów już nie tyl-
ko kryterium ceny będzie de-
cydować, czy dana oferta wy-
gra przetarg na prace zlecane 
przez administrację państwową 
i samorządową, ale także kry-
teria jakościowe. Ważne dla 
pracowników jest to, że duże 

znaczenie będzie miało, w jaki 
sposób przedsiębiorca starają-
cy się o publiczny kontrakt za-
trudnia swoich pracowników. 
Jeżeli praca odbywać się będzie 
w określonych godzinach, za 
ustalone z góry wynagrodzenie 
i pod kierownictwem przełożo-
nego, to pracownicy muszą być 
zatrudnieni na etatach.

– Zaproponowane zmiany 
idą w dobrym kierunku. Mam 
nadzieję, że wpłyną one na 
uzdrowienie naszego rynku pra-
cy. Za to, że w Polsce tak upo-
wszechniły się umowy śmiecio-
we, w dużej mierze odpowiada 
właśnie dotychczasowy system 
zamówień publicznych, który 
doprowadził, że przedsiębiorcy 
konkurowali ze sobą nie jako-
ścią, ale wysokością kosztów 
pracy – mówi Sylwia Szczepań-
ska, która reprezentuje Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” 
w zespole doraźnym Rady Dia-
logu Społecznego ds. zamówień 
publicznych. 13 stycznia przed-
stawiciele zarówno związków 
zawodowych, jak i organiza-
cji pracodawców zasiadający 
w Radzie Dialogu Społecznego 
zaakceptowali zmiany zapro-
ponowane przez Ministerstwo 
Rozwoju. Nowe przepisy do-
tyczące zamówień publicznych 
powinny wejść w życie do 18 
kwietnia br. jako implementacja 
unijnej dyrektywy.

Małgorzata Kuźma

tych patologii. Przykładem 
może być kancelaria Sejmu, 
która już po przyjęciu ustawy 
zalecającej stosowanie klauzul 
społecznych ogłosiła przetarg 
na „Usługę całorocznego utrzy-
mania porządku na obszarach 
utwardzonych oraz całorocz-
nego utrzymania i pielęgnacji 
zieleni” bez takich zapisów. 
„To skandal! Okazuje się, że 
Sejm, który przyjmuje prawo, 
sam go nie stosuje. Zamiast być 
wzorem dla innych podmiotów 
korzystających z publicznych 
pieniędzy, w sytuacji, gdy sam 
w całości utrzymywany jest 
z naszych podatków, stosuje 
śmieciowe standardy” – napisał 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S”, 
do ówczesnego marszałka Sej-
mu Radosława Sikorskiego.

Żółta kartka dla 
Gdańska, pochwała 
dla Warszawy

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” od lipca 2015 

w Legnicy, Bielsku Podlaskim 
i Nysie. Na naszej negatywnej 
liście są również uczelnie wyż-
sze. Żółtą kartkę otrzymał tak-
że Urząd Miejski w Gdańsku 
– mówi Sylwia Szczepańska 
z Biura Eksperckiego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
zajmująca się monitorowa-
niem zamówień publicznych. 
Na cenzurowanym „Solidar-
ności” znalazła się też Poczta 
Polska, która najpierw sama 
padła ofiarą braku stosowania 
klauzul społecznych i w 2013 
roku przegrała przetarg na 
dostarczanie korespondencji 
sądowej z prywatnym pod-
miotem Polską Grupą Pocz-
tową należącą do spółki In-
Post, a później sama ogłosiła 
przetarg na usługę sprzątania 
swoich obiektów, w której nie 
uwzględniła żadnego z rozwią-
zań prospołecznych polecanych 
do stosowania przy przetargach 
publicznych na usługi.

NSZZ „Solidarność” do-
strzega także pozytywne przy-
kłady. Samorząd warszawski 

Schodzimy  z ceny, bo zawsze możemy nie zapłacić pracownikom...
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Mała rewolucja medialna a rewolucja medialna 
Czy w Polsce funkcjonowały media publiczne? TVP i Polskie 
Radio przestały, pod ciśnieniem kolejnych politycznych ekip, 
pełnić swoje funkcje, czyli krytycznie i wnikliwie opisywać rze-
czywistość, obniżając poziom publicznego dyskursu. Dla opinii 
publicznej w systemie demokratycznym niezbędne jest istnie-
nie niezależnych od ośrodków władzy mediów oraz możliwość 
swobodnego, w granicach ładu prawnego, kultury i  dobrego 
smaku, prezentowania opinii i poglądów.

ny został zdominowany przez 
opcję lewicowo-liberalną.

Zbiegło się to w czasie z po-
ważnym kryzysem mediów lo-
kalnych, głównie gazet, który 
nastąpił po ich przejęciu przez 
obcy, głównie niemiecki, kapi-
tał, dominujący też w prasie ko-
lorowej i w części tygodników, 
czyli niemiecko-szwajcarską 
Ringier Axel Springer Media 
AG, Verlagsgruppe Passau, 
holdingi Bauer Media Group 
i Hubert Burda Media.

Alternatywny obieg

By „zatykać kanały artyku-
lacji” posuwano się do atako-
wania niepokornych mediów, 
np. utrudniając wydawanie 
tygodnika „W Sieci”, blokując 
Telewizji Trwam dostęp do 
miejsca na multipleksie. Bez 
echa u dzisiejszych obrońców 
demokracji przeszło zniszcze-
nie tygodnika „Uważam Rze” 
i to, jak Wojciech Reszczyń-
ski, Andrzej Urbański, Jerzy 
Targalski, Bronisław Wild-
stein, Wojciech Cejrowski, 
Krzysztof Skowroński, Anita 
Gargas, Joanna Lichocka, 
Tomasz Terlikowski i Jan 
Pośpieszalski (jako jedyny 
wrócił z programem do TVP 
po zwolnieniu) żegnali się 
z mediami publicznymi, gdy 
oponentom rządu PO-PSL pró-
bowano odebrać głos. Przypo-
mnijmy sobie  rozbicie redakcji 
„Rzeczpospolitej” po rozmowie 
Pawła Grasia, rzecznika rządu 
Tuska, z Grzegorzem Hajda-
rowiczem, właścicielem gaze-
ty (przy śmietniku nieopodal 
Sejmu), czy najście prokura-
torsko-policyjne na redakcję 
„Wprost”.

Przez ostatnie lata w ogólno-
polskich studiach telewizyjnych 
i radiowych na palcach jednej 
ręki można było policzyć poja-
wienie się jako komentatorów 
dziennikarzy z „Do Rzeczy”, 
„Gazety Polskiej”, „W Sieci”, 
Telewizji Republika czy pism 
związkowych.

Dziennikarz 
czy reduktor

Nic w przestrzeni zapisu 
medialnego nie ginie. Nawet to, 
jak Joanna Osińska, prezenter-
ka TVP Info, w lipcu 2014 r. po 
wywiadzie z ówczesną Pierw-

szą Damą deklaruje: „Dobrze, 
już cenzurujemy” i ustala, „co 
by tu wymyślić w okolicach 
święta Matki Boskiej Zielnej”, 
aby dobrze pokazać panią Ko-
morowską.

W III RP obowiązywała zgub-
na dla zawodu niepisana zasada, 
że dziennikarz ma być ostrożny 
w relacjach z politykami obozu 
władzy i za bardzo się nie wy-
chylać ze swą dociekliwością. 
Co innego z opozycją. Mieliśmy 
więc zadziwiające zjawisko „me-
diów antyopozycyjnych”.

Stąd i na wyjątkową przy-
chylność mediów – nie tylko pu-
blicznych, mógł liczyć prezydent 
Bronisław Komorowski. Do-
kładały one starań, by stworzyć 
obraz dostojnej głowy państwa, 
zarazem „fajnego gościa”.

Wystarczył obieg informacji 
w Internecie oraz pojawienie 
się krytycznych tytułów praso-
wych, by otaczający Komorow-
skiego kordon medialny pękł.

Przełomem nie były głę-
bokie analizy polityczne, ale 
filmik pokazujący wizytę 
prezydenta Komorowskiego 
w japońskim parlamencie. 
Byłemu prezydentowi za-
szkodziło też uczestnictwo 
w kampanijnych wiecach 
bez medialnej osłony. Chyba 
on sam był świadom swej sła-
bości, skoro proponował, by 

kampania wyborcza trwała… 
dwa tygodnie.

