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„Lenin” umorzony

Inwestować w organizatorów
Przedstawiciele „Solidarności” oraz angielskich 
związków zawodowych GMB spotkali się 
w lutym w Yorkshire, żeby omówić najlepsze 
praktyki służące budowie siły związku. Wiodą-
cymi tematami było organizowanie pracow-
ników oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje
liderów związkowych. GMB jest związkiem 
z ponadstuletnią tradycją, który po rządach 
Margaret Thatcher na przełomie lat 80. i 90. 
mocno stracił na uzwiązkowieniu. W ostatnich 
dwudziestu latach organizacja testowała wiele 
metod odbudowy swojej siły, niejednokrotnie 
przekonując się, że wiele inicjatyw w żaden 
sposób nie rozwija związku. Najskuteczniejszym 
rozwiązaniem okazuje się stałe inwestowanie 
w organizatorów związkowych, czyli osób, które 
spotykając się z pracownikami wspierają ich 
przy organizowaniu się w związek zawodowy 
– aktualnie GMB zatrudnia ponad 200 organiza-
torów (na 600 pracujących tam osób). Do GMB 
należy obecnie ok. 610 tys. członków.

Sprawa Grudnia ’70.
W lutym wygłoszone zostały mowy końcowe 
w sprawie Grudnia ’70. Przed Sądem Okręgo-
wym w Warszawie wystąpił m.in. mec. Piotr 
Andrzejewski – przedstawiciel społeczny, 
reprezentujący NSZZ „Solidarność”. W swoim 
przemówieniu mecenas Andrzejewski zazna-
czył, że masakra na Wybrzeżu powinna być 
uznana za zbrodnię komunistyczną i wypełnia 
przesłanki zbrodni przeciw ludzkości. Na 
ławie oskarżonych zasiada ówczesny wice-
premier Stanisław Kociołek oraz dowódcy 
wojska: Mirosław W. i Bolesław F. Oskarżeni 
są oni o „sprawstwo kierownicze” zabójstwa 
robotników. Prokurator zażądał dla wszyst-
kich trzech oskarżonych kar po 8 lat więzienia 
i po 10 lat pozbawienia praw publicznych.

Nieprawdziwy obraz 
polskiej szkoły
„Solidarność” oświatowa żąda natychmiastowe-
go wstrzymania jakichkolwiek działań i dyskusji 
związanych ze zmianami w Karcie nauczyciela 
do czasu opublikowania wyników badań rzeczy-
wistego czasu pracy nauczycieli prowadzonych 
przez Instytut Badań Edukacyjnych. Obradująca 
w dniach 21- 22 lutego Rada Sekcji Krajowej 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
stoi na stanowisku, że dopiero opublikowanie 
wyników badań instytutu nad rzeczywistym cza-
sem pracy nauczyciela może stać się podstawą 
do rozpoczęcia dyskusji na temat ewentualnej 
nowelizacji Karty nauczyciela. Proponowane 
przez resort edukacji zmiany obejmują m.in. 
rozliczanie czasu pracy nauczycieli.

ZUS kwestionuje  
umowy o dzieło
Już nie tylko związkowcy podkreślają, że 
pracodawcy nadużywają umów o dzieło. 
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, do 
podobnych wniosków doszli urzędnicy z ZUS, 
którzy kwestionują niektóre umowy.
ZUS zmienia kwalifikację prawną zawartych
umów o dzieło. I coraz częściej traktuje je 
jako umowy o świadczenie usług, nakładając 
obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne. Sprawa dotyczy nie tylko małych 
firm, ale i dużych spółek komunalnych. W
jednej z firm na południu Polski zakwestiono-
wano umowy o dzieło, nakazując opłacenie 
zaległych składek.  W sumie, oddziały ZUS z 
tych miast wydały 747 decyzji stwierdzają-
cych podleganie ubezpieczeniom społecznym 
z tytułu pozostawania w stosunku pracy. 

Zarząd Regionu: 
Trzeba bronić kodeksu pracy

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa umorzy-
ła sprawę usunięcia napisu „im. Lenina” z hi-
storycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej przez 
dzłaczy „Solidarności” w ub. roku. Zawiado-
mienie o zniszczeniu bramy złożył gdański 
samorząd. Prokuratura uznała, że związkowcy 
nie chcieli niszczyć bramy, a usunięcie napisu 
nazwali demontażem. Cezary Szostak, szef 
oliwskiej prokuratury, uzasadniając decyzję 
o umorzeniu, stwierdził, że prokuratorzy nie 
dopatrzyli się w działaniach związkowców 
czynu zabronionego. Władze miasta jednak 
nie odpuszczają, rzecznik prezydenta Ada-
mowicza zapowiedział, że odwołają się od 
umorzenia sprawy.

„Solidarność” 
wygrała z Agorą
W gdańskim sądzie zapadł wyrok przywra-
cający do pracy Damiana Kramskiego. Pod 
koniec 2011 r. należący do „S” fotoreporter 
„Gazety Wyborczej” nie zgodził się na 
podpisanie niekorzystnego aneksu do umowy 
i w rezultacie stracił pracę. Wyrok Sądu 
Rejonowego w Gdańsku jest jeszcze niepra-
womocny. – W ustnym uzasadnieniu wyroku 
przewodnicząca składu orzekającego wskaza-
ła, że proponowany aneks do umowy o pracę 
tytułowany przez pracodawcę „zakazem 
konkurencji” wedle oceny sądu jest sprzeczny 
z przepisami prawa pracy – podkreśla Michał 
Kozicki, prawnik z NSZZ „Solidarność”, który 
reprezentował Kramskiego.

Wpływowy prawnik
Ekspert Komisji 
Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, 
profesor 
Uniwersytetu 
Gdańskiego, dr 
hab. Marcin Zie-
leniecki znalazł 
się w rankingu 

„50 najbardziej wpływowych prawników”, przy-
gotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. 
Pierwszy raz został uwzględniony w rankingu 
i od razu znalazł się na 15 miejscu. „Człowiek, 
dzięki któremu wszyscy będziemy troszkę mniej 
pracować – napisano w uzasadnieniu. – To 
on przygotował wniosek NSZZ „Solidarność” 
o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów 
zakładających, że jeśli święto przypada w dzień 
wolny od pracy, pracodawcy nie muszą odda-
wać zatrudnionym czasu wolnego w innym 
terminie. Ostatecznie pracownicy zyskali kolejne 
święto, a firmy nadal muszą zwracać im wolne
w razie kumulacji świąt i dnia wolnego z tytułu 
pięciodniowego tygodnia pracy. W najbliższym 
czasie czeka go kolejna batalia przed trybu-
nałem – tym razem w sprawie wydłużenia 
wieku emerytalnego”.

Dyskusja nad zmianami kodeksu pracy, 
forsowanymi przez obecną ekipę rządzącą, 
zdominowała posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, które odbyło się 4 lutego. Przyjęto 
również stanowisko w sprawie odrzucenia przez 
Sejm inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
Grupy Lotos. Opinię władz „Solidarności” 
w sprawie propozycji złożenia projektu ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony 
miejsc pracy przedstawił Zbigniew Kruszyński, 
reprezentant „Solidarności” w Trójstronnej 
Komisji. Proponowana ustawa określa zasady 
przyznawania świadczeń dla pracowników 
i przedsiębiorstw z tytułu przestoju ekonomicznego 
i obniżonego wymiaru czasu pracy. W trakcie 
dyskusji członkowie ZRG wskazywali, iż potrzebne 
jest bardziej skuteczne przedstawianie działań 
i stanowisk Związku w mediach. Zdaniem Ryszar-
da Gajewskiego, konieczna jest również zmiana 
defensywnej postawy Związku na bardziej aktyw-
ną. Związek nie powinien recenzować tylko tego, 
co prezentuje rząd, ale także proponować własne 
rozwiązania. Mirosław Piórek, przewodniczący 
„Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remonto-
wa”, stwierdził natomiast, że oczekuje od władz 
Związku przedstawienia strategii, którą można 
by realizować w organizacjach zakładowych. 
Dr Waldemar Uziak, kierownik Działu Prawnego,  
przedstawił propozycje zmian do kodeksu pracy.

Biblioteka to część szkoły 
– nie dodatek

Nowy przewodniczący
12 lutego 
członkowie 
Krajowej 
Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Ry-
baków NSZZ „S” 
wybrali nowego 
przewodniczą-
cego, którym 

został Andrzej Kościk z Regionu Gdańskiego, 
będący przewodniczącym KM Marynarzy i Ry-
baków NSZZ „S” w Gdyni. Kościk od lat działa 
jako inspektor z ramienia ITF w Gdyni.

Śmieciowy podatek
Związkowcy z gdańskich i sopockich KZ 
NSZZ „S” na spotkaniu 20 lutego zajęli się 
wprowadzonym tylnymi drzwiami dodatko-
wym podatkiem – ustawą o gospodarowaniu 
śmieciami. Radny miasta Gdańska Piotr 
Gierszewski (PiS) poinformował, że opozycja 
nie godzi się z forsowanym przez część klubu 
PO i prezydenta miasta projektem pobierania 
opłat od powierzchni lokalu. PiS jest za opłatą 
od osoby po przedstawieniu konkretnych 
wyliczeń. Mieszkańcy Gdańska są pozbawieni 
informacji dotyczących kalkulacji wysokości 
nowej opłaty. Działacze rządzącej w Gdańsku 
PO zaprzątają uwagę mieszkańców sporami 
o metodę naliczania opłat, ale nie ujawniają, 
na jakiej podstawie obliczają nowy podatek. 
Rodzi to przypuszczenie, że rozwiązanie 
ma charakter wyłącznie fiskalny. Krzysztof 
Żmuda argumentuje, że dopiero rzetelne, 
klarowne przedstawienie kalkulacji podstawy 
nowej opłaty daje pole do debaty. Inaczej 
opłata za śmieci jest kolejnym podatkiem.

Jeszcze gorzej niż w kraju
14,4 proc. wyniosła stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim na koniec stycznia 
br. – podał w informacji sygnalnej Woje-
wódzki Urząd Pracy w Gdańsku. To więcej 
niż ogólnokrajowy poziom bezrobocia, który 
wynosi 14,2 proc. Wyższy niż w skali kraju 
był również jego wzrost (liczony od grudnia 
2012) – na Pomorzu wyniósł 1 proc,, podczas 
gdy w całym kraju 0,8 proc. 
Na koniec stycznia bez pracy w wojewódz-
twie pomorskim pozostawało 124,2 tys. 
osób, tj. o 9,6 tys. więcej niż w grudniu. 
Natomiast o 1,2 tys. (do 3,6 tys.) wzrosła licz-
ba zgłoszonych przez pracodawców wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Nowa organizacja związkowa 
PPU Malmor Gdańsk sp. z o.o. od niedawna 
ma swoją organizację związkową NSZZ „So-
lidarność”. Przewodniczącym Tymczasowej 
Komisji Zakładowej został Krzysztof Grad.

Śmieciówki do kontroli
W styczniu Państwowa Inspekcja Pracy 
zapowiedziała przeprowadzenie w tym roku 88 
tys. kontroli w całym kraju, dot. przestrzegania 
przez przedsiębiorców przepisów prawa pracy 
przy zatrudnianiu pracowników, a szczególnie 
zatrudniania na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 
do 26 lutego br. skontrolował 13 pracodawców, 
zatrudniających łącznie 127 osób, z których 49 
było zatrudnionych na innej podstawie niż umowa 
o pracę. W 15 przypadkach kontrolerzy OIP uznali, 
że warunki pracy odbiegają od charakteru umowy, 
np. osoba zatrudniona na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej de facto wykonuje pracę w sposób 
typowy dla warunków umowy o pracę.

Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” broni bibliotek w szkołach. 
W nieodległych czasach biblioteki były integralną 
częścią szkoły. To w nich uczniowie nieraz po raz 
pierwszy stykali się z magią książek. To może się 
wkrótce zmienić. MEN planuje biblioteczną kon-
solidację. „Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego z niepokojem 
odbiera informacje o rządowych planach konsoli-
dacji bibliotek, co może grozić wyprowadzaniem, 
likwidacją bibliotek szkolnych z tych placówek 
(podobnie negatywne zjawisko obserwujemy 
przy działaniach wobec stołówek szkolnych). 
Zwracamy uwagę, że art. 67 ustawy o syste-
mie oświaty nakłada na organ prowadzący 
powinność zapewnienia szkole także biblioteki. 
Podobnie art. 29 ustawy Karta nauczyciela 
mówi o zapewnieniu odpowiednich warunków 
pracy nauczycielowi, w czym mieści się dostęp 
do biblioteki tak jego, jak i uczniów” – czytamy 
w stanowisku gdańskiej oświatowej „S”.
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PYTANIE MIESIĄCA
Czy złe wyniki makroekonomiczne, 
skutkujące rosnącym bezrobociem, 
utrudniają upominanie się o prawa 
pracownicze i stają się swoistym 
straszakiem w rękach pracodawców?

KATARZYNA TYSZKIEWICZ 
Komisja Oddziałowa NSZZ „S” 
w Auchan Rumia
– „Solidarność” jest dla wytrwałych. Jak za 
czasów dawnego systemu na związkow-
ców spadają szykany, ale nie dajemy się 
i upominamy się o godność pracy, walcząc 

z mobbingiem, z dyskryminacją pracowników. Przeszliśmy 
w grudniu i styczniu zwolnienie prawie 60 osób. Pretekstem 
był kryzys. Nasz koncern się rozrasta, przejmuje inne sieci 
handlowe, więc gdzie jest ten kryzys? Zwolnienia dotknęły 
osoby zatrudnione na czas określony. Bez podania przyczyn. 
W naszej firmie tylko komisja oddziałowa, czyli cztery oso-
by, działa jawnie. Ludzie boją się szykan i utraty zajęcia. Ten 
lęk o miejsca pracy sprawia, że dyrekcji łatwiej sięgnąć po 
metodę szykan za związkową działalność, choćby degradu-
jąc pracownika związkowca w hierarchii przedsiębiorstwa.

MARIAN SZCZYPCZYK, Komisja 
Podzakładowa NSZZ „S” 
Bilfinger Infrastructure SA
– Zwolnienia pracowników nastąpiły ostatnio 
we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa. 
Zajmujemy się profesjonalnie budową dróg 
i mostów. Na Euro 2012 miał być gospodar-

czy boom. I co? Mamy pasmo kłopotów, co dla wielu słabszych 
firm oznacza krach. Mamy problem z kontraktami. Na rozwią-
zaniach obowiązujących na tzw. Zachodzie nasze elity jakoby się 
wzorują. W krajowym wydaniu ten wzorzec zachodni nie funk-
cjonuje. O uczciwej konkurencji trudno mówić. Jeśli ktoś staje 
do przetargu i argumentem jest cena w oczywisty sposób zani-
żona, to zamówienie dostanie, ale nie będzie w stanie go wyko-
nać porządnie. Związki są potrzebne w gospodarce, w sytuacji 
przemian. Nie mamy jednak wpływu na to, że firma przegrywa 
starania o kontrakty, bo prezentuje realne koszta realizacji.

DARIUSZ MAJEWSKI 
przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „S” w TP SA 
Gdańsk i wiceprzewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„S” TP SA
– W skali kraju jest do zwolnienia 1700 

osób w grupie TP SA. To pokazuje skalę zagrożenia. Panu-
je nastrój niepokoju. Nikt nie jest pewny, czy do niego nie 
dotrze pismo o likwidacji stanowiska pracy. Nie ma zawo-
du, który czułby się bezpiecznie w strukturze grupy. To już 
kolejne zwolnienia po przemianach własnościowych w Te-
lekomunikacji. Dramatyczna jest sytuacja w Elblągu. Tam 
do likwidacji jest cały oddział. Zdesperowani pracownicy 
grożą strajkiem głodowym. Problem jest w tym, jak pomóc 
ludziom, przed którymi stawia się alternatywę: przeniesie-
nie się na drugi koniec Polski z rodziną lub odejście? Dzisiaj 
o wiele trudniej jest wysłać związkowca na szkolenie, zaan-
gażować ludzi do działań. Kierownictwo niechętnie wyraża 
zgodę na inne niż czysto firmowe zajęcia.

ANDRZEJ PUFELSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie
– Rządząca Platforma Obywatelska nie ma 
żadnej recepty na zapaść ochrony zdrowia. 

Dramatyczne błędy w systemie organizacji opieki zdrowot-
nej skutkują gigantycznym zadłużeniem szpitala. Załoga jest 
zaniepokojona o miejsca pracy, warunki i wynagrodzenia. 
W połowie przekształconych zakładów opieki zdrowotnej 
zmieniły się warunki pracy i płacy. Ludzie odchodzą. W sy-
tuacji zadłużonego szpitala specjalista nie będzie godził się 
na pracę za najniższą krajową pensję. Niewydolność systemu 
i nieudolność władzy skutkuje tym, że mieszkańcy regionu 
zostaną wywłaszczeni ze społecznej opieki zdrowotnej.

oprac. (asg)

Pod pretekstem walki z kryzysem koalicja 
rządząca chce ograniczać prawa pracow-
nicze. Okazuje się, że zamiast upraszczać 
przepisy i zmniejszać obciążenia należne pań-
stwu, politycy postanowili ulżyć przedsiębior-
com, uelastyczniając kodeks pracy. Wystarczy 
przecież przygotować projekt ustawy, którą 
posłusznie zaakceptuje parlamentarna ma-
szynka do głosowania i już mamy narzędzie 
walki z kryzysem. I nieważne, że proponowa-
ne zmiany uderzają w pracowników, że nie są 
zgodne z prawem międzynarodowym, waż-
ne, że pracodawcy coś dostaną, a państwo 
nie uszczupli środków na wypłaty dla swoich 
funkcjonariuszy (Zmiany w kodeksie pracy-
uderzą w pracowników, str. 12).

Jak co miesiąc prezentujemy kolejną orga-
nizację związkową z naszego Regionu. Tym 
razem nasz reporter odwiedził związkowców 

z Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” SA, 
wyróżnionych w konkursie organizowanym 
przez Zarząd Regionu w kategorii organizacji, 
które w 2012 roku pozyskały najwięcej człon-
ków (O miejsca pracy dbać jak o porcelanę, 
str. 9). Byliśmy także w Zakładzie Energetyki 
Cieplnej Tczew sp. z o.o., które jako jedyne 
przedsiębiorstwo z Pomorza nagrodzone zo-
stało w V edycji konkursu „Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom” (Dobry pracodawca na 
Pomorzu, str. 6).

Powracamy również do ankiety, którą 
przeprowadziliśmy wśród uczestników stycz-
niowego spotkania w kinie Neptun. Z odpo-
wiedzi na pytanie Dlaczego należę do „So-
lidarności”? wyłania się obraz dzisiejszego 
członka Związku (Rodzina i polisa ubezpiecze-
niowa w jednym, str. 15).

Małgorzata Kuźma

Obok spisu treści 

W numerze między innymi:
Powstała 19 grudnia 2012 r. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku to pierwsza 
w kraju organizacja związkowa „S” w tej służbie.

„Solidarność” w policji – pierwsza w Regionie Gdańskim!, str. 4

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew sp. z o.o. to jedyne przedsiębiorstwo z Pomorza 
nagrodzone w V edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Tym 
bardziej warto przyjrzeć się funkcjonowaniu pomorskiego jedynaka w tym elitar-
nym gronie.

Dobry pracodawca na Pomorzu, str. 6

Mimo ponad 500 km morskiego wybrzeża rząd PO-PSL nie ma klarownej kon-
cepcji dla przemysłu okrętowego na polskim Wybrzeżu. Po pierwsze – jest on 
w większości w rękach prywatnych, a po wtóre pomoc publiczna jest pod lupą 
Komisji Europejskiej.

Koło ratunkowe, str. 10

Lotos w sytuacji dekoniunktury na rynkach ropy naftowej nie powinien podlegać 
prywatyzacji. Jeśli wprost lub pośrednio Gazprom lub inna firma kontrolowana 
przez Rosjan kupi akcje Grupy, a Rosjanie wybudują obok Królewca elektrownię 
jądrową – plan będzie zrealizowany, ale to nie będzie nasz plan.

Energetyka to niezależność, str. 8. 
Chcemy stworzyć firmę godną nazwy LUBIANA SA, firmę, w której krzewione są takie 
wartości, jak ciepło, wzajemna pomoc i zgoda – deklaruje fabryka porcelany położona 
w sercu Kaszub. Czy to tylko slogan, czy też kryje się za tym poczucie więzi z miejscem 
pracy i potrzeba solidarnego działania?

O miejsca pracy dbać jak o porcelanę, str. 9

Ruchomy czas pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy zawiera 
projekt nowelizacji kodeksu pracy przyjęty przez rząd 5 lutego br. Pod pretek-
stem przeciwdziałania skutkom kryzysu koalicja rządząca chce wprowadzić 
na stałe zmiany w prawie pracy, które uderzą w pracowników.

Zmiany w kodeksie pracy uderzą w pracowników, str. 12
Nasza firma ma sprawdzony i skuteczny dział marketingu. To obecni członkowie 
Związku, którzy dokładnie wiedzą, dlaczego należą do „Solidarności”.

Rodzina i polisa ubezpieczeniowa w jednym, str. 15

Papieże przemijają, ich nauka pozostaje – powinniśmy pamiętać, analizując 
zaskakującą, ale jak się wydaje – przemyślaną i przemodloną – decyzję Benedykta 
XVI o rezygnacji z posługi biskupa Rzymu.

Papież od sprawiedliwości, str. 17

OGLĄDAJ
Materiały TV SOLIDARNOŚĆ 
GDAŃSK 
można oglądać na naszym kanale 
w serwisie YouTube 
lub znaleźć na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl. 
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SP     JRZENIE
Powstała 19 grudnia 2012 r. Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Policji przy Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku to pierwsza w kraju orga-
nizacja związkowa „S” w tej służbie. Reprezentuje interesy 
nieco zapomnianej grupy zawodowej, jaką są pracownicy 
cywilni policji. O ich problemach i działalności nowej orga-
nizacji rozmawiamy z przewodniczącą Tymczasowej Komisji 
Międzyzakładowej Iwoną Adamczyk-Rosinką, na co dzień 
inspektorem w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim.

od kilku lat wzrasta. Niestety, 
pracownicy cywilni przejmują-
cy obowiązki po funkcjonariu-
szach otrzymują niższe pensje 
na tych samych stanowiskach. 
Przykładem nierównego trak-
towania są ubiegłoroczne pod-
wyżki: funkcjonariusze otrzy-
mali po 300 zł, pracownicy 
cywilni – 145 zł brutto. 

– Czy niskie zarobki to 
główny problem pracowni-
ków cywilnych?

– Polska zajmuje niechlub-
ne, czwarte od końca miejsce 
pod względem średniego wyna-
grodzenia brutto, mniej więcej 
w kwocie 3500 zł. Pracowni-
cy policji są naprawdę dobrze 
przygotowani zawodowo, pra-
cują „na medal”, a większość z 
nich nawet nie może marzyć o 
takim wynagrodzeniu.  Dotyczy 
to zarówno młodych pracowni-
ków, jak i tych przed emerytu-
rą. Brak podwyżek prowadzi do 
coraz większego ubożenia pra-
cowników policji. Od pięciu lat 
nasze wynagrodzenia nie wzro-
sły nawet o wysokość inflacji. A 
ceny rosną…

– Jak chcecie to zmienić?
– Zagadnienia płacowe są 

sprawami trudnymi. Moim 
zdaniem, pierwszym krokiem 
do stworzenia płaszczyzny 
rozmów na temat wynagro-
dzeń jest wzrost świadomości. 
Z kilkuletniego doświadczenia 
wiem, że nawet parlamentarzy-
ści zajmujący się administracją 
i sprawami wewnętrznymi nie 
mają świadomości istnienia 
takiej grupy zawodowej. Na-
leży ich wyczulić, i nie tylko 
ich, że w policji zatrudnieni są 
również pracownicy cywilni. 