W końcu TVP przestała 
relacjonować prezydenckie 
eskapady w nieprzyjazne mu 
rejony. Mimo to Andrzej Duda 
miał na przykład dziewięć razy 
mniej czasu antenowego niż 
Bronisław Komorowski.

Uciekano się do „sekowa-
nia” oponenta. W maju 2015 
roku w końcówce kampanii, 
w autorskim programie Tomasz 
Lis z aktorem Tomaszem Ka-
rolakiem przypisali Kindze 
Dudzie, córce kandydata na 
prezydenta, autorstwo kom-
promitującego intelektualnie 
wpisu. Najpewniej, biorąc ad-
wersarzy za gamoni, wzięli ów 
wpis za autentyczny.

Po wyborach w proporcjach 
nie było lepiej. 27 września 
2015 r. „Wiadomości” nie po-
kazały wystąpienia prezydenta 
Andrzeja Dudy na forum ONZ, 
ograniczając się do odczytania 
fragmentu wystąpienia.

Głos Zachodu?

Teksty ukazujące się o Pol-
sce na Zachodzie współbrzmią 
z tymi, które znajdą czytelnicy 
„Gazety Wyborczej”, „Polityki” 
czy „Newsweeka”. A to „The 
Washington Post” napisze ar-
tykuł, w którym powtórzy sło-

wa naszych mainstreamowych 
mediów o cenzurze medialnej 
w Polsce, bo „minister chce 
spacyfikować teatr i niesfor-
nych dziennikarzy powyrzucać 
z telewizji”, a to przed dykta-
turą ostrzeże red. Fareed Za-
karia w CNN, dobry znajomy 
Radosława Sikorskiego i jego 
żony Ann Applebaum.

Skandal medialny, jaki 
w styczniu miał miejsce w Niem-
czech, spowodował, że ataki na 
media polskie ze strony niemiec-
kiej straciły wartość. W sytuacji 
zagrożenia wolności mediów 
w Niemczech po blokowaniu 
przez ARD i ZDF informacji 
o gorszących ekscesach seksu-
alnych przybyszów z Bliskiego 

Społeczeństwa współcze-
snego świata poddawane 
są intensywnemu dzia-

łaniu propagandy politycznej 
i reklam. Ich skuteczność zale-
ży od uwarunkowań politycz-
nych i kulturowych, dostępu 
do informacji przez niezależne 
TV, radio, Internet, media spo-
łecznościowe, prasę związko-
wą, smartfony itd. To Internet 
odkrywa jałowość przekazu 
„głównego nurtu”, a sieć jest 
odpowiedzią na propagandowe 
zagrywki. To Internet pomógł 
PiS w dokonaniu kroku ku kon-
serwatywnej „kontrrewolucji”.

Wraz z wejściem w życie 8 
stycznia br. nowelizacji ustawy 
o radiofonii i telewizji wygasły 
kadencje władz Telewizji Pol-
skiej i Polskiego Radia. Nowe-
lizacja była konieczna z punk-
tu widzenia opcji zwycięskiej 
w wyborach, bo poprzednie 
szefostwo TVP i dobrze opła-
cane niby-gwiazdy ekranu za-
mieniły dziennikarstwo w pro-
pagandową tubę. Stąd protesty 
i głosy o zagrożonej wolności 
słowa, których nie było, gdy na 
śmieciówkach lądowało za cza-
sów prezesa Juliusza Brauna, 
byłego polityka Unii Wolności, 
pół tysiąca dziennikarzy, „wy-
leasingowanych” do agencji 
pośrednictwa pracy w ramach 
outsourcingu.

Ład medialny III RP

W programie „Refleks” 
z 1991 roku Jacek Kurski 
i Piotr Semka zarejestrowali 
moment, gdy Adam Michnik, 
naczelny „Gazety Wyborczej”, 
i wschodząca gwiazdka mediów 
Monika Olejnik wsiadają do 
samochodu z Jerzym Urba-
nem, fraternizując się z rzecz-
nikiem stanu wojennego i rządu 
PRL. Urban, w przeciwieństwie 
do zakłopotanych niecodzien-
nym spotkaniem Michnika oraz 
Olejnik („Adam, sondę uliczną 
robimy! Spotkaliśmy ciebie…” 
– na te słowa Michnik pospiesz-
nie się oddalił, by na przystanku 
wsiąść do auta Urbana), nie krył 
satysfakcji ze spotkania, odsła-
niającego medialne „kulisy”.

Mimo rozmaitości tytułów 
i likwidacji w 1990 roku cen-
zury prewencyjnej (GUKPPiW) 
w podziale czasu antenowego 
oraz dostępu do prasy nie było 
równowagi. Obszar medial-

W III RP obowiązywała 
zgubna dla zawodu 
niepisana zasada, że 
dziennikarz ma być 
ostrożny w relacjach 
z politykami obozu 
władzy i za bardzo 
się nie wychylać ze 
swą dociekliwością. 
Co innego z opozycją. 
Mieliśmy więc 
zadziwiające 
zjawisko „mediów 
antyopozycyjnych”.
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Wschodu oraz sprowadzenia 
przez kanclerz Merkel zagroże-
nia bezpieczeństwa w Europie, 
to Polska powinna wyrażać za-
niepokojenie sytuacją w tym pań-
stwie i domagać się wyjaśnień.

Nowa ustawa

Telewizja Polska, Polskie 
Radio i Polska Agencja Prasowa 
staną się mediami narodowymi, 
a te respektują chrześcijański 
system wartości, przyjmując za 
podstawę uniwersalne zasady 
etyki. Zostaną przekształcone 
w „państwowe osoby prawne”, 
a nadzór nad nimi będzie nale-
żał do Rady Mediów Narodo-
wych – zakłada projekt ustawy 
o mediach narodowych, którymi 
mają być Polska Agencja Praso-
wa oraz „instytucje narodowej 
radiofonii i telewizji” (Telewi-
zja Polska, Polskie Radio i 17 
rozgłośni regionalnych PR).

Media przestaną więc być 
spółkami prawa handlowego, 
a staną się „państwowymi oso-
bami prawnymi”.

Stosunek pracy pracowni-
ka wygaśnie więc z upływem 
trzech miesięcy po dniu ogło-
szenia ustawy. Chyba że strony 
zawrą umowę przewidującą 
dalsze trwanie stosunku pracy.

Pluralizm

Jesienią 1981 roku NSZZ 
„Solidarność” prowadził akcję 
„Zejdziemy z murów, gdy wej-
dziemy na ekrany”. Gdyby nie 
niezależny obieg widz i słuchacz 
pozbawiony byłby uczciwej deba-
ty. Ba, nawet reklama okazywała 
się groźna. TVP SA odmówiła 
w trakcie ostatniej kampanii wy-
borczej emisji spotu promującego 
społeczną akcję NSZZ „Solidar-
ność” „Sprawdzam polityka”, 
prowadzoną, by wyborca mógł 
sprawdzić, jak głosowali parla-
mentarzyści w sprawach waż-
nych dla zwykłych obywateli. 
Szeroko o tej sprawie pisaliśmy 
na łamach „Magazynu”.

Artur S. Górski

Obszar medialny 
został zdominowany 
przez opcję lewicowo-
liberalną, zbiegło się to 
w czasie z poważnym 
kryzysem mediów 
lokalnych, głównie 
gazet, który nastąpił po 
ich przejęciu przez obcy, 
głównie niemiecki, 
kapitał, dominujący też 
w prasie kolorowej  
i w części tygodników. 
czyli niemiecko-
szwajcarską Ringier 
Axel Springer Media 
AG, Verlagsgruppe 
Passau, holdingi Bauer 
Media Group i Hubert 
Burda Media.