Będziemy dokładać wszelkich 
starań w celu uzdrowienia tej 
sytuacji. Zdajemy sobie spra-
wę, ze to bardzo trudne, jednak 
od tego zależy los naszych ro-
dzin.

– Jakie są najbliższe plany 
Państwa organizacji?

 – Zrzeszamy pracowników 
policji z komendy wojewódz-
kiej w Gdańsku oraz poszcze-
gólnych komend miejskich i 
powiatowych województwa 
pomorskiego. Wkrótce przy-
najmniej w części tych ko-
mend powstaną koła naszej 
organizacji Kontynuujemy 
spotkania informacyjne dla 
pracowników. Na początku 
marca odbędzie się spotkanie 
naszej organizacji, na którym 
zostanie wybrany skład pierw-
szej, już stałej komisji.

– Czego życzyć Państwu, 
jako pracownikom, ale teraz 
już także związkowcom?

– Dobrych warunków do 
pracy związkowej, abyśmy 
już na samym początku dzia-
łalności nie musieli zajmować 
się sprawami, które niczemu 
nie służą, a jedynie podsycają 
niezdrowe emocje i stanowią 
wodę na młyn dla osób, któ-
rym przeszkadza przełamanie 
monopolu istnienia jednego 
związku zawodowego. Jed-
nocześnie chcę podziękować 
wszystkim koleżankom i ko-
legom związkowcom z całe-
go kraju, którzy w momencie 
powstania naszej organizacji 
zadeklarowali chęć współpra-
cy w obronie praw i interesów 
pracowniczych.

Rozmawiał ACH

„Solidarność” w policji – 
pierwsza w Regionie Gdańskim! 

– Co skłoniło kilka miesię-
cy temu grupę inicjatywną do 
zawiązania nowej organizacji 
związkowej w policji? Prze-
cież od ponad dwudziestu lat 
funkcjonuje NSZZ Pracow-
ników Policji.

– Podjęcie tej decyzji nie 
było rzeczą prostą i łatwą. Wy-
łamanie się z pewnego schema-
tu istnienia jednego związku 
funkcjonującego dwie dekady 
stanowiło wyzwanie dla nas 
samych. Jednak to najlepsze 
rozwiązanie dla pracowników 
policji, którzy chcąc należeć do 
związków zawodowych posia-
dają obecnie możliwość wybo-
ru organizacji, której idee są im 
najbliższe. Niemałe znaczenie 
miało również przedmiotowe 
potraktowanie w 2012 roku 
inicjatywy podjętej przez gru-
pę związkowców w Pruszczu 
Gdańskim, której celem było 
zmotywowanie działaczy 
NSZZ Pracowników Policji 
do szerokiego przedstawienia 
odpowiednim władzom bardzo 
złej sytuacji materialno-byto-
wej pracowników policji. Dla-
tego postanowiliśmy stworzyć 
organizację, gdzie każda tego 
typu inicjatywa pracownicza 
będzie mogła liczyć na wspar-
cie. Nie oznacza to jednak, że 
chcemy działać w opozycji do 
NSZZ Pracowników Policji.

– Wspomniała Pani o pra-
cownikach policji. Proszę 
powiedzieć coś o tej grupie 
zawodowej. Nie są to funk-
cjonariusze policji…

– Pracownicy cywilni sta-
nowią nawet do 15 proc. za-
trudnionych w policji. Ucywil-
nianie stanowisk w tej służbie 

21 lutego powstała Sekcja Krajowa Straży Miejskich/
Gminnych przy Sekretariacie Służb Publicznych Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Do spotkania przedstawi-
cieli organizacji związkowych działających w strażach mu-
nicypalnych Katowic, Krakowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic 
Śląskich, Grudziądza, Komornik, Gdańska, Białegostoku, 
Krakowa, Szczecina, Lublina, Przemyśla, Bydgoszczy i in-
nych miejscowości doszło w siedzibie Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność”. Na stanowisko z-cy przewodniczącego 
rady nowej sekcji został wybrany Robert Rokosz, przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” Pracowników Straży 
Miejskiej w Gdańsku.

Powstała Sekcja Krajowa 
Straży Miejskich

W maju ubiegłego roku Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” zwróciło się do władz 
krajowych „S” o podjęcie wszelkich możliwych działań 

na rzecz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. 
Delegaci uzasadnili swoje żądanie m.in. „lekceważeniem przez 
obecną koalicję woli społeczeństwa, odrzucenie konstytucyjnej 
zasady dialogu jako metody wypracowania społecznego konsensu-
su”. Bezpośrednią przyczyną wówczas było jednostronne podjęcie 
decyzji o podniesieniue wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i 
mężczyzn. Podkreślono, że kilka miesięcy wcześniej – w kampanii 
wyborczej wprowadzono w błąd miliony Polaków, nie zapowiada-
jąc  tak daleko idących zmian. Czy po dziesięciu miesiącach coś się 
zmieniło?

Niestety, nic. Poza tym, że minister Rostowski, w nagrodę za 
nietrafne przewidywanie w kolejnych budżetach poziomu bezro-
bocia czy poziomu inflacji, został wicepremierem. Można zresztą 
przykłady negatywne mnożyć – w miejsce poważnej debaty o Na-
rodowej Strategii Demograficznej, którą „Solidarność” postulowała 
już lata temu, mamy wielomiesięczną debatę o związkach partner-
skich. Tak jakby liczba dzieci rodzących się w Polsce właśnie od 
związków partnerskich zależała… A przecież liczba dzieci zależy 
od wzmocnienia rodziny, podstaw jej ekonomicznej egzystencji. 
Proponowane przez wiele środowisk Stypendium Demograficzne 
jest jedną z metod rzeczywistego, a nie pozornego rozwiązania 
problemu. Tymczasem władze stać było jedynie na ironiczną i prze-
śmiewczą reakcję. Podobnie rzecz ma się z umowami śmieciowymi 
– „Solidarność” proponuje pochylenie się nad problemem nie tylko 
w interesie pracowników, ale także dzisiejszej i jutrzejszej kondycji 
systemu ubezpieczeniowego. Co słyszymy w zamian? Propozycje 
dalszego ograniczenia praw pracowniczych i związkowych. Bo 
przecież do tego sprowadza się wydłużenie tzw. okresu rozliczenio-
wego do 12 miesięcy czy kuluarowe zapowiedzi wyprowadzenia 
związków zawodowych z zakładów pracy.

Co robić? Gdzie jest granica lekceważenia woli obywateli? 
Związki zawodowe w Polsce, jako jedne z niewielu w Euro-
pie, są praktycznie pozbawione prawa do strajku generalnego. 
Procedura przyjęta w ustawie zakłada wyłącznie możliwość tzw. 
strajku solidarnościowego – w obronie tych środowisk, które 
mają ustawowy zakaz podejmowania akcji strajkowych. To 
jednak namiastka. Wyjście na ulicę niezadowolonych Bułgarów 
spowodowało przesilenie rządowe. Dopóki nie będziemy w 
stanie udowodnić naszej solidarności – nic się nie zmieni. Może 
więc czas wrócić do pomysłu sprzed kilku miesięcy i zebrać 
podpisy pod obywatelskim wnioskiem o referendum na temat 
przedterminowych wyborów? Ktoś może powiedzieć – przecież 
i tak nic to nie da. Rządząca większość, a pewnie i część tzw. 
opozycji, będzie się trzymała parlamentarnych foteli. Na pewno 
tak, jeżeli wniosek taki podpisze 100 tysięcy, ale jeżeli opowie 
się za nim 5 milionów? Wszystko w naszych rękach.

Jacek Rybicki

Wszystko 
w naszych rękach

800 tys. dzieci w Polsce cier-
pi na niedożywienie – wynika 
z badań przeprowadzonych na 
zlecenie Polskiej Fundacji Po-
mocy Dzieciom „Maciuś”. Pod 
tym względem Polska zajmuje 
trzecie miejsce w Europie, za 
Bułgarią i Rumunią. 10 proc. 
uczniów nie je w domu śnia-
dania i nie przynosi posiłku 
do szkoły! Na Pomorzu ten 
wskaźnik jest jeszcze wyższy 
– 12,1 proc. Gorzej jest tylko 
na Dolnym Śląsku (13,3 proc.). 

Głodne dzieci
Największy problem z głodem 
występuje w dużych miastach. 
W społecznościach wiejskich 
ludzie znają się lepiej i szybciej 
docierają z pomocą społeczną. 
Według ekspertów, złe odży-
wianie ma destrukcyjny wpływ 
nie tylko na zdrowie, ale rów-
nież na wyniki w nauce. Nie-
dożywione dziecko, nawet jeśli 
jest zdolniejsze od rówieśników, 
uczy się gorzej i ma trudniejszy 
start w dorosłe życie.

(ach)
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Kontrolowanie przez prezydenta RP decyzji Centralnej 
Komisji w sprawie nadawania tytułu profesora, a nawet 
cofnięcie jej postanowienia – to jedna z propozycji zmian 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawionych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała list 
do członków sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży. Krytykuje w nim propozycje zmian w ustawie Prawo o 

szkolnictwie wyższym.
Edward Malec, przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”, 

który podpisał się pod listem, podkreśla, że Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego najpierw powinno skorygować błędne 
zapisy przyjętej półtora roku temu nowelizacji, a nie proponować 
kolejne zmiany.

„Pragnę zwrócić uwagę, że niestabilność prawnego otoczenia 
regulującego funkcjonowanie uczelni wyższych jest jedną z trzech 
zasadniczych przyczyn, które obniżają sprawność ich funkcjono-
wania. Jest to także jedna z głównych przyczyn odnotowanej w 
ostatnim raporcie NIK zapaści badań naukowych i rozwojowych 
w Polsce. Dwie kolejne, to niestabilność finansowania i odejście 
od ładu płacowego 3:2:1:1 (średnie wynagrodzenia w grupach: 
profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi) oraz wejście rządu w konflikt ze 
społecznością uczelni wyższych reprezentowaną przez związki 
zawodowe” – napisał Edward Malec.

Dodał, że założenia proponowane przez ministerstwo „ujaw-
niają groźną tendencję, sprzeczną z wartościami akceptowanymi 
w obrębie cywilizacji europejskiej.”

Wśród propozycji, które zaniepokoiły KSN, znalazły się m.in.: 
uchylenie przepisu umożliwiającego zawarcie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy (PUZP) dla cywilnych pracowników 
uczelni publicznych przez ministra nadzorującego uczelnie; osła-
bienie roli władz uczelni, w tym ułatwienie odwoływania rektorów 
uczelni publicznych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego; 
możliwość kontrolowania przez prezydenta RP decyzji Centralnej 
Komisji w sprawie nadawania tytułu profesora, a nawet cofnięcia 
jej postanowienia.

„Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” będzie uważ-
nie śledzić obrady KENiM oraz Sejmu poświęcone nowelizacji 
ustaw o nauce oraz o szkolnictwie wyższym. Będziemy informo-
wać – tak jak to mamy w zwyczaju – społeczność akademicką o 
Waszym stanowisku. W stosownym czasie – tuż przed wyborami 
parlamentarnymi – zwrócimy się do Waszych wyborców z prośbą 
o dokonanie właściwej oceny Waszej działalności” – zakończył 
Edward Malec.

Dział Informacji KK NSZZ „S”

Zagrożona niezależność 
społeczności akademickiej

SEKCJA NAUKI

Lotos nie będzie prywa-
tyzowany – zadeklarował 
wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Pie-
chociński na spotkaniu 
z Komisją Krajową NSZZ 
„S” i dodał, że są granice 
brzegowe funkcjonowa-
nia koalicji PO–PSL.

– Jest wielką wartością spo-
tkać się z Komisją Krajową 
„Solidarności” tutaj, w Cen-
trum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog”. Z bólem przyjmuję 
sygnały, że wolna i demokra-
tyczna Polska jest tak niespra-
wiedliwa wobec tych, którzy tę 
wolność współtworzyli – za-
czął swoje spotkanie z człon-
kami KK Janusz Piechociń-
ski, odpowiadając na pytanie 
przewodniczącego „S” Piotra 
Dudy dotyczące łamania praw 
pracowniczych i związkowych 
w Polsce.

Wicepremier podkreślił, 
że zagraniczni przedsiębior-
cy wskazują na racjonalność 
i przewidywalność związków 
zawodowych w Polsce jako 
zachętę do inwestowania 
w naszym kraju. Dodał, że 
spokój społeczny jest cenną 
wartością. Opowiedział się 
też za dyskusją o reprezen-

tatywności związków zawo-
dowych. Piechociński wspo-
mniał także o „naciskach” ze 
strony niektórych środowisk 
pracodawców, aby zmienić 
usytuowanie związków za-
wodowych na terenie przed-
siębiorstw.

W nawiązaniu do obywatel-
skiego projektu ustawy o płacy 
minimalnej, złożonego przez 
„S”, minister gospodarki zade-
klarował poparcie PSL dla idei 
powiązania płacy minimalnej 
ze wzrostem PKB. Podkreślił, 
że utrzymanie przemysłu cięż-
kiego, takiego jak przemysł 
stalowy, energetyka, przemysł 

motoryzacyjny – to dziś polska 
racja stanu. Tak samo jak kwe-
stia utrzymania Lotosu.

Podczas spotkania podję-
to również temat wydłużenia 
okresu rozliczeniowego czasu 
pracy oraz zamrożenia sze-
ściomiliardowego Funduszu 
Pracy, de facto – kolejnego 
parapodatku.

Przewodniczący „S” Piotr 
Duda ostrzegł rząd, że dal-
szy brak dialogu społecznego 
i przyjmowanie rozwiązań po-
garszających sytuację pracow-
ników spowoduje ostrą reakcję 
Związku i protesty społeczne.

(jr)

„Solidarność” 
spotkała się z wicepremierem

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Januszem 
Piechocińskim, wicepremierem i ministrem gospodarki.

Związkowcom kolejowym 
udało się osiągnąć tym-
czasowe porozumienie 
z pracodawcami z Grupy 
PKP. Mediacje doprowa-
dziły do ustalenia zasad 
na cały rok 2013.

Kolejarzom udało się 
zachować m.in.  99-
-procentowe ulgi prze-

jazdowe w drugiej klasie dla 
emerytowanych pracowników, 
z zastrzeżeniem, że emeryci, 
którzy wystąpią o roczną ulgę, 
będą musieli ponieść jednora-
zową opłatę w wysokości 50 
zł przy składaniu wniosku i 50 
zł jako część opłaty za pakiet 
ulgowych usług transporto-
wych.

– Nie są to idealne rozwią-
zania, ale negocjacje zawsze 
oznaczają kompromis i w tym 
przypadku udało się go osią-
gnąć, więc jesteśmy usatys-
fakcjonowani – poinformował 
Stanisław Kokot, rzecznik 
prasowy Sekcji Krajowej Ko-
lejarzy NSZZ „Solidarność”. 
– Umówiliśmy się też, że do 
końca czerwca br. ustalimy za-

Do końca czerwca bez strajku. 
Kompromis na kolei 

sady, które będą obowiązywać 
od 2014 r. i zakończymy spór 
zbiorowy – dodał.

W sierpniu 2012 r. spółki 
należące do grupy zapowie-
działy, że w 2013 roku nie będą 
wykupywać już m.in. praw do 
zniżek dla emerytowanych 
pracowników – emeryci będą 
musieli robić to sami. Powo-
dem miały być oszczędności 
– Grupa PKP chciała w ten 
sposób zaoszczędzić ok. 27 
mln zł. Związkowcy nie zgo-
dzili się na likwidację ulg.

Mediacje w tej sprawie 
trwają od tygodni. 15 stycznia 
pracodawcy poprosili o prze-
rwę w rozmowach do 25 stycz-

nia. Powodem miała być chęć 
lepszego przygotowania się do 
spotkania. Sprawy przybrały 
jednak inny obrót, bo przed-
stawiciele Grupy PKP wyko-
rzystali ten czas na nakłanianie 
pracowników do podpisywa-
nia oświadczeń dotyczących 
korzystania ze świadczeń 
przejazdowych według zasad 
określonych przez siebie, po-
mimo że są one przedmiotem 
sporu zbiorowego. W takiej 
sytuacji związkowcy podjęli 
decyzję o dwugodzinnym straj-
ku ostrzegawczym, który miał 
miejsce 25 stycznia rano.

Dział Informacji KK 

Chcesz zdobyć pracę, 
awans w sprzedaży 
i handlu? Masz co 
najmniej 50 lat i do-
świadczenie handlowe? 
To szansa dla ciebie. 
Właśnie zaczyna się 
rekrutacja.
Region Gdański NSZZ „So-
lidarność” w partnerstwie 
z Fundacją Gospodarczą 
w Gdyni oraz ProFirmą 
Sp. z o.o. realizuje projekt 
innowacyjny „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny 
model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych 
osób 50+”
Rekrutacja do projektu będzie trwała do 31 maja 2013 r.
W ramach projektu przewidziany jest BEZPŁATNY program 
rozwojowy kompetencji handlowych i sprzedażowych oparty 
o sesje Development Center (DC)
Liczba miejsc ograniczona.
Informacje: 58 662 42 43 lub 58 662 42 37
www.akademiahandlowa.pl (zakładka Rekrutacja)

Akademia Handlowa 50+

Związkowcom kolejowym udało się osiągnąć tymczasowe 
porozumienie z pracodawcami.
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Zakład Energetyki Cieplnej Tczew sp. z o.o. to jedyne przed-
siębiorstwo z Pomorza nagrodzone w V edycji konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wyróżniono 22 fir-
my, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami 
propagowanymi przez NSZZ „Solidarność”. Tym bardziej 
warto przyjrzeć się funkcjonowaniu pomorskiego jedynaka 
w tym elitarnym gronie.

Dobry PRACODAWCA na Pomorzu 

Wśród kryteriów branych pod uwagę w konkursie znajdo-
wały się m.in.: preferencja stałego zatrudnienia, prze-
strzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy, działania 

na rzecz poprawy warunków pracy oraz nieskrępowana możliwość 
tworzenia w zakładzie związków zawodowych. Pod tym wzglę-
dem ZEC Tczew pozytywnie wyróżnia się wśród pracodawców. 
Wszyscy pracownicy zakładu zatrudnieni są na podstawie umów o 
pracę na czas nieokreślony. Oprócz związków zawodowych (NSZZ 
„Solidarność”) funkcjonuje Rada Pracowników i Europejska Rada 
Zakładowa, załoga ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzor-
czej (wybieranego w drodze powszechnych wyborów).

Prowadzone są cykliczne badania opinii wśród pracowników. 
Ich zdanie ma wpływ na sposób rozwiązywania codziennych pro-
blemów, ale także np. wybór dyscypliny sportu, którą firma będzie 
sponsorować. ZEC Tczew, podobnie jak m.in. Gdańskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej i starogardzki Star-PEC, należy do 
niemieckiego właściciela – Stadtwerke Leipzig GmbH. Standar-
dem w koncernie jest przeprowadzanie badań opinii pracowników 
co dwa lata. W ZEC Tczew firma zleca własne badania co roku. 
W ostatnich, w 5-punktowej skali, większość ocen pracowników 
oscylowała wokół poziomu 4,5.

Tczewski dostawca ciepła to także przyczynek do analizy spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Prezesem firmy nie jest osoba 
z nadania, która przyszła „odbębnić” kolejne 2-3 lata w ramach 
grupy. Jednoosobowy zarząd tworzy Barbara Stanuch, kierująca 
firmą od 13 lat, dobrze znana lokalnej społeczności mieszkanka 
pobliskiego Pelplina. A takie zakorzenienie z reguły wpływa na 
świadomość i postawę pracodawcy.

Nagrodę dla ZEC Tczew podczas gali 30 stycznia w Belwe-
derze (konkurs organizowany jest pod patronatem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego i szefa „Solidarności” Piotra Dudy) 
odebrała prezes Barbara Stanuch. Na gali obecny był także prze-
wodniczący zakładowej „S” Jerzy Grys. Zapytaliśmy ich, jak 
prowadzić rzeczywisty, a nie pozorowany dialog społeczny na 
poziomie przedsiębiorstwa.

Adam Chmielecki

Rozmowa z BARBARĄ 
STANUCH, prezes 
zarządu ZEC Tczew

– Co oznacza to wyróżnie-
nie dla firmy, ale także dla 
Pani osobiście?

– Tytuł Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom to duma dla 
firmy i jak sądzę radość dla 
całej załogi, także dla mnie. 
Osobiście odbieram to jako 
uznanie za docenienie pracy, 
jaką włożyliśmy w komunika-
cję z załogą i jej motywację.

– Na czym polega ta ko-
munikacja?

– Od trzech lat wsłuchujemy 
się w głos pracowników. Co 
roku przeprowadzamy szcze-
gółowe badania ich opinii. 
Pytamy się, co im doskwiera, 
czego oczekują, co poprawiło-
by ich otoczenie, stanowiska 
pracy, relacje w firmie. Są to 
oczywiście ankiety anonimo-
we, a ja jako pracodawca nie 
mam do nich dostępu, otrzy-
muję jedynie opracowanie 

Rozmowa 
z JERZYM GRYSEM, 
przewodniczącym 
Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 
w ZEC Tczew

– W konkursie  „Pra-
codawca Przyjazny Pra-
cownikom” to pracownicy, 
a konkretnie organizacje 
związkowe, zgłaszają kan-
dydatów do wyróżnienia. 
Co wpłynęło na taką decyzję 
zakładowej „Solidarności” w 
ZEC Tczew?

– Kierowaliśmy się głów-
nie wspólnymi osiągnięciami 
pracodawcy i związku za-
wodowego, a także nadzieją, 
że wpłynie to na promocję 
społecznie odpowiedzialnych 
pracodawców i przejrzystego 
sposobu prowadzenia biznesu. 
Marzę, aby takie firmy wyra-
stały jak grzyby po deszczu, 
a patronat nad tego typu kon-
kursami obejmowały również 
samorządy terytorialne.

– Co można zaliczyć do 
wspomnianych przez Pana 
osiągnięć?

– Nasza firma dużo inwe-
stuje, co przekłada się na jej 
nowoczesność, ale również 
na warunki pracy. Priorytetem 
pracodawcy i pracowników 
jest wspólna odpowiedzial-
ność, szacunek do pracy, jej 

sprawiedliwa ocena i docenie-
nie pracowników. To wymaga 
również dobrej atmosfery i 
przezwyciężania stereotypów. 
W 2010 r. zawarliśmy Zakła-
dowy Układ Zbiorowy Pracy, 
który był sukcesywnie wpro-
wadzany w życie. Poprawiła 
się komunikacja wewnątrz 
firmy, wiele istotnych decyzji 
zapada w drodze konsultacji 
ze związkami zawodowymi. 
W firmie znalazło się miejsce 
na działalność społecznego in-
spektora pracy, Rady Pracow-
ników oraz, ponieważ jesteśmy 
częścią dużego koncernu, Eu-
ropejskiej Rady Zakładowej. 
W naszym zakładzie pracowni-
cy i pracodawcy nastawieni są 
na to, aby nawet w przypadku 
najtrudniejszych problemów 
koniec końców się dogadać.