W sobotę, 23 stycznia br. w południe przez centrum Gdańska 
przeszła kolejna manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. 
Uczestnicy protestowali przeciwko ustawom, które ich zda-
niem naruszają wolność. Wyruszyli z placu Solidarności pod 
hasłem „Pomorze dla demokracji”.

wznosząc pogardliwe okrzy-
ki pod adresem zwycięzców 
wyborów parlamentarnych. 
Policja ich wodą nie polewała 
– jak niedawno demonstrantów 
w Niemczech. Niczym nie nęka-
ni maszerowali ulicami z hasła-
mi obrażającymi demokratycz-

nie wybrany rząd, a w mediach 
nagłaśniane były ich protesty. 
Gdzież więc ów „zamach stanu”? 
Na mrozie łzy im pociekły z troski 
o demokrację, o partię trzymają-
cą władzę w 15 województwach, 
z troski o środki do życia Toma-
sza Lisa i jego żony Hanny, 
Piotra Kraśki, Karoliny Lewic-
kiej. Z czego oni będą teraz żyć 
bez sutych kontraktów? Z czego 
spłacać apartamenty? Wtóruje 
KOD „Gazeta Wyborcza” i jej 
pracownicy, czynnie wspierający 

żeniu prawa do prywatności... 
Śmiechu warte”. W grudniu 
ub.r. zespół Lombard zako-
munikował: „Odcinając się 
od haniebnych haseł wykrzy-
kiwanych podczas manife-
stacji KOD w Polsce, jeste-
śmy zmuszeni zaprotestować 
przeciwko użyciu przeboju” 
– napisali muzycy po tym, jak 
manifestanci wykorzystywali 
„Przeżyj to sam!”. Protestowa-
ła też Natalia Niemen, córka 
Czesława Niemena itd.

Tymczasem protestujący, 
bojący się dyktatury, z uśmiech-
niętymi twarzami, podśpiewując 
i podskakując na mrozie infor-
mują, że walczą o demokrację, 
o konstytucję, o wolne media. 
A właśnie media to transmitują, 

DeKODer 
Na organizatorach marszu 

– a wśród nich na nie-
dawnym działaczu PO 

Romualdzie Szumełdzie, od 16 
stycznia formalnym już liderze 
ruchu protestu – nie zrobił naj-
widoczniej wrażenia list otwar-
ty wystosowany do nich przez 
działaczy podziemnej „Solidar-
ności”, więźniów politycznych 
reżimu PRL ze Stowarzyszenia 
„Godność” i działaczy NSZZ 
„Solidarność“. Protestowali oni 
przeciwko zwoływaniu w tym 
wyjątkowym miejscu politycz-
nego wiecu i zaapelowali o nie-
organizowanie demonstracji 
na pl. Solidarności.

„Zostawcie w spokoju ten 
święty dla wielu gdańszczan plac. 
Apelujemy, uszanujcie to miej-
sce. Jest w Gdańsku wiele innych 
placów” – apelują sygnatariusze 
listu, którzy walczyli o prawa 
obywatelskie w ponurych latach 
80. i podkreślają, że ta przestrzeń 
nie powinna być wykorzystywa-
na do walki politycznej.

KOD-owcy za pretekst do 
sobotniego marszu wzięli usta-
wę o policji. Ma ona regulować 
dostęp służb specjalnych do 
bilingów i do danych teleko-
munikacyjnych. Nie wiedzą 
chyba, że ustawę przygotowała 
PO. W Polsce funkcjonowały 
wcześniej – łagodnie mówiąc 
– kontrowersyjne przepisy do-
tyczące dostępu do bilingów, 
a za rządów poprzedniej koalicji 
w miliony szły podsłuchy. Rząd 
Ewy Kopacz pod koniec kaden-
cji przygotował lichy projekt, 
który przepadł. PiS do tematu 
musiał wrócić, bo nakazywał to 
werdykt Trybunału Konstytucyj-
nego, a rząd PO nie reagował na 
wyrok. Może Platforma celowo 
zwlekała, by polityczną minę 
podłożyć PiS?

Prowadzący gdańską ma-
nifestację podkreślali swoje 
przywiązanie do demokracji, 

komitet i wykrzykujący antyrzą-
dowe hasła. Czyżby pchał ich ku 
temu lęk? Bez reklam od spółek 
państwowych i ministerstw nie 
będzie już „GW” wiodącą dru-
karnią interpretacji rzeczywisto-
ści w mózgi. Jak sobie poradzi na 
wolnym rynku?

Słów troski o demokrację 
i gorących apeli z redakcji przy 
ulicach Wiertniczej i Czerskiej 
nikt nie usłyszał, gdy Platfor-
ma, przy wsparciu PSL i SLD, 
przeprowadziła czystkę wśród 
dziennikarzy przy Woronicza 
i przy placu Powstańców War-
szawy. Dlaczego teraz wali się 
demokracja i wolność słowa, 
a wtedy nie?

KOD musi więc wzmocnić 
przekaz i pobudzać się pieśnią. 
Z tym, że swoich piosenek 
jeszcze nie ma. Sięga po cudze. 
Nie pytając. Agnieszka i Julia 
Gintrowskie wraz z Fundacją 
im. Przemysława Gintrowskie-
go w liście do organizatorów 
demonstracji Komitetu Obrony 
Demokracji piszą: „Prezento-
wanie twórczości Gintrow-
skiego na waszych zlotach 
uwłacza Jego pamięci. Wasze 
celebryckie, medialne, wymu-
skane twarzyczki, krzyczące 
o zamachu na wolność słowa 
w polskich mediach czy zagro-

Lider KOD MATEUSZ KIJOWSKI 
w rozmowie z Robertem Mazurkiem 
(„Rzeczpospolita”)
– W Sejmie jest nowa ustawa o podsłuchach.
– Protestuję przeciwko niej, bo idzie zbyt daleko, daje zbyt 

wiele uprawnień władzy.
– PiS przepisał to z ustawy PO. Czemu pan wtedy mil-

czał?
– Bo nie wchodziła pod obrady Sejmu.
– Myli się pan, weszła, tylko nie zdążyli jej przegłosować.
– Aha.
– Więc czemu pan nie protestował?
– To kompletnie absurdalne pytanie! To jak pytać, czemu 

pięć lat temu nie piłem herbaty. Nie piłem, bo nie. Nie prote-
stowałem, bo nie wpadłem na taki pomysł, i tyle.

jest propozycja, aby w Trybunale 
Konstytucyjnym opozycja miała 
większość.

Wśród licznych transparen-
tów pojawił się i taki: „Gdańsk 
przeprasza za Kurskiego” (ale 
którego?) oraz skandowane, 
znane ze smutnej, tragicznej 
zimy 1981/82 „Zima wasza, 
wiosna nasza”. Przed Zieloną 
Bramą głos zabrał polityczny 
weteran na emeryturze Alek-
sander Hall.

– Jeśli buduje się takie pań-
stwo, w którym jeden ośrodek 
polityczny dominuje nad wła-
dzą ustawodawczą, nad władzą 
sądowniczą, nad strukturami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wtedy wolność naprawdę jest 
zagrożona – mówił Hall, defi-
niując mimowolnie to, co stało 
się w latach 2007-15, kiedy jed-
na partia miała rząd, prezyden-
ta, samorządy, grupę sędziów 
i przychylne jej media.

A ja mam zakodowany ob-
raz rozbawionych demonstran-
tów, robiących sobie selfie 13 
grudnia ub.r. na tle pomnika 
Poległych Stoczniowców, upa-
miętniającego tragiczny koniec 
drogi tych, którzy wyszli z za-
kładu pracy pod lufy, by upo-
mnieć się o wolność i chleb.

Artur S. Górski

Protestujący, bojący 
się dyktatury, 
z uśmiechniętymi 
twarzami, 
podśpiewując 
i podskakując na 
mrozie informują, że 
walczą o demokrację, 
o konstytucję, o wolne 
media. A właśnie 
media to transmitują, 
jest propozycja, 
aby w Trybunale 
Konstytucyjnym 
opozycja miała 
większość.

SPOŁECZEŃSTWO

RY
S.

 D
O

BO
SZ

 J
A

N



20 Nr 2/luty 2016

PRAWO

Jedną z zasad właściwego 
doboru pracowników do 
prac wykonywanych mię-

dzy innymi w zimie na otwartej 
przestrzeni (na zewnątrz obiek-
tów) jest prawidłowe opisanie 
stanowiska pracy w skierowa-
niu na badania lekarskie wstęp-
ne i okresowe. Niebagatelne 
znaczenie ma też wiek pracow-
nika oraz jego schorzenia i dole-
gliwości, które na skutek pracy 
w mikroklimacie zimnym mogą 
się pogłębiać. Przed rozpoczę-
ciem pracy w okresie zimowym 
na zewnątrz obiektu należy prze-
prowadzić zaaklimatyzowanie 
pracownika w celu uniknięcia 
narażenia na gwałtowny skok 
temperatury.

Kolejnym zabezpieczeniem 
pracownika przed utratą ciepła 
w środowisku zimnym powin-
no być odpowiednie ubranie 
ochronne lub środki ochrony 
indywidualnej. W Polsce za-
gadnienie to reguluje kodeks 
pracy, a bardziej szczegółowo 
rozporządzenie MPiPS w spra-
wie ogólnych przepisów BHP. 
W tabeli nr 1 załącznika nr 2 
do rozporządzenia jako zagro-
żenie fizyczne, przy którym 
wymagane jest stosowanie 
środków ochrony indywidu-
alnej, wymieniono zimno, 
a jako najczęściej zagrożone 
części ciała – twarz, narząd 
słuchu, drogi oddechowe, 
dłonie, stopy oraz skórę. Na-
tomiast w tabeli nr 2 załącz-
nika nr 2 jako rodzaje prac, 
przy których wymagane jest 
stosowanie środków ochrony 
indywidualnej, wymieniono 
prace na zewnątrz pomiesz-
czeń – w narażeniu na deszcz 
lub chłód oraz prace w po-

Praca w warunkach 
zimowychbhpbhpA B C  

Okres zimy to dla wielu pracowników, zwłaszcza 
tych pracujących na otwartej przestrzeni, czas pra-
cy w szczególnych warunkach. Praca w warunkach, 
które wywołują zaburzenia w utrzymaniu stałej tem-
peratury ciała człowieka, czyli na przykład w mikro-
klimacie zimnym, jest możliwa pod warunkiem prze-
strzegania określonych zasad i przepisów.

mieszczeniach o bardzo ni-
skiej temperaturze.

Zapewnienie pracownikom 
wykonującym pracę w śro-
dowisku zimnym możliwości 
odpoczynku i ogrzania się 
w zamkniętym pomieszczeniu 
stwarza także rozporządzenie 
ws. ogólnych przepisów BHP. 
Rozdział 9 stwierdza, że przy 
pracach wykonywanych na 
otwartej przestrzeni lub w nie-
ogrzewanych pomieszczeniach 
należy zapewnić pracownikom 
w pobliżu miejsc pracy pomiesz-
czenia umożliwiające im schro-
nienie się przed opadami atmos-
ferycznymi, ogrzanie się oraz 
zmianę odzieży. Pomieszczenia 
te powinny być zaopatrzone 
w urządzenia do podgrzewania 
posiłków. W pomieszczeniach 
tych powinna być zapewniona 
temperatura, co najmniej 16 
stopni C, przy czym całkowita 
powierzchnia pomieszczenia nie 
może być mniejsza niż 8 metrów 
kwadratowych. W przypadku, 
gdy ze względu na rodzaje prac 
wykonywanych na otwartej 
przestrzeni w okresie zimowym 
nie jest możliwe zapewnienie 
wymienionych pomieszczeń, 
należy zapewnić pracownikom 
w pobliżu miejsca ich pracy od-
powiednio urządzone źródła cie-
pła, przy zachowaniu wymagań 
ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie ws. ogól-
nych przepisów BHP reguluje 
także sprawę temperatury, jaką 
musi zapewnić pracodawca 
w pomieszczeniach pracy. 
I tak temperatura powinna 
być odpowiednia do rodzaju 
wykonywanej pracy (metod 
pracy i wysiłku fizycznego) 
i być nie niższa niż 14 stopni 

C. Natomiast w pomieszcze-
niach, w których jest wyko-
nywana lekka praca fizyczna 
i w pomieszczeniach biuro-
wych nie niższa niż 18 stopni 
C. Pomieszczenia i stanowiska 
pracy powinny także być za-
bezpieczone przed niekontro-
lowanym napływem chłodnego 
powietrza z zewnątrz.

Zarówno kodeks pracy, jak 
i Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 28.05.1996 r. ws. 
profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 
279) zobowiązują pracodaw-
cę do zapewnienia posiłków 
pracownikom wykonującym 
prace związane z wysiłkiem 
fizycznym (> 1500 kcal dla 
mężczyzn i > 1000 kcal dla 
kobiet) na otwartej przestrze-
ni w okresie zimowym – od 
1 listopada do 31 marca. Przy 
pracach na otwartej przestrze-
ni przy temperaturze otoczenia 
poniżej 10 stopni C pracowni-
kom przysługują także napoje, 
w ilości zaspokajającej ich po-
trzeby, dostępne w ciągu całej 
zmiany roboczej.

Innym rozwiązaniem chro-
niącym pracowników przy 
pracy w okresie zimowym 
na otwartej przestrzeni może 
być ograniczenie czasu pracy 
– przerwy w pracy, a w osta-
teczności powstrzymanie się 
od wykonywania pracy i odda-
lenie z miejsca zagrożenia, po 
niezwłocznym zawiadomieniu 
o tym przełożonego, jeżeli wa-
runki pracy nie odpowiadają 
przepisom i stwarzają bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia 
lub życia pracownika albo gdy 
wykonywana przez niego pra-
ca grozi takim niebezpieczeń-
stwem innym osobom.

Iwona Pawlaczyk
Rozporządzenie ministra pracy 
i polityki społecznej z dnia 
26.09.1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Z nowym rokiem weszły w życie zmiany przepisów dotyczące 
oskładkowania umów zlecenia. Warto zatem na przykładach prze-
analizować, na czym te zmiany polegały.

Przede wszystkim od kilku lat był wysuwany postulat, aby od 
umów cywilnoprawnych odprowadzać, w większym zakresie niż 
dotychczas, składki na ubezpieczenia społeczne. Miało to na celu 
zastopowanie wykorzystywania umów cywilnoprawnych w spo-
sób nieuzasadniony.

Przed zmianą przepisów osoba pracująca na podstawie kilku 
umów zleceń obowiązkowo objęta była ubezpieczeniami emerytal-
no-rentowymi tylko z tego tytułu, który powstał najwcześniej.

Przykład:
Pan Jan wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia: 

z umowy A uzyskał dochód 300 złotych, a z umowy B dochód 2000 
złotych. Obowiązek ubezpieczenia dotyczył tylko umowy A, gdyż zo-
stała zawarta jako pierwsza.

Po zmianach
Przykład 1:

Pan Jan w 2016 roku również wykonuje pracę na podsta-
wie dwóch umów zlecenia: z umowy A uzyskał dochód 300 
złotych, a z umowy B dochód 1500 złotych. Pan Jan podlega 
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu 
tytułów, gdyż suma dochodu nie osiągnęła kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (1850 złotych.).

Przykład 2:
Od marca 2016 r. pan Jan otrzyma podwyżkę i będzie z tytułu 

tychże umów osiągał odpowiednio: z umowy A dochód w wy-
sokości 1850 złotych, a z umowy B kwotę 2000 złotych. Będzie 
zatem podlegał ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu 
umowy zlecenia A.

Stan prawny na 13.01 2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Nowe świadczenia związane z rodzicielstwem

No w e  ś w i a d c z e n i e 
w kwocie 1 tys. złotych 
miesięcznie, zwane ro-

dzicielskim, będą otrzymywać 
rodzice, którym nie przysługuje 
zasiłek macierzyński.

Do osób takich należą 
bezrobotni, studenci, rolnicy, 
osoby wykonujące pracę na 
podstawie umów cywilno-
prawnych i niezgłoszone do 
dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego, pracownice za-
trudnione na podstawie umowy 
na czas zastępstwa innego pra-
cownika, których umowa ule-

gła rozwiązaniu przed dniem 
porodu (umowy te nie ulegają 
w trybie art. 177 par. 3 k.p. 
przedłużeniu do dnia porodu).

Świadczenie rodzicielskie 
przysługuje przez okres, w któ-
rym analogicznie osoba ubez-
pieczona ma prawo do zasiłku 
macierzyńskiego, tj. przez 
okres 52 tygodni w przypadku 
urodzenia jednego dziecka przy 
jednym porodzie, przy dwojgu 
dzieci – przez 65 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie 
to będą mogli otrzymywać także 
rodzice dzieci urodzonych przed 

1 stycznia 2016 r., którzy nie 
mają prawa do zasiłku macie-
rzyńskiego – w takim przypadku 
świadczenie rodzicielskie będzie 
im przysługiwało od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez 
dziecko 1 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie 
w wysokości 1000 zł mie-
sięcznie nie jest uzależnione 
od kryterium dochodowego 
i nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych.
Stan prawny na 5.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Umowy 
cywilnoprawne 
po zmianach

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.
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PRAWO

I. Prawa nabyte do 
emerytury w wieku 
obniżonym 

Nadal wielu pracowników 
stara się o uzyskanie emerytury 
wynikającej z pracy w warun-
kach szczególnych na podstawie 
przepisów ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. Umożliwia 
to art. 184 tej ustawy, według 
którego po ukończeniu obniżo-
nego wieku emerytalnego (60 lat 
dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet) 
i po spełnieniu wymogów stażo-
wych na dzień 31.12.1998 r. (25 
lat okresów składkowych i nie-
składkowych dla mężczyzn i 20 
lat dla kobiet, w tym 15 lat pracy 
w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze) 
przysługuje „pełna” emerytu-
ra. Ważne! Do stażu ogólnego 
podlegają zaliczeniu również 
okresy prowadzenia lub pracy 
w gospodarstwie rolnym od 16 
roku życia.