– Osiągnięcie takiego sta-
nu rzeczy nie było zapewne 
ani łatwe, ani szybkie.

– Najbardziej bolesne było 
zmierzenie się ze zwolnieniami 

pracowników kilka lat temu. 
Powszechnie obowiązująca 
maksymalizacja zysku prowa-
dziła do decyzji, które powodo-
wały napięcia.  Staraliśmy się 
prowadzić twarde rozmowy i 
łagodzić skutki zwolnień. Obec-
nie jesteśmy stosunkowo małą 
grupą pracowników, która musi 
sprostać dużym wyzwaniom. 
Jedynym rozwiązaniem okazało 
się wypracowanie partnerskich 
relacji opartych o dialog.

– Jak wygląda sytuacja 
zakładowej „Solidarności”?

– Jesteśmy jedyną orga-
nizacją związkową w firmie. 
Uzwiązkowienie wynosi 44 
proc. (na 66 pracowników). 
Bez wątpienia funkcjonowanie 
w przedsiębiorstwie związku 
zawodowego, przy założe-
niu, że rozwiązując problemy 
stosuje się dialog społeczny, 
pozwala obu stronom uniknąć 
wpadnięcia w pułapkę nie-
omylności. Prowadzi też do 
lepszego podziału wypracowa-
nych dóbr. Moja ulubiona mak-
syma mówi, że „dyrygent bez 
orkiestry nie zagra koncertu, 
natomiast orkiestra bez dyry-
genta sama zagra, chociaż nie-
składnie. Jednak razem mogą 
wygrać wspaniałą muzykę, ale 
tylko wtedy, gdy obie strony 
wyjdą poza schematyczny, po-
zbawiony złych intencji sposób 
myślenia”. 

Rozmawiał (ach)

wyników przygotowane przez 
specjalistyczną firmę. Postu-
laty pracowników staramy się 
wspólnie analizować i to, co 
możliwe, później wdrażać w 
życie. To sprawia, że pracow-
nicy bardziej utożsamiają się z 
firmą i pracują wydajniej.

– Jak wyglądają relacje ze 
związkami zawodowymi?

– Prowadzimy tzw. ludzki 
dialog. Ale do tego docho-
dziliśmy dziesięć lat. Co nie 
znaczy, że nie prowadzimy 
trudnych rozmów. Każdy ma 
przecież swoje zadania i swój 
punkt spojrzenia. Mamy jed-

nak świadomość, że musimy 
iść w tym samym kierunku. 
Obie strony grają fair – gdy 
nie mogą czegoś zrealizować, 
mówią wprost. Dotrzymuje-
my słowa. To proste gesty, ale 
budują zaufanie. Jako prezes 
spotykam się z całą Komisją 
Zakładową, a nie tylko jej 
przewodniczącym. W sprawy 
spółki chcemy angażować 
jak najwięcej osób. Zakłado-
wa „Solidarność” kierowana 
przez pana Jerzego Grysa jest 
partnerem dla zarządu i od-
grywa ważną rolę w firmie. Z 
tego związku wywodzi się też 
przewodniczący Rady Pracow-
ników Sławomir Chojnacki.

– A co z motywacją?
– Ta oczywiście dotyczy 

głównie spraw finansowych. 
Zakładowy układ zbiorowy 
zakłada narzędzia motywacyj-
ne, w tym wypłacenie nagrody 
za osiągnięte cele i nagrody 
za osiągnięte wyniki finanso-
we, jeśli firma osiąga zyski 
(dawniej tak zwane „13”). W 
ostatnich latach nie zdarzyło 
się, aby tych dodatkowych 
bonusów nie było. Radzimy 
sobie coraz lepiej, więc nale-

ży dzielić się z załogą i 
to czynimy. Natomiast 
decyzje o przyznaniu 
innych nagród przesunę-
liśmy na niższy poziom – 
kierowników i mistrzów. 
Zakładamy, że przełożeni 
najlepiej wiedzą, którzy 
z ich podwładnych w 
danym okresie praco-
wali najlepiej. Podobnie 
pracownicy w zespołach 
wedle własnego uznania 
dysponują funduszem 
integracyjnym.

– Jaka filozofia 
przyświeca pracodaw-
cy w ZEC Tczew?

–  Trzy  l a t a  t emu 
wprowadziliśmy zarządzanie 
poprzez cele. Przyjęliśmy, że 
pracownicy mają udział w 
tworzeniu majątku firmy na 
każdym etapie. Najkrócej mó-
wiąc, mottem naszego działa-
nia stało się stwierdzenie, ze 
firma to ludzie. To oni budują 
jej wartość. Wciągamy załogę 
do udziału w efektach naszej 
działalności, ale też do odpo-
wiedzialności za nią. Dzięki 
temu np. od wielu lat nie było 
w naszej firmie żadnego wy-

padku. Motywujemy i kontro-
lujemy się nawzajem. Od wielu 
lat nie prowadzimy zwolnień 
grupowych. Staramy się tak 
zarządzać, żeby odchodzili 
ci pracownicy, którzy mają 
już uprawnienia emerytalne. 
Z kolei rekrutację prowadzimy 
najpierw wewnątrz firmy, po-
tem grupy, a dopiero na koniec 
na zewnątrz. Chcemy, żeby 
nasi pracownicy mieli szanse 
awansu, mogli się rozwijać.

Rozmawiał (ach)

DIALOG TO WSPÓLNE OSIĄGNIĘCIE

FIRMA TO LUDZIE to czynimy. Natomiast 

liśmy na niższy poziom – 
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Możesz powiedzieć NIE 
pakietowi, nie ruszając się 
sprzed komputera. Wła-
śnie została uruchomiona 
aplikacja, dzięki której 
Europejską Inicjatywę 
Obywatelską „Zawiesze-
nie Pakietu Klimatycz-
no-Energetycznego UE” 
można poprzeć również 
przez Internet.

Zbieranie podpisów w 
sprawie zawieszenia 
pakietu klimatyczno-

-energetycznego trwa od paź-
dziernika zeszłego roku. – De-
klaracje sukcesywnie do nas 
spływają. To są już dziesiątki 
tysięcy podpisów, ale chyba 
nikomu nie trzeba tłumaczyć, 
że im więcej podpisów uda 
nam się zebrać, tym większe 
są szanse powodzenia naszej 
akcji. Choć oficjalnie zbiórka 
podpisów ma się zakończyć 
jesienią, do kwietnia chcemy 
zgromadzić jak największą 
ich liczbę. W maju w Brukse-

MÓJ DOM, MÓJ PRĄD

Jeszcze nie złożyłeś podpisu? 
Zrób to w Internecie

li będą zapadać ważne decyzje 
dotyczące unijnej polityki kli-
matycznej. Zależy nam na tym, 
żeby pokazać, jak liczna jest 
grupa obywateli UE, którzy 
się z tą polityką nie zgadza-
ją – mówi Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności” i członek Polskiego 
Komitetu EIO. Adres strony, 
na której można wyrazić swo-
je poparcie dla inicjatywy dro-

gą elektroniczną, jest dostęp-
ny na stronach internetowych 
śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” oraz Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Wystar-
czy kliknąć na baner z logo 
akcji: „Mój dom, mój prąd”. 
Elektroniczny formularz Eu-
ropejskiej Inicjatywy Obywa-
telskiej „Zawieszenie Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego 
UE” składa się z dwóch stron. 
Na pierwszej stronie formu-
larza należy wybrać opcję 
„Poprzyj”. To spowoduje au-
tomatyczne przejście na dru-
gą stronę deklaracji, na której 
należy wybrać państwo, któ-
rego jesteśmy obywatelami, a 
następnie podać swoje dane i 
kliknąć „Wyślij”. Należy pod-
kreślić, że każda osoba może 
oddać głos tylko raz. To ozna-
cza, że z opcji internetowej 
mogą skorzystać te osoby, któ-
re wcześniej nie podpisywały 
deklaracji poparcia w formie 
papierowej. 

Dział Informacji KK

Wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu Rodzinie 
z powodu śmierci

ś.p.

Jerzego Bilińskiego
wieloletniego członka NSZZ „Solidarność”

składają koleżanki i koledzy
z Koła Emerytów 

oraz 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni

Podaruj 1 proc. swojego podatku
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 proc. podatku 
dochodowego na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji 
naszej córeczki Lenki

KRS 0000121785, z dopiskiem: Lena Duczmal

Dodatkowe ofiary i darowizny na pomoc w pokryciu kosz-
tów leczenia i rehabilitacji można przekazać na konto:
Fundacja dla Dzieci „Dar Serca” 
Bielsko-Biała, ul. Powst. Śląskich 6
nr 49 1050 1070 1000 0022 6906 4552, 
z dopiskiem: Lena Duczmal

Dziękujemy za wsparcie!

Więźniowie polityczni okre-
su PRL szukają wsparcia 
w NSZZ „Solidarność”. Przy 
bierności rządu i sejmowej 
większości Związek jest je-
dyną instytucją, która jest 
w stanie skutecznie upomi-
nać się o sprawiedliwość.

Byłym represjonowanym m.in. 
za działalność związkową 

wsparcia odmawiają ci ludzie 
władzy, którzy przy rocznico-
wych okazjach odwołują się do 
idei Sierpnia i „Solidarności”.

Członkowie Stowarzysze-
nia „Godność”, skupiającego 
byłych więźniów politycznych, 
skierowali do Piotra Dudy, 
przewodniczącego NSZZ „S”, 
list. Postulują w nim, by Zwią-
zek podczas rozmów ze stroną 
rządową zajął się pilną potrze-
bą poprawy bytu osób, które 
poświęciły szanse kariery, wol-
ność, a nieraz swoje zdrowie 
dla działań na rzecz swobód 
obywatelskich.

–  Chodzi nam li tylko 
o oddanie sprawiedliwości 
tym, którzy siedzieli w wię-
zieniach, bo chcieli praw 
i godności, a dzisiaj nie mogą 
związać końca z końcem i kle-
pią biedę, gdy ludzie dawnego 
systemu w pełni wykorzystują 
przemiany, które wywalczyli 
represjonowani swoją posta-

wą – powiedział nam Czesław 
Nowak, prezes „Godności”.

22 i 23 lutego br. 28 byłych 
więźniów złożyło za pośred-
nictwem warszawskiej kance-
larii prawnej mec. Antoniego 
Łepkowskiego pozwy o od-
szkodowanie za niesłuszne 
uwięzienie w latach 1981-88.

„Na przestrzeni ostatnich 
sześciu lat rząd, oprócz epizo-
dycznych zmian dotyczących 
odszkodowań dla rodzin osób 
zabitych podczas protestów spo-
łecznych na Wybrzeżu w1970 r. 
i w latach 1981-89, nie pochylił 
się nad problemami ludzi, któ-
rzy w tamtych trudnych czasach 
podjęli walkę z komunistycz-

nym bezprawiem. Pan Premier 
w ostatnim czasie bardzo konse-
kwentnie zajmuje się związkami 
partnerskimi. Po nich zapewne 
wróci sprawa in vitro. Wystar-
czy zobaczyć, jak niskie od-
szkodowania przyznawały sądy 
w latach 90., kiedy orzekali byli 
sędziowie ze stanu wojennego” 
– piszą członkowie „Godności” 
do Piotra Dudy, zwracając się 
do Komisji Krajowej „S”, aby 
podczas rozmów z rządem oraz 
planowanych wiosennych pro-
testów były podnoszone sprawy 
osób represjonowanych przez 
reżim do końca lat 80.

(asg)

WIĘŹNIOWIE POLITYCZNI PRL – 
„Solidarność” się o was upomni

Sąd uznał, że sieć dyskryminowała pracowników za dzia-
łalność związkową.