Pomimo spełnienia wymo-
gu stażu pracy w szczególnych 
warunkach w wymiarze 15 lat, 
to nie każdy prawo do takiej 
emerytury nabędzie.

Przykładowo:
M ę ż c z y z n a  u ro d z o n y 
w 1956 roku, aby na dzień 
31.12.1998 r. spełnić wymóg 
posiadania 25 lat skład-
kowych i nieskładkowych, 
musiałby rozpocząć pracę 
zawodową w wieku 17 lat.

Dlatego też uprawnienia do 
nabycia tych świadczeń są wyga-

szane na rzecz innych świadczeń 
– emerytur pomostowych.

II. Emerytura 
pomostowa

Emerytury pomostowe zaczę-
ły obowiązywać od 1 stycznia 
2009 r. i w sposób znaczny ogra-
niczyły krąg osób uprawnionych 
do emerytury w związku z pracą 
w szczególnych warunkach bądź 
w szczególnym charakterze. 
Z ustawy o emeryturach pomo-
stowych wynika bowiem, że 
oprócz ukończenia przez ubez-
pieczonego obniżonego wieku 
i odpowiednio długiego stażu 
ogólnego muszą być ponadto 
spełnione łącznie dwa warunki: 1. 
praca musi być związana z czyn-
nikami ryzyka wymienionymi 
w art. 3 ustawy, 2. musi widnieć 
w wykazie zawartym w załączni-
ku 1 lub 2 ustawy.

Dla niektórych prac dodat-
kowo wymagane jest orzecze-
nie lekarskie o niezdolności do 
wykonywania prac w szczegól-
nych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze. Dotyczy 
to takich rodzajów prac, jak: 
praca w powietrzu na statkach 
powietrznych; w hutnictwie; 
maszynistów trakcyjnych.

Istotnym warunkiem ubiega-
nia się o emeryturę pomostową 
jest konieczność rozwiązania 
stosunku pracy.

O tym, czy wykonywaną 
przez pracownika pracę można 
zaliczyć do pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze decyduje 
płatnik składek (pracodawca) 

poprzez wpisanie danej pracy 
do wykazu stanowisk, na któ-
rych wykonywana jest w praca 
w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze 
oraz wpisanie do ewidencji pra-
cowników wykonujących taką 
pracę. O wpisaniu do ewidencji 
pracodawca ma obowiązek po-
informować zainteresowanego 
pracownika. W przypadku nie-
umieszczenia w ewidencji pra-
cownikowi przysługuje skarga 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Aktualnie jest to jednak niewy-
starczające rozwiązanie.

Dlatego też Ministerstwo  Ro-
dziny Pracy i Polityki Społecz-
nej przygotowało projekt zmian 
w ustawie o emeryturach pomo-
stowych i ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zmiany te mają 
umożliwić PIP dokonywanie 
merytorycznej oceny procesu 
kwalifikowania przez pracodaw-
cę wykonywanych u niego prac 
jako prac w szczególnych warun-
kach i o szczególnym charakterze 
i stworzenie możliwości nakaza-
nia pracodawcy oprócz uzupeł-
nienia ewidencji również rozsze-
rzenia wykazu o stanowisko, na 
którym skarżący pracownik wy-
konuje określony rodzaj pracy.

III. Wniosek

Jak  z łożyć  wniosek 
o emeryturę i na co zwrócić 
uwagę, aby jak najszybciej 
załatwić sprawę.

Dokumentami potwierdza-
jącymi okresy zatrudnienia są 
pisemne zaświadczenia praco-
dawców, świadectwa pracy lub 

legitymacje ubezpieczeniowe 
zawierające wpisy o okresach 
zatrudnienia (data rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, rodzaj wy-
konywanej pracy i jej wymiar, 
pieczątka zakładu pracy oraz 
podpis i pieczątka służbowa 
pracodawcy lub upoważnione-
go pracownika).

Do potwierdzenia okresów 
zatrudnienia mogą służyć 
również dowody pośrednie, 
jak legitymacja służbowa, 
umowa o pracę, wpisy w do-
wodach osobistych, a tak-
że pisma kierowane przez 
zakład pracy do pracowni-
ka w okresie zatrudnienia, 
jak np. pisma o powołaniu, 
mianowaniu, angażowaniu, 
zwolnieniu, o ile na ich pod-
stawie można ustalić okresy 
zatrudnienia.

IV. Dokumenty ze 
zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa

Jeżeli zakład pracy został 
zlikwidowany, były pracownik 
powinien zwrócić się o wyda-
nie odpowiednich dokumentów 
do następcy zlikwidowanego 
zakładu lub do archiwum pań-
stwowego bądź prywatnej fir-
my archiwistycznej. W jednost-
kach terenowych ZUS oraz na 
stronach internetowych zakła-
du dostępny jest wykaz zlikwi-
dowanych i przekształconych 
zakładów pracy zawierający 
informacje o miejscu prze-
chowywania dokumentacji 
osobowo-płacowej pracow-
ników tych zakładów.

Należy jednak mieć na wzglę-
dzie fakt, że wydane, czy to przez 
pracodawcę, czy też przez archi-
wum, świadectwo wykonywania 
pracy w szczególnych warunkach 
lub w szczególnym charakte-
rze nie jest dla ZUS wiążące. 
W orzecznictwie przyjmuje się, 
że świadectwo wykonywania 
prac w szczególnych warunkach 
nie stanowi dokumentu urzędo-
wego w rozumieniu art. 244 § 1 
i 2 k.p.c. Podmiot je wydający 
nie jest bowiem organem pań-
stwowym ani organem wykonu-
jącym zadania z zakresu admini-
stracji państwowej. Świadectwo 
to traktuje się w postępowaniu 
sądowym jako dokument pry-
watny w rozumieniu art. 245 
k.p.c. Stanowi on dowód tego, 
że osoba, która go podpisała, 
złożyła oświadczenie zawarte 
w dokumencie. Tym samym treść 
świadectwa wykonywania prac 
w szczególnych warunkach pod-
lega weryfikacji zarówno w toku 
postępowania przed organem 
rentowym, jak i w toku postępo-
wania sądowego przed sądami 
ubezpieczeń społecznych.

Dlatego w tej sytuacji istot-
ne jest, aby rodzaj i charakter 
wykonywania pracy w szcze-
gólnych warunkach znajdo-
wał odzwierciedlenie zarówno 
w świadectwie wykonywania 
takiej pracy, jak również w ak-
tach osobowych pracownika 
(angaże, wpisy do legitymacji 
ubezpieczeniowej, zaświadcze-
nia o ukończeniu specjalistycz-
nych kursów zawodowych).
Stan prawny na 22.01.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Praca w szczególnych warunkach 

Ruszyła sprawa w sądzie 
jednego z trzech działa-
czy „Solidarności” w DCT 
Gdańsk, których ich zda-
niem zwolniono z pracy 
za działalność związkową. 
Kolega Krzysztof doma-
ga się uznania zwolnienia 
z pracy za bezskuteczne 
oraz odszkodowania od 
DCT Gdańsk.

Pan Krzysztof zatrudniony 
był na stanowisku ope-
ratora suwnicy placowej. 

Pracował w DCT Gdańsk od 
lipca 2008 r. 3 czerwca 2015 r. 
skończyło mu się zwolnienie 
lekarskie, trzy tygodnie później 
został zwolniony z pracy.

Pracodawca nie konsulto-
wał jego zwolnienia ze związ-
kami zawodowymi. Podał trzy 
powody zwolnienia: częsta 
absencja chorobowa, nieter-
minowe powiadamianie o nie-
obecności (tj. o zwolnieniach) 

Zwolniony z DCT Gdańsk w sądzie z pracodawcą
oraz kilkudniowa nieusprawie-
dliwiona nieobecność w pracy. 
Do wszystkich tych zarzutów 
odnosił się pan Krzysztof w są-
dzie.

Przyznał się do absencji cho-
robowej, ale spowodowane było 
to jego stanem zdrowia.

– Proponowałem pracodawcy 
ze względu na moje problemy 
z kręgosłupem przeniesienie mnie 
do innej pracy. Ale nie spotkałem 
się ze zrozumieniem. Uważam, 
że pracodawca źle mnie potrakto-
wał. – tłumaczył tuż po rozprawie 
związkowiec.

Kategorycznie odrzucał jed-
nak drugi argument, na który po-
woływał się pracodawca, czyli 
nieterminowe powiadamianie 
o zwolnieniach lekarskich.

– Zawsze po wizycie u leka-
rza dzwoniłem do działu Labor 
Office, w którym pracują m.in. 
moi przełożeni i informowałem 
o otrzymaniu zwolnienia – tłu-
maczył w sądzie pan Krzysztof.

Na pytanie mecenasa Piotra 
Nietrzpiela, pełnomocnika DCT 
Gdańsk, czy wiedział, w jakim 
terminie należy złożyć zwolnie-
nie lekarskie, odpowiedział, że 
w ciągu siedmiu dni. Stwierdził, 
że zwolnienia do firmy dostarcza-
li jego koledzy. Uważał, że skoro 
od wielu lat w ten sam sposób 
były załatwiane sprawy związa-
ne ze zwolnieniami, nic się w tej 
kwestii nie zmieniło.

Kolega Krzysztof nie zga-
dzał się również z trzecim argu-
mentem, na który powoływał się 
pracodawca, czyli nieusprawie-
dliwionej nieobecności w pracy 
od 5 do 7 czerwca 2015 r.

– Zwolnienie miałem do 3 
czerwca. Ponieważ przebywa-
łem na nim dłużej niż miesiąc, 
konieczne było badanie lekarskie, 
które umożliwiłoby mi powrót 
do pracy – tłumaczył w sądzie. 
– Dzień później było święto Bo-
żego Ciała, zaproponowano mi 
termin wizyty lekarskiej dopiero 

na 8 czerwca. Poinformowałem 
o tym pracodawcę telefonicznie.

Kolega Krzysztof dowiedział 
się wtedy, że dni wolne zostaną 
mu odjęte od urlopu. W taki sam 
sposób było to przeprowadzone 
w analogicznej sytuacji rok wcze-
śniej. Nie złożył jednak wniosku 
urlopowego, ponieważ ustalono, 
że zrobi to w dogodnej, wolnej 
chwili.

– Wcześniej w taki właśnie 
sposób załatwiałem sprawy 
związane ze zwolnieniami, nie 
było nigdy problemów – mówił 
związkowiec.

Zdaniem pana Krzysztofa 
prawdziwym powodem zwol-
nienia było jego zaangażowanie 
w sprawy związkowe. Był on 
jednym z założycieli „Solidar-
ności” w DCT Gdańsk.

– Argumenty, które podaje 
pracodawca, są dla mnie nie-
wiarygodne. Miesiąc przed 
zwolnieniem z pracy „Solidar-
ność” weszła w spór zbiorowy 

z pracodawcą. I to jest prawdo-
podobny powód mojego zwol-
nienia – mówił po wyjściu z sali 
rozpraw.

Radca prawny Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” Iwona 
Jarosz-Lipkowska podkreśla, 
że jej zdaniem tłumaczenie 
pracodawcy, że nie musiał on 
konsultować decyzji o zwolnie-
niu pracownika ze związkiem 
zawodowym, bo nie wiedział, 
iż on nadal działa, nie jest praw-
dopodobne.

– Pracodawca zarzuca „So-
lidarności”, że związek spóźnił 
się ze złożeniem kwartalnego za-
wiadomienia o liczbie członków. 
I tym samym, że nie wiedział 
o tym, iż „Solidarność” nadal 
funkcjonuje. Ale przecież w tym 
czasie prowadził ze związkiem 
zawodowym rozmowy, wiedział 
więc, że on działa i nadal istnieje 
– tłumaczy Iwona Jarosz-Lip-
kowska.

Olga Zielińska
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
Koledze Andrzejowi Mazurukowi 

z powodu odejścia do Boga 

Taty
 składają pracownicy Zarządu Regionu 

i członkowie NSZZ „Solidarność”. 
Niech dobry i miłosierny Bóg przyjmie duszę Zmarłego 

do nieba.

9 stycznia 2016 r. na nowym cmentarzu w Słupsku pożegna-
liśmy naszego serdecznego kolegę i przyjaciela Romana 
Kurnatowskiego. Odszedł od nas o wiele za wcześnie. Miał 

62 lata, lecz długa i ciężka choroba okazała się silniejsza.
Roman Kurnatowski to działacz „Solidarności”, który kładł 

podwaliny pod struktury związkowe w regionie słupskim w 1980 
roku. Uczestniczył w pierwszym, historycznym dla naszego regio-
nu, spotkaniu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 5 wrze-
śnia 1980 r. w słupskim klubie Emka, gdzie reprezentowanych 
było 16 największych zakładów pracy w mieście. Na tymże spo-
tkaniu został wybrany do Prezydium MOZ, był jej wiceprzewod-
niczącym. Był także przedstawicielem słupskiej MOZ w Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W przekształ-
conej z MOZ w WMKZ dalej pełnił funkcję zastępcy przewod-
niczącego, a w powstałym MKZ NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
też wszedł w skład prezydium. Podczas stanu wojennego został 
internowany w obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą.

W wolnej Polsce już nie udzielał się publicznie, nie pozwala-
ła mu na to choroba. Został rencistą i poświęcił się rodzinie. Za 
swoje zasługi dla Związku został odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

Będzie nam Ciebie brakowało, drogi Romku. 
Spoczywaj w pokoju!

– Kiedy powstała w Kape-
nie „Solidarność” i ile obec-
nie liczy członków?

Jacek Welenc: – „Solidar-
ność” powstała w 1981 roku, 
a więc mamy jako związek 
zawodowy długi staż. Minio-
ne lata wpłynęły na liczeb-
ność związku. Wiadomo, że 
w PRL-u w Słupsku byliśmy 
jednym z największych zakła-
dów pracy, więc i ta liczebność 
była większa. Po przekształce-
niach własnościowych, gdy 
właścicielem został włoski ka-
pitał, na ogólną liczbę 95 osób 
zatrudnionych obecnie mamy 
45 członków „Solidarności”. 
To prawie połowa załogi.

Tadeusz Czernic: – To 
obecnie największy nasz 
problem. Funkcjonujemy 
w dobie gospodarki rynko-
wej i  jeżeli  otrzymujemy 
mało zamówień na nasze 
produkty, to automatycznie 
odbija się to na ekonomice 
firmy. Rzeczywiście od kilku 
miesięcy pracownicy fizycz-
ni dostają pensje płacone 
zaliczkowo, a potem jest to 
wyrównywane. Gorzej jest 
z pracownikami biurowymi, 
gdyż tu zaległości w wypła-
tach sięgają dwóch miesięcy. 
Mamy z pracodawcą podpisa-
ny układ zbiorowy i staramy 
się poprzez nasze działania, 
aby wywiązywał się z podpi-
sanych umów. Jednocześnie 
mamy jednak świadomość, że 
kondycja Kapeny w tej chwili 
nie jest najlepsza, stąd wyni-
kają problemy na przykład 
z wypłatami na czas. Wszyscy 
wiążemy nadzieje z restruktu-
ryzacją firmy, liczymy, że po 
wdrożeniu planu naprawcze-
go nasza kondycja finansowa 
się polepszy.

– Na czym ma polegać 
ten plan i czy jesteście jako 
przedstawiciele załogi w kon-
takcie z zarządem firmy?

Tadeusz Czernic: – Roz-
mawiamy z pracodawcą, dzia-
łamy również w formie pisem-
nej. Co do restrukturyzacji, to 
nie jesteśmy jeszcze na takim 
etapie, aby wiedzieć coś więcej 
o szczegółach, pozostawiamy 
to na razie w gestii zarządu. 
Na pewno dopilnujemy, aby 
restrukturyzacja nie polegała 
tylko i wyłącznie na zwolnie-
niach. Do tego nie dopuścimy 
jako „Solidarność”.