WYGRAŁ z Biedronką

Związkowiec z „Solidarności”, pracownik sieci handlowej 
Biedronka, po dwuletnim procesie wygrał z pracodawcą. 
Sąd pierwszej instancji w nieprawomocnym jeszcze wyroku 

orzekł, że wobec pracownika naruszono zasadę równego traktowa-
nia w zatrudnieniu. To pierwsza z kilkunastu identycznych spraw, 
które członkowie „Solidarności” wytoczyli sieci Biedronka.

Sprawa dotyczy jednego z czterech pracowników sklepu Bie-
dronka z Ciechanowa, którym w grudniu 2010 r. nie przedłużono 
umów o pracę zawartych na czas określony. Wszyscy należeli do 
„Solidarności”.

– Sąd potwierdził dyskryminację ze względu na przynależność 
związkową – powiedział reprezentujący „S” mecenas Andrzej 
Ossowski. – Argumenty, które przytaczał pracodawca, mające 
uzasadnić wygaśnięcie stosunku pracy, w ocenie sądu okazały się 
nieprawdziwe – dodał.

Piotr Adamczyk, przewodniczący „Solidarności” w Biedron-
ce, nie kryje satysfakcji z wyroku. – To ważny precedens, bo ta-
kie sprawy, oprócz Ciechanowa, toczą się jeszcze w Malborku i 
Otwocku. Potwierdza też to, co mówimy od dawna: że w Biedron-
ce, oględnie mówiąc, utrudnia się działalność związkową – mówi. 
Sam zainteresowany pracuje już u innego pracodawcy, ma stałą 
umowę o pracę. Nie chce ujawniać swojego nazwiska. – Cieszę się 
z wyroku, ale tam, gdzie mieszkam i pracuję, wszyscy wszystkich 
znają. To małe miasteczko – uzasadnia.

Proces o szykanowanie za działalność związkową w Biedronce 
ciągnął się od ponad dwóch lat. Adwokaci pracodawcy przeciągali 
go w czasie, przywołując wielu świadków i składając coraz to 
nowe wnioski dowodowe, które sąd musiał uwzględnić. W sprawę 
zaangażował się również szef Związku Piotr Duda, który już w 
marcu 2011 r. spotkał się z Michelem Platinim, relacjonując mu, 
jak traktuje pracowników i członków Związku firma Jeronimo 
Martins – właściciel sieci Biedronka i jeden z głównych sponso-
rów Euro 2012.

Dział Informacji KK
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Obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez państwo 
większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA trafił do ko-
sza. Lotos w sytuacji dekoniunktury na rynkach ropy nafto-
wej nie powinien podlegać prywatyzacji. Jeśli wprost lub 
pośrednio Gazprom lub inna firma kontrolowana przez Ro-
sjan kupi akcje Grupy, a Rosjanie wybudują obok Królewca 
elektrownię jądrową – plan będzie zrealizowany, ale to nie 
będzie nasz plan.

się bardziej korzystne oferty.
Wówczas nieoficjalnie mówiło 
się, że kupnem akcji Lotosu za-
interesowane mogą być głów-
nie koncerny rosyjskie.

Premier Tusk na uroczysto-
ści oddania nowych instalacji 
do przerobu ropy na wiosnę 
2011 roku mówił o tej prywa-
tyzacji, iż „nie ma ideologicz-
nych przesłanek, by mówić 
„nie” inwestorom z jakiego-
kolwiek kraju”.

– Także z Rosji. Nasi sąsie-
dzi są również od tego, abyśmy 
robili z nimi wspólne interesy 
– powiedział wówczas Tusk, 
ale dodał, że ze względu na po-
zycję surowcową Rosji i nasze 
uzależnienie od dostaw ropy 
wskazana jest ostrożność i po-
wściągliwość.

Tymczasem rząd PO-PSL 
przygotowuje pole do zbycia 
w sposób bezpośredni lub po-
średni tak ważnego koncernu.

Ruch obywatelskiej 
demokracji

Przypomnijmy, że projekt 
obywatelski trafił do Sejmu 
w marcu 2012 r. z podpisami 
156 tys. obywateli. Zbieranie 
podpisów przez grupę Polski 
Lotos, przy wsparciu m.in. 
NSZZ „Solidarność” i środo-
wisk skupionych wokół Ra-
dia Maryja, stanowiło reakcję 
na ogłoszony na początku 
2011 roku przez ówczesne-
go ministra Skarbu Państwa 
Aleksandra Grada zamiar 
sprzedaży większościowego 
pakietu akcji Lotosu. Zgodnie 
z projektem, państwo byłoby 
zobowiązane do zachowania 
większościowego pakietu ak-
cji Lotosu, a nadzór nad tym 
pakietem sprawowałaby Rada 
Ministrów.

PSL obrotowe

W marcu 2012 r. po raz 
pierwszy od czterech lat opo-
zycja wygrała w sejmowym 
głosowaniu z koalicją PO-PSL. 
Głosy posłów PiS, Solidarnej 
Polski, Ruchu Palikota oraz 
SLD przeważyły i obywa-
telski projekt o zachowaniu 
przez państwo większościo-
wego pakietu akcji Grupy Lo-
tos nie został odrzucony przez 
koalicjantów PO-PSL. Wtedy 
inaczej niż 25 stycznia głoso-

wało PSL. Dwaj posłowie tego 
klubu: Janusz Piechociński 
i Eugeniusz Kłopotek, głoso-
wali przeciw odrzuceniu pro-
jektu ustawy, sześciu wstrzy-
mało się od głosu , a trzech 
posłów nie głosowało, choć 
byli na sali (m.in. wicepremier 
Pawlak i wiceminister gospo-
darki Kacprzak). Dzięki temu 
opozycji udało się zablokować 
odrzucenie projektu obywa-
telskiego i skierować do prac 
w sejmowej Komisji Skarbu. 
Swój finał projekt znalazł 25 
stycznia.

PSL na razie hamuje zapędy 
prywatyzacyjne. Przynajmniej 
werbalnie, bo posłowie Stron-
nictwa głosowali za odrzuce-
niem obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej.

– Lotos nie będzie prywaty-
zowany – zadeklarował w lu-
tym wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociń-
ski na spotkaniu z Komisją 
Krajową NSZZ „S” i dodał, 
że są granice brzegowe funk-
cjonowania koalicji PO-PSL.

Jak potoczą się losy 
prywatyzacji?

Do sprzedaży jest  pa-
kiet  53,2 proc.  papierów 
wartościowych gdańskie-
go koncernu, znajdujący się 
w rękach Skarbu Państwa.
– Wiadomo od dawna, że wo-
kół tej firmy krążą wielkie 
rosyjskie koncerny naftowe 
i służby specjalne tego kraju 
i podejmują różne działania, 
które pozwoliłyby nabyć im 
pakiet kontrolny. A ponieważ 
zarówno premier Tusk, jak 
i minister Budzanowski jak ten 
koń na Wielkiej Pardubickiej 
„nie widzą przeszkód”, aby 
sprzedać Rosjanom tę firmę, 
to zapewne już niedługo do ta-
kiej transakcji dojdzie – napi-
sał na swoim blogu poseł PiS 
Zbigniew Kuźmiuk.

Zdaniem przewodniczącego 
Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Grupie 
Lotos Andrzeja Cenacewicza 
możliwe są następujące scena-
riusze – „sposoby na Lotos”:

Firma jest spółką giełdową. 
Jest księga akcji i teoretycznie 
możliwe jest szybkie sprzeda-
nie udziałów. Możliwe jest też 
włączenie Grupy do zapowie-
dzianych przez premiera Tuska 
„inwestycji polskich”. 

Być może dojdzie do sprze-
daży spółek ze składu Grupy. 
Znalezienie inwestora strate-
gicznego jest mało realne. W tej 
chwili poważny inwestor nie 
kupi Lotosu, bo miałby problem 
ze sprzedażą energii. Niebez-
pieczeństwo? Transakcją zain-

teresowane mogą być głównie 
grupy, dla których ta spółka 
ma znaczenie polityczne. Ener-
getyka jest narzędziem rosyjskiej 
polityki zagranicznej. I tak rosyj-
scy stratedzy przerwali dostawy 
ropy rurociągiem „Przyjaźń”. 
Następnie po przejęciu Możejek 
przez Orlen rozpoczęli remont 
rurociągu. Pożar w Możejkach, 
a następnie remont rosyjskiego 
systemu rurociągów skutecznie 
zablokowały plany Orlenu Lie-
tuva. Rosja patronuje też od lat 
zrealizowanej koncepcji rosyj-
sko-niemieckiego rurociągu 
Nord Stream.

Platforma uspokaja

– Pomorski koncern powi-
nien mieć takie same możliwo-
ści wchodzenia w strategiczne 
alianse jak jego konkurenci. 
Jeśli znajdzie się taki, które-
go strategia będzie zbieżna 
ze strategią Grupy, czyli inwe-
stor zapewni jej dostęp do złóż 
i będzie pozytywnie oceniony 
z perspektywy bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, to Lo-
tos zostanie sprzedany. Jeżeli 
nie, to nie. Ziemia będzie się 
dalej kręciła. Grupa Lotos 
ma z czego spłacać zobowią-
zania wynikające z Programu 
„10+”, więc może dalej dzia-
łać w dotychczasowej formie 
– mówił nam Tadeusz Azie-
wicz, gdy pojawił się temat 
prywatyzacji Grupy.

Należy pamiętać także 
o znaczeniu Naftoportu dla 
zaopatrzenia Polski w ropę 

naftową oraz o 5 tysiącach 
miejsc pracy w regionie gdań-
skim i podkarpackim. Niestety, 
zarzucony został temat ropo-
ciągu Odessa – Brody – Płock 
– Gdańsk.

– Ewentualne wystawienie 
akcji Grupy Lotos na sprzedaż 
to temat dotykający racji stanu 
Polski. Sektor paliw, energety-
ki to jest sfera niezależności. 
Tym bardziej że Rosja potrafi 
wykorzystać argument mono-
polu energetycznego w stosun-
kach z krajami dawnego bloku 
wschodniego. Lotos przeszedł 
gruntowną modernizację 
za nasze pieniądze. Sprzedać 
coś można raz – mówi poseł 
Śniadek.

Artur S. Górski

Energetyka to niezależność 
Stanowisko Zarządu Regionu 
w sprawie odrzucenia przez 
Sejm RP obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej dot. firmy LOTOS S.A.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z obu-
rzeniem przyjmuje odrzucenie przez rządzącą koalicję parla-
mentarną – bez jakiejkolwiek próby osiągnięcia kompromisu 
– kolejnej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, dotyczącej 
zachowania przez Skarb Państwa większościowego pakietu 
udziałów w spółce LOTOS SA.

Ta decyzja w praktyce umożliwi pozbycie się przez Pań-
stwo kontroli nad jedną z największych spółek paliwowych 
w tej części Europy, co może doprowadzić do dalszej utraty 
suwerenności w tym zakresie, a budżet narazi na utratę po-
tencjalnych dochodów z dywidendy.

Dodatkowo pokazuje to po raz kolejny, że dla tej władzy 
jakikolwiek dialog ze społeczeństwem jest zbędny, a konsty-
tucyjne prawa obywateli – są fasadą dla jedynie słusznych 
racji rządzącej ekipy.

Szczególnie godny potępienia jest fakt, że za wnioskiem 
o odrzucenie projektu ustawy głosowali wszyscy pomorscy 
posłowie PO. Dopóki nie będziemy wyciągali wniosków z ta-
kiego zachowania w trakcie kolejnych wyborów, dopóty bę-
dziemy lekceważeni i oszukiwani.

Wsparliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą podpi-
sami wielu członków Związku w naszym Regionie i będziemy 
dalej wspierali wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia 
zakładanego celu.