Wspomnienie 
o Romanie 
Kurnatowskim 

Roman Kurnatowski (czwarty od prawej) pod tablicą 
Sierpień ’80 podczas poświęcenia sztandaru słupskiej 
„Solidarności” w 1981 r.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 
W REGIONIE SŁUPSKIM

Rozmowa z JACKIEM WELENCEM, przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w słupskiej Kapenie, i członkiem 
tejże komisji TADEUSZEM CZERNICEM

Restrukturyzacja
to nie tylko zwolnienia!

Tadeusz Czernic, członek KZ NSZZ „Solidarność” w Kapenie, i Jacek Welenc, szef KZ.

– A czy wcześniej nie oby-
ło się przypadkiem bez zwol-
nień?

Jacek Welenc: – Były takie 
przypadki. Pracodawca podpi-
sywał umowy z pracownikami 
na czas określony, na przykład 
na sześć miesięcy i potem 
ich nie przedłużał. My, jako 
związek zawodowy, staramy 
się chronić wszystkich, ale 
najbardziej zależy nam na 
tych najstarszych stażem pra-
cownikach. Oni najwięcej dali 
z siebie dla naszego zakładu 
pracy i są najbardziej związa-
ni z firmą.

– Jaką rolę w takiej sytu-
acji – chodzi mi o niepewną 
kondycję ekonomiczną – ma 
do odegrania wasz związek?

– Staramy się jak najwięcej 
rozmawiać z naszymi członka-
mi, organizując spotkania i to 
często poszerzane o Komisję 
Rewizyjną. Na bieżąco infor-
mujemy o tym, co się dzieje 
w firmie. Oczywiście o tyle, 
o ile mamy jakąś konkretną 
wiedzę. Podczas takich spo-
tkań dowiadujemy się też, ja-
kimi problemami żyje załoga 
i jakiej pomocy oczekuje od 
nas – związkowców. Zapra-
szamy na nasze posiedzenia 
też przedstawicieli pracodaw-
cy, aby bezpośrednio przeka-
zali, co zarząd zamierza robić 
w najbliższym czasie. Do ta-
kich kilku spotkań już doszło 
i trzeba powiedzieć, że poprzez 
takie spotkania świadomość 
załogi jest o wiele większa.

– Dziękuję Panom za roz-
mowę i życzę dalszego roz-
woju Kapenie, a co za tym 
idzie zwiększenia liczebności 
Organizacji Zakładowej.

Staramy się jak 
najwięcej rozmawiać 
z naszymi członkami, 
organizując spotkania 
i to często poszerzane 
o Komisję Rewizyjną. Na 
bieżąco informujemy 
o tym, co się dzieje 
w firmie. Zapraszamy 
na nasze posiedzenia 
też przedstawicieli 
pracodawcy, aby 
bezpośrednio 
przekazali, co zarząd 
zamierza robić 
w najbliższym czasie.

– Jaka jest kondycja eko-
nomiczna na dzień dzisiejszy 
firmy? Pytam, ponieważ do-
wiedziałem się, że pracodaw-
ca podobno płaci pracowni-
kom w ratach, a także zalega 
z wpłatami składek ZUS i są 
to dosyć pokaźne kwoty.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Świątecz-
nej krzyżówki z przyprawą” 
z nr. 12/2015. Otrzymuje 
ją pan Ryszard Piotrow-
ski z Gdańska. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Gratuluje-
my. Hasło brzmiało: „I my 
czekamy na Ciebie Pana”.

Krzyżówka z izbą przyjęć
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W krzyżówce podano wszyst-
kie litery F

POZIOMO
(w kolejności alfabetycznej)
 antyczne naczynie na wino 

lub oliwę
 wszystko stracił
 „grube” działo z I wojny 

światowej
 grypa, odra
 ozdoba firanki lub chusty
 wzburzenie, irytacja
 oddzielna sala dla chorego
 smaczny kwaskowaty napój 

mleczny
 odurzenie narkotykiem, zu-

pełny odjazd
 idzie do I Komunii św.
 „Bema pamięci żałobny …” 

C. K. Norwida

 ograniczenie, zastrzeżenie
 etap gry w brydża
 z izbą przyjęć
 brat mamy z żoną
 znana firma farmaceutycz-

na z Gdańska

PIONOWO
(w kolejności alfabetycznej)
 grecka bogini miłości i pięk-

ności
 Paweł Małaszyński, Paul 

Newman
 ma swój dwór w Gdańsku
 jeden z trzech króli
 mebel dla referenta
 wschodni słodki przysmak
 dawniej wybór króla
 indiański symbol pokoju
 amerykańska twierdza
 największa małpa

 wielki wstyd, dyshonor
 dokładny aż do przesady
 Szczepanik, Paleczny
 wysokogórski, damka
 jednoosobowa łódź sportowa
 rozjaśnia twarz
 bezmyślnie niszczy
Litery w szarych kratkach od 
1 do 20 tworzą rozwiązanie.

(kas)

Starogard Gdański – miasto powiatowe w wojewódz-
twie pomorskim – jest jedną z najstarszych miejscowości 
Polski północnej, która powstała prawdopodobnie na 
terenie osady neolitycznej istniejącej 4 tysiące lat p.n.e. 
Etymologia nazwy miasta jest wyjątkowo przejrzysta, bo 
dzisiejszy Starogard to po prostu dawny Stary Gród.

Dlaczego Stary Gród
Na terenie obecnego Starogardu Gdańskiego, położonego nad 

rzeką Wierzycą, w dawnych wiekach budowano grody obron-
ne i osady otwarte. Książę pomorski Grzymisław w 1198 roku 
zapisał lewobrzeżną twierdzę drewniano-kamienną joannitom, 
natomiast prawobrzeżną część w 1305 roku kupili Krzyżacy od 
Piotra Święcy. Krzyżacy zbudowali miasto twierdzę o charak-
terze obronnym i nadali mu w 1348 roku prawa miejskie. Co 
ciekawe, w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej miasto, któ-
re w 1466 r. wróciło pod panowanie królów polskich, stało się 
ważnym ośrodkiem życia politycznego Pomorza. Tu odbywały 
się sądy grodzkie i ziemskie oraz zjazdy sejmikowe.

Najstarsze zapisy
Pierwszy znany zapis nazwy miasta – Starigrod – znajdu-

je się w dokumencie księcia pomorskiego Grzymisława z 11 
listopada 1198 r. (chociaż prof. Bogusław Kreja z Uniwersy-
tetu Gdańskiego podaje jeszcze wcześniejszą datę – 1186 r.), 
w 1269 r. odnotowano nową wersję nazwy miasta: Stargarde, 
zaś w 1276 r. w jednym z dokumentów zanotowano Staregar-
de. W 1566 r. po raz pierwszy pojawiła się forma Starogard.

Starogard Gdański
Współczesna nazwa Starogard Gdański funkcjonuje od 

połowy XX wieku. W 1950 roku do rzeczownika Starogard 
dodano przydawkę Gdański, w celu odróżnienia stolicy Ko-
ciewia od innych miejscowości mających taką samą lub po-
dobną nazwę; choćby od zachodniopomorskiego Stargardu  
Szczecińskiego.

Historia nazwy Starogard
Nazwa Starogard składa się z dwóch członów: przymiotni-

ka stary i rzeczownika gród.
Jak pisze profesor Kreja, „pierwotnie było to zapewne ze-

stawienie Stary Gród”, w którym oba człony się odmieniały 
(np. w Starym Grodzie), a później prawdopodobnie powstał 
zrost z pierwszym członem nieruchomym Starygród (w Sta-
rygrodzie). Ponieważ akcent padał na pierwszą sylabę, doszło 
do zredukowania samogłoski „-y-” i w XIII wieku pojawił się 
zapis Stargrod. Dopiero w XVI w. pojawiła się forma z „-o-”
„Starogard.

Jak łatwo dostrzec, istotna zmiana zaszła także w drugim 
członie nazwy; z „-gród” na „-gard”. Do pierwszej połowy XIII 
w. była pierwsza postać: Stargrod, z grupą „-ro-”, a w drugiej 
połowie tego stulecia pojawiła się forma Stargarde, z grupą 
„-ar-” charakterystyczną dla Pomorza. Potwierdzają to liczne 
przykłady nazw miejscowości, choćby: Karwia, Garczyn, Bia-
łogard, Stargard (do niedawna Stargard Szczeciński).