Gdańsk, 4 lutego 2013 r.

Rząd Donalda Tuska uległ 
mirażowi, że w dobie 
globalizacji własność 

nie ma znaczenia. Obywatelski 
projekt ustawy o utrzymaniu 
kontroli państwa nad koncer-
nem wylądował w koszu, jak 
wcześniej m.in. dwa i pół mi-
liona podpisów za przeprowa-
dzeniem referendum w sprawie 
wydłużenia wieku emerytalne-
go. Nie wywołało to wybuchu 
społecznego niezadowolenia. 
Polacy pogrążają się w bierno-
ści, a demokracja obywatelska 
nawet nie pączkuje. W Szwaj-
carii czy Skandynawii taka 
arogancja władzy mieniącej 
się „obywatelską” byłaby nie 
do zaakceptowania. Większość 
posłów woli zajmować się tzw. 
związkami partnerskimi niż 
dbać o suwerenność energe-
tyczną kraju.

Arogancja władzy

25 stycznia Sejm odrzucił 
obywatelski projekt ustawy 
o zachowaniu przez państwo 
większościowego pakietu akcji 
Grupy Lotos SA. Głosowało 
447 posłów; za odrzuceniem 
opowiedziało się 224, przeciw-
nych było 222, a jedna osoba 
wstrzymała się od głosu.

– Arogancja władzy sięga 
zenitu. Lekceważenie głosu 
obywatelskiego stało się re-
gułą w jej sprawowaniu. Tak 
było przy odrzuceniu projektu 
referendum w sprawie wydłu-
żenia wieku emerytalnego. Tak 
dzieje się, gdy lekceważone 
są liczne głosy upominających 
się o równe prawa dla Telewi-
zji Trwam. I tak stało się, gdy 
Sejm głosami koalicji odrzucił 
obywatelski projekt, powsta-
ły z troski o bezpieczeństwo 
energetyczne państwa. Oby-
watelskie projekty, tyczące 
ważnych spraw, torpeduje par-
tia, która powinna nazywać się 
nie obywatelską, ale Platformą 
Antyobywatelską – powiedział 
w rozmowie z nami Janusz 
Śniadek, były lider NSZZ „S”, 
poseł PiS.

Od 2010 r. rząd stara się zbyć 
akcje Grupy Lotos. W 2011 r. 
były nawet ustalane kolejne 
terminy zgłaszania ofert kupna 
akcji koncernu. Ministerstwo 
Skarbu Państwa postanowiło 
dawać inwestorom dodatkowe 
miesiące, licząc, że pojawią 

– Lotos nie będzie 
prywatyzowany 
– zadeklarował 
w lutym wicepremier 
i minister gospodar-
ki Janusz Piecho-
ciński na spotkaniu 
z Komisją Krajową 
NSZZ „S” i dodał, 
że są granice brzego-
we funkcjonowania 
koalicji PO-PSL.
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ZWIĄZEK

Chcemy stworzyć firmę godną nazwy LUBIANA SA, firmę,
w której krzewione są takie wartości, jak ciepło, wzajemna 
pomoc i zgoda – deklaruje fabryka porcelany położona w sercu 
Kaszub. Czy to tylko slogan, czy też kryje się za tym poczucie 
więzi z miejscem pracy i potrzeba solidarnego działania?

– W sytuacji, kiedy nasza 
produkcja to głównie eksport 
do 37 krajów, a rząd nam nie 
pomaga w promocji krajowej 
marki, gdy rodzimy biznes 
nie jest chroniony, gdy wpusz-
cza się do nas tanie produkty 
z Azji, musimy wspólnie dzia-
łać by dać pracę i zapłatę 1500 
pracownikom. Trzemy się, ale 
się dogadujemy. U nas nikt nie 
czekał na wypłatę należnego 
wynagrodzenia. Nie spóź-
niliśmy się z wypłatą nawet 
o dzień – mówi Wawrzyniak.

Związkowcy podkreślają, 
że pani prezes to silna osobo-
wość. Pracuje tu od początku 
i ceni ludzi twardych. Ma więc 
za partnera kobietę – szefową 
związku o jasno sprecyzowa-
nych poglądach.

na gospodarczo się zwija. Nie 
może być tak, byśmy odstawali 
od Chojnic czy Kartuz – za-
uważa Rekowski, który jest 
w „Solidarności” od początku 
pracy zawodowej. Nie mogło 
być inaczej. Rekowski to kibic 
Lechii Gdańsk. Siostra Krzysz-
tofa – Agnieszka „Oleńka” 
– przyjaźniła się z zamordo-
wanym w Gdańsku 17 grudnia 
1981 roku Antonim Browar-
czykiem.

Kościół

Związek, tak jak porcelana 
z Lubiany, jest widoczny w Ko-
ścierzynie.

– Jesteśmy widoczni na uro-
czystościach patriotycznych i ko-
ścielnych – mówi Skwierawski.

– Każdy ma swoje pro-
blemy. Ludzie szukają u nas 
sprawiedliwości, wsparcia czy 
mediacji. Czasem chcą pomocy 
w sprawach czysto ludzkich, 
a nawet rozwiązania koleżeń-
skich waśni – mówi Małgo-
rzata Majchrzak, prowadząca 
sekretariat komisji.

Związek ujął się też za pra-
cownikami przyzakładowego 
sklepu. Czas na rozpakowanie 
i ustawienie porcelany na skle-
powe lady przed jego otwar-
ciem został wliczony do czasu 
pracy. Był też temat „mody”.

– Rozwiązaliśmy temat 
naszych umundurowań. Przy-
jemnie popatrzyć na ładne ko-
leżanki, ale zbytni liberalizm 
w stroju przy piecu wypalają-
cym porcelanę nie zawsze jest 
wskazany – żartuje Rekowski.

Temat drażliwy to sprawa 
prawnego uregulowania sytu-
acji tych osób, które pracują 
na wydziałach produkcyj-
nych, jak np. elektrycy, ale nie 
są traktowane jako pracujący 
w warunkach szczególnych. 
Ma to niebagatelne znaczenie 
przy przechodzeniu na eme-
ryturę po pracy w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia. 

Lubiana firma

Lubiana SA to swoiste 
miasteczko. Jest w zakładzie 
ogólnodostępna przychodnia, 
przedszkole i szkoła powołane 
z inicjatywy zakładu. Podobnie 
jak linia doprowadzająca gaz 
ziemny do zakładu i zasilająca 
osiedle. W procesie przekształ-
ceń własnościowych pracowni-
cze osiedle zostało wyodręb-
nione i powstała spółdzielnia 
mieszkaniowa.

– Lubiana to miejsca pracy 
dla kolejnego już pokolenia. 
Można nawet zaryzykować, 
że rodzina przyucza do zawo-
du. Po nieprzemyślanej likwi-
dacji szkolnictwa zawodowego 
brakuje właściwego fachowego 
przygotowania, a przykład ro-
dziny pokazuje – po pierwsze 
– że każdy jakiś zawód musi 
mieć, a po drugie – jest miejsce 
pracy. Zakład korzysta ze swo-
ich wychowanków – analizuje 
Skwierawski.

Wiesława Jankowska zna 
ten fenomen. W Łubianie 
założyła rodzinę. Jest osobą 
znaną. Wie też, że przekonać 
ludzi do „Solidarności” nie 
jest łatwo.

– Bywa, że jesteśmy ob-
winiani za tych, którzy doszli 
do władzy dzięki nam, a dzisiaj 
z nami nie mają nic wspólne-
go, a nawet chcą nas niszczyć 
– mówi Jankowska.

Artur S. Górski

O MIEJSCA PRACY dbać jak o porcelanę
KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W LUBIANIE SA

Mało kto wie, że porcela-
na spod marki Lubiana 
wypalana jest w podko-

ścierskiej wsi. Zakłady Porcelany 
Stołowej „Lubiana” w Łubianie 
to jeden z największych praco-
dawców w regionie. Fabryka 
oparła się zawirowaniom i prze-
kształceniom na początku lat 90. 
Wielu pracowników Lubiany 
to kolejne fabryczne pokolenie. 
Zdarza się, że razem pracują do-
świadczeni dziadkowie i wnuki 
przyuczające się do zawodu.

Kaszubska 
„Solidarność”

„Solidarność” w Zakładach 
Porcelany Stołowej „Lubiana” 
ma też swoje tradycje. Związkiem 
kierował tu w przeszłości Jan 
Antczak, człowiek zasłużony, 
odznaczony przez śp. prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego w 2008 
roku Krzyżem Oficerskim Orgeru
Odrodzenia Polski. Związkowcy 
pamiętają o jego oddaniu, inter-
nowaniu, więzieniu.

Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Lubia-
nie SA liczy 240 związkowców, 
osób pracujących (na starcie ka-
dencji było ich 150) i 22 eme-
rytów. W ciągu kilku ostatnich 
miesięcy przybyło 40 nowych 
członków. Szefową komisji jest 
Anna Zagórska z nadzoru ru-
chu, od 1986 zawodowo zwią-
zana z zakładem.

– Ochrona miejsc pracy 
jak kruchej z natury porcelany 
to nasz wspólny interes. Są spo-
ry o sprawy płacowe, pracowni-
cze. Dogadujemy się. Organizu-
jemy też wspólne spotkania, bale 
– opowiada Anna Zagórska.

Wiesława Jankowska 
(szlifierz ceramiki, w Lubianie
od 1983 r.) do Związku wstąpiła 
w 1995 r. Jak mówi – w czasach 
trudnych, kiedy w zakładzie dużo 
się działo. O czym zatem rozma-
wia się na zakładzie z człowie-
kiem „Solidarności”?

– Są pytania o premie, o spra-
wy socjalne, a nawet o krój uni-
formu – żartuje Jankowska.

W zakładzie działają trzy 
związki zawodowe.

– Razem negocjujemy te-
maty pracownicze. Czasem 
koty drzemy, ale w gabinecie 
u pani prezes mówimy jednym 
głosem – dodaje Zagórska.

Robotnicy chronią pracę

Do NSZZ „Solidarność” nale-
żą głównie ludzie z produkcji. 

– „Solidarność” w Lubianie 
to związek robotniczy. Przycho-
dzić do nas zaczęli też młodzi – za-
uważa Jerzy Skwierawski. Kiedy 
rodziła się „Solidarność” Skwie-
rawski w 1980 r. nie zastanawiał 
się długo – wstąpił. Pracował 
wówczas w gdańskiej rafinerii. 13
grudnia 1981 roku zastał go na lot-
nisku w Siemirowicach, w szkole 
łączności w bazie lotnictwa Ma-
rynarki Wojennej. Na „Solidar-
ności” się nie zawiódł. Był mo-
ment zwątpienia. Tego nie kryje. 
– „Solidarność” dała znak prze-
mianom z 1989 r. Później jednak 
zrobiliśmy błąd. Przy niedo-
władzie opozycji „Solidarność” 
wzięła na siebie odpowiedzialność 
za kraj w 1997 roku i za wpro-
wadzenie reform. Nie odbiło 
się to na Związku pozytywnie. 
Ludzie zaczęli kojarzyć „Solidar-
ność” z władzą. Był więc moment 
zawahania, bo co nam ta polityka 
dała? – wspomina Skwierawski, 
który dzisiaj jako związkowy 
chorąży z dumą dzierży sztandar 
kościerskiej „Solidarności” pod-
czas rozmaitych uroczystości.

Akcje protestacyjne?

– Uczestniczymy w związko-
wych akcjach, ale nasze sprawy 
staramy się rozwiązywać w za-
kładzie. Związek jest kreatyw-
ny. Tak było przy opracowaniu 
programu emerytalnego, obo-
wiązującego od 17 lat, przy ne-
gocjowaniu układu zbiorowego 
pracy. Tak było też, gdy wspól-
nie z panią prezes wypracowy-
wali sposób wyjścia z kryzysu, 
jaki dotknął spółkę w latach 
2008-09. Była współpraca po-
parta gwarancją, że tymczasowo 
zwolnieni z pracy wrócą, gdy za-
kład odzyska stabilną pozycję.