Dla dociekliwych
Na temat oboczności: „-ro-”//„-ar-” napisano wiele prac na-

ukowych. Istnie także interesująca opinia na temat występowania 
oboczności „-gród//-gard”, dotycząca tylko Starogardu położonego 
niedaleko Gdańska. Zawarta jest ona w „Słowniku geograficznym 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” wydawanym 
w latach 1880-1902 w Warszawie – stanowiącym cenne źródło 
wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, de-
mograficznych i biograficznych. Czytamy tam m.in.: „Starogard 
(…) zalicza się do najstarszych osad na Pomorzu. Odnosi się to 
jednakowoż tylko do starego miasta – castrum Starigrod; trzeba 
bowiem rozróżniać książęcy Stary gród na lewej stronie Wierzycy 
od krzyżackiego Stargard na prawej stronie. Pierwszego należy 
szukać, gdzie dziś jest dworzec kolei żelaznej”.

Barbara Ellwart

Starogard Gdański

Pomnik Ofiarom Stanu Wojennego. 
Prośba o wsparcie

Makieta pomnika autorstwa 
rzeźbiarza Giennadija Jerszowa. 
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W miejscu, gdzie 17 grudnia 1981 roku od strzału 
w głowę zginął 20-letni Antoni Browarczyk, 14 grudnia 
symbolicznie wkopany został kamień węgielny. W miej-
scu śmierci jednej z najmłodszych ofiar stanu wojennego 
przy Targu Rakowym w Gdańsku stał co roku brzozowy 
krzyż. Wkrótce stanie tam pomnik, cały czas zbierane są 
pieniądze. Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek ban-
kowy SFMW z dopiskiem: „Ofiarom stanu wojennego”. 
ING Bank Śląski SA, nr 90 1050 1764 1000 0023 2582 
8545. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za dotych-
czasowe wsparcie, apelując o dalsze. 

www.facebook.com/solidarnoscgdansk

www.solidarnosc.gda.pl

BEZ STRACHU ALE Z ROZWAGĄ

iBiS
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Muzeum EMIGRACJI

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kościerzyna, ul. 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

Jedyne muzeum w Polsce po-
święcone emigrantom znaj-
duje się w Gdyni. Zostało 

rozlokowane w centrum portu, 
między nabrzeżem Francuskim 
a Holenderskim, w historycz-
nym gmachu Dworca Morskie-
go wzniesionym w 1933 roku 
niedługo po wybudowaniu tego 
miasta i portu w niepodległej 
Polsce. To stąd setki tysięcy Po-
laków wyjeżdżało, opuszczając 
na zawsze ojczystą ziemię, bo 
tak chcieli albo wręcz musie-
li. Przy nabrzeżu tego dworca 
cumowały transatlantyki, takie 
jak m/s Piłsudski, m/s Chrobry 
i najbardziej znany, wręcz legen-
darny, m/s Batory.

Dzisiaj Polacy żyją na całym 
świecie i podaje się, że poza oj-
czyzną jest ich około 20 milio-
nów, czyli jest to szósta diaspora 
pod względem wielkości. Tylko 
w Stanach Zjednoczonych miesz-
ka obecnie około 10 milionów 
osób z polskimi korzeniami. Tak 

Zrobiło się mokro, zimno i nieprzyjemnie. Nie zachęcam zatem do wyjścia w plener, tym 
razem wybierzemy się do muzeum. Jest w Gdyni taka placówka, w której znajdziemy ekspo-
zycję nawiązującą do najnowszych wydarzeń w Europie. Obecnie jest to problem uchodźców, 
emigrantów i azylantów. Ludzie migrują od najdawniejszych czasów i to na całym świecie. 
Najczęściej są to migracje za chlebem, za lepszym bytem, ale są też migracje przymusowe 
podyktowane wojną czy dyktatorskimi rządami. Niemal każdy naród, a jest ich na świecie oko-
ło 5 tysięcy, ma swoją historię emigracji. Istnieją zbiorowości bardziej i mniej doświadczane 
uchodźstwem. Polacy należą do tych narodów, z których ponad jedna trzecia mieszka poza 
granicami ojczyzny. Dobrze więc się stało, że pomyślano o zaprezentowaniu ich losów.

Muzeum Emigracji w Gdyni znajduje się w historycznym gmachu Dworca Morskiego.

więc razem liczbę Polaków sza-
cuje się na prawie 60 milionów, 
z czego niewielu z nas zdaje sobie 
sprawę. Warto też dodać, że liczba 
ta może być większa, gdyż wielu 
Polaków w XIX wieku emigro-
wało z paszportami niemieckimi, 
austriackimi czy rosyjskimi. Ich 
potomkowie, mieszkający np. 
w Chile w rejonie Puerto Montt, 
Pucón, Puerto Natales czy Punta 
Arenas, o nazwiskach z końcówką 
na „ski” i rodowymi korzeniami 
z okolic Tczewa albo Wejherowa, 
są przekonani, że tworzą diasporę 
niemiecką. Obok hiszpańskiego 
uczą się więc języka niemieckie-
go, bo jak przypuszczają jest to 
język ich przodków. W muzeum 
w Puerto Natales pokazano mi 
XIX-wieczny list „austriackie-
go” księdza napisany do rodziny 
w „nierozpoznawalnym dialekcie 
niemieckim”, który okazał się być 
językiem polskim.

Wystawa składa się głównie 
z fotografii, dokumentów, map, 

Białego Krzyża, organizacji po-
magającej polskim żołnierzom 
walczącym w różnych armiach 
z czasów I wojny światowej, 
gdyż Czerwony Krzyż odmówił 
im wszelkiej pomocy. Potem 
nastały lata II wojny światowej. 
Słup ogłoszeniowy z plakatami 
ośmieszającymi m.in. Radio 
Wolna Europa, a także maluch, 
czyli fiat 126p, oraz budka tele-
foniczna to już czasy PRL-u.

Niestety, zbyt mało jest infor-
macji o emigracji solidarnościo-
wej i stanu wojennego. Zabrakło 
mi na wystawie takich przykła-
dów, jak historia Ewy Kubasie-
wicz, polonistki, bibliotekarki 
z Akademii Morskiej, którą za 
posiadanie solidarnościowej 
ulotki skazano prawomocnym 
wyrokiem na 10 lat więzienia 
i osadzono w bydgoskim Fordo-
nie. Dzięki staraniom Amnesty 
International została zwolniona, 
ale otrzymała bilet tylko w jedną 
stronę, na Zachód.

Kolejna duża fala emigracji 
rozpoczęła się w latach dwuty-
sięcznych i o niej też niewiele 
z wystawy się dowiadujemy, 
ale jak zapewniają pracownicy 
muzeum, jest to sprawa otwarta, 
gdyż prowadzą akcję zbierania 
pamiątek „Rzecz z historią”. To 
zresztą niejedyna działalność tej 
placówki, ale o tym można do-
wiedzieć się na miejscu. Warto 
jeszcze wspomnieć, że w ramach 
ekspozycji prezentowana jest ma-
kieta, w skali 1:10, pasażerskiego 
statku m/s Batory.

Tekst i zdjęcia  
Maria Giedz

Muzeum Emigracji: Stacja 
kolejowa Rzeszów.

rodzinnych zapisków, listów 
i filmów. Ukazuje 200-letnią hi-
storię Polaków, którzy z różnych 
powodów zmieniali kraj za-
mieszkania i przyjmowali obce 
obywatelstwo. Opowieść o nich 
rozpoczyna się w XIX wieku, 
chociaż dzieje polskiej emigracji 
zaczęły się już od momentu na-
rodzin państwa polskiego, a więc 
w dobie wczesnego średniowie-
cza. Okres zaborów i powstań: 
kościuszkowskiego, listopado-
wego, styczniowego przyczynił 
się do ucieczki Polaków z ojczy-
zny na szeroką skalę. Na to na-
łożyły się wywózki, deportacje 
i najróżniejsze formy restrykcji. 
Jest więc na wystawie stacja 
kolejowa w Rzeszowie i stoją-
ce na peronie walizy podróżne 
oraz drewniany wagon pociągu 
rodem z westernów. Wejście na 
statek i widok na bezkresne mo-
rze zapewne symbolizują rozsta-
nie z ojczyzną. Interesujące są 
informacje na temat Polskiego 