– Obyło się bez akcji pro-
testacyjnych. Sytuacja wróciła 
do normy. Ruszyła produkcja 
i osoby zwolnione przyjmowa-
ne były w pierwszym rzędzie 
– mówi Zagórska.

Kobiety rządzą

Krystyna Wawrzyniak, 
prezes Lubiany SA, jednego 
z największych pracodawców 
w kaszubskim regionie, współ-
pracę z „Solidarnością” określa 
jako wymagającą, szorstką, ale 
zgodną.

– Chronić miejsca pracy, dać 
ludziom zatrudnienie – to słowa, 
które często padają w rozmowie 
z prezes Wawrzyniak, związaną 
z zakładem od 1976 roku.

Od lewej: Małgorzata Majchrzak, Jerzy Skwierawski, 
Wiesława Jankowska, Anna Zagórska i Krzysztof Rekowski.

Rynek?
– Jakoby rynek rządzi – mówią 

z ironią związkowcy. Skwierawski 
ma wątpliwość. Być może akurat 
w Lubianie sprawdziłby się akcjo-
nariat pracowniczy przy rodzin-
nych koligacjach i na tym terenie?

– Polski kapitalizm jest taki, 
że pracodawca nie potrafi się po-
dzielić zyskiem z ludźmi, którzy 
ten zysk wypracowali – mówi 
Skwierawski, ale zaraz dodaje, 
że w przekształceniach to i tak 
Lubiana miała szczęście.

– Nie dostrzegli nas w tym 
lesie rozmaici aferałowie, 
pseudobiznesmeni nas z sa-
molotu nie zauważyli – dodaje 
z ironią Krzysztof Rekowski, 
wspominając przy okazji pro-
gram tzw. NFI, do którego tra-
fiła też Lubiana SA.

– Nie  angażujemy s ię 
w działania polityczne. Jednak 
patrzymy włodarzom na ręce. 
Związek nie ma wyręczać ludzi 
w ich wyborczych decyzjach. 
Niepokoi nas to, że Kościerzy-

Kościerzyna ma swego 
duszpasterza mocno zaangażo-
wanego w sprawy społeczne. 
To znakomity kaznodzieja i bu-
downiczy ks. Marian Szczepiń-
ski, dziekan, prałat honorowy 
Jego Świątobliwości, kanonik 
Kapituły Pelplińskiej.

– Szanujemy księdza dzie-
kana za jego płomienne kazania 
– mówi Zagórska, a związkow-
cy dodają, że i w samej Łubianie 
proboszcz Mieczysław Gajewski 
sprzyja Związkowi. Ksiądz Ga-
jewski to były portowiec z Portu 
Gdynia, który poczuł powołanie 
będąc robotnikiem. To z inicjaty-
wy księdza proboszcza i Związku 
w kościele w Łubianie znalazły 
się relikwie błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Drzwi 
do „Solidarności”

Drzwi zakładowej „Solidar-
ności” sąsiadują z wydziałem 
produkcji.
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Polscy i europejscy związkowcy zrzeszeni w IndustriAll Eu-
ropean Trade Union negocjują z pracodawcami i Komisją 
Europejską przyjęcie stanowiska nt. standardów socjalnych 
dla europejskiego sektora stoczniowego w celu promowa-
nia bezpiecznych i sprawiedliwych społecznie warunków 
pracy we wszystkich zakładach branży.

EUROPEJSKI SEKTOR OKRĘTOWY

NEGOCJACJE nadal trwają

Przyjęcie tego dokumen-
tu, swoistej deklaracji 
wszystkich stron, jest dla 

nas bardzo ważne – podkreśla 
Krzysztof Żmuda, przewodni-
czący KM NSZZ „S” w Stoczni 
Północnej w Gdańsku i członek 
Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „Solidar-
ność”. – Szczególnie istotne są 
zapisy dotyczące możliwości 
tworzenia organizacji związ-
kowych oraz traktujące o płacy 
oraz bezpieczeństwie i warun-
kach pracy. To elementy, o które 
my, polscy związkowcy, powin-
niśmy stanowczo zabiegać.

Nieudane spotkanie 
w Brukseli

6 lutego w Brukseli związ-
kowcy spotkali się po raz ko-
lejny z reprezentacją praco-
dawców oraz podwykonawców 
i poddostawców europejskiego 
sektora okrętowego, w rozmo-
wach brał udział przedstawiciel 
Komisji Europejskiej. W spo-
tkaniu plenarnym nie zabrakło 
naszych przedstawicieli z Sek-
cji Krajowej Przemysłu Okrę-
towego NSZZ „Solidarność”: 
Mirosława Piórka, przewod-
niczącego sekcji i przewod-
niczącego KM NSZZ „S” 
w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. Józefa Piłsudskiego 
SA, oraz Krzysztofa Żmudy.

– Niestety, spotkanie ple-
narne w Brukseli nie przynio-

Mimo ponad 500 km morskiego wybrzeża rząd PO-PSL 
nie ma klarownej koncepcji dla przemysłu okrętowego 
na polskim Wybrzeżu. Po pierwsze – jest on w większości 
w rękach prywatnych, a po wtóre – pomoc publiczna jest 
pod lupą Komisji Europejskiej.

łalności Stoczni Gdańsk – twierdzi 
wiceminister Baniak.

– Jeżeli chodzi o wycenę ry-
zyka i zachowanie Komisji Eu-
ropejskiej, to każde nowe za-
angażowanie Agencji Rozwoju 
Przemysłu staramy się obudo-
wywać we wszelkie możliwe 
zabezpieczenia. Chcemy, żeby 
tam, gdzie możliwe, odbywało 
się to w formule otwartej, czyli 
przetarg, aukcja czy inna forma 
konkurencyjna – odpowiadał 
na pytanie Mirosława Piórka 
wiceminister Baniak.

Niestety, w opinii MSP mimo 
że Stocznia Gdańsk była zobo-
wiązana przedstawić program 
restrukturyzacji, zakładane cele 
nie zostały osiągnięte.

Największy problem to za-
ległości wobec ZUS. Hipoteki 
sprzedawanych przez stocznię 
gruntów zostały zajęte przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych. 
Roszczenia zakładu to kilkadzie-
siąt milionów złotych.

Swoje roszczenia ma też 
Energa-Obrót – 6 mln zł za 
niezapłacone rachunki za prąd. 
Konieczne jest więc spotkanie 
z przedstawicielem ukraińskiego 
udziałowca większościowego.

Niezbędne jest zróżnicowa-
nie produkcji zakładu. Ceny bu-
dowanych statków na rynkach 
światowych spadły. Są za to 
zlecenia dla energetyki, jednostki 
off-shore, platformy wiertnicze, 
statki naukowo-badawcze. Dalsze 
decyzje są w rękach ukraińskiego 
miliardera Serhija Taruty, lidera 

Związku Przemysłowego Don-
basu (ISD),

 Tymczasem na rynku eu-
ropejskim sytuacja przemysłu 
stoczniowego, mimo zaanga-
żowania np. rządu federalnego 
Niemiec w ratowanie niemiec-
kich stoczni, nie wygląda różo-
wo. Upadły stocznie w Stralsun-
dzie i Wolgaście. Trudności ma 
duńska stocznia w Odense oraz 
fińska w Turku. Polskie stocznie, 
mimo problemów, odnotowały 
wzrost przychodów z działal-
ności z 300 mln zł w 2010 r. do 
prawie 450 mln zł w 2012 r.

Na brak jasnej polityki 
zwraca uwagę dyrektor Związ-
ku Pracodawców Forum Okrę-
towe Jerzy Czuczman.

– Dzisiaj nasz sektor, w zde-
cydowanej większości prywat-
ny, dobrze sobie radzi na ryn-
ku globalnym z konkurencją 
światową. Jednocześnie muszę 
stwierdzić, że coraz większy 
niepokój środowiska mogą 
budzić działania podejmowane 
wobec stoczni remontowych, 
ponieważ plany Agencji Roz-
woju Przemysłu nie są zupeł-
nie znane. Jakie przesłanki 
stoją za brakiem informowania 
środowiska o planach ARP? 
Dlaczego nie są podejmowane 
dyskusje w gronie menedżerów 
reprezentujących środowisko, 
menedżerów będących ludźmi 
sukcesu, mających duże do-
świadczenie w branży? – do-
pytywał Czuczman i dodał, że 
sektor stoczniowy daje sobie 
radę z konkurencją europejską. 
Nagle jednak staje przed zupeł-
nie nowym wyzwaniem – kon-
kurencją krajową wspomaganą 
środkami publicznymi.

Artur S. Górski

GOSPODARKA

POMOC PAŃSTWA DLA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

Koło ratunkowe?

Czy pieniądze wpompowane 
w ten sektor są korzystnie 
inwestowane? Czy dzięki 

milionom złotych powstają setki 
nowych miejsc pracy? Jak ratować 
polskie stocznie, by nie narazić się 
na zarzuty Komisji Europejskiej 
o łamaniu zasad konkurencji?

Stocznie działają dzięki 
dostarczaniu wysoko specjali-
stycznych wyrobów i determi-
nacji pracowników, kadry inży-
nieryjnej i zarządzającej.

7 lutego br. na posiedzeniu 
Komisji Skarbu Państwa, której 
przewodzi pomorski poseł PO 
Tadeusz Aziewicz, obecni byli 
m.in.: podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa Ra-
fał Baniak, dyrektor Związku 
Pracodawców Forum Okrętowe 
Jerzy Czuczman, prezes zarządu 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA 
Wojciech Dąbrowski. Stronę 
związkową reprezentował prze-
wodniczący Rady Sekcji Kra-
jowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „Solidarność” Mirosław 
Piórek. Obecni byli także parla-
mentarzyści: Jerzy Borowczak 
(PO), Maciej Małecki (PiS), Jan 
Warzecha (PiS) i Renata Za-
remba (PO). Zaproszeni zostali 
też prezes zarządu Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych SA 
Piotr Słupski i prezes zarządu 
Stoczni Remontowej Nauta SA 
Andrzej Szwarc.

W trakcie obrad Komisji Skar-
bu Państwa przedstawiciele Mini-
sterstwa SP zadeklarowali wspar-
cie dla przemysłu stoczniowego 
m.in. dla Stoczni Gdańsk. Rodzi 
to jednak ryzyko interwencji insty-
tucji europejskich.

Jak poinformował podsekre-
tarz stanu w MSP Rafał Baniak, 
obecnie zaangażowanie Agencji 
Rozwoju Przemysłu w Stocznię 
Gdańsk wyceniane jest na po-
nad 215 mln zł, co zresztą jest 
przedmiotem badania Komisji 
Europejskiej jako ryzyko niedo-
puszczalnej pomocy publicznej.

Mirosław Piórek – jak mówi 
– nauczony doświadczeniem 
angażowania Skarbu Państwa 
w stocznie, co doprowadziło 
do upadłości dwóch dużych 
i prawie, że trzeciej – gdańskiej, 
dopytywał, czy zaangażowanie 
Skarbu Państwa nie spowoduje 
reakcji Komisji Europejskiej.

– Mamy świadomość ryzyka 
utraty miejsc pracy. Mamy świa-
domość trudności, z jakimi boryka 
się rynek produkcji stoczniowej. 
Stąd próby zaangażowania i po-
szukiwania przeprofilowania dzia-

Każda firma jest zagrożona
ROMAN GAŁĘZEWSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Bez nadzwyczajnych działań dziś prak-
tycznie każda firma jest zagrożona. Jeśli mowa 
o naszej stoczni, to sytuacja wygląda tak: ceny 

statków spadają o 30-40 proc., a koszty produkcji, nie tylko 
energii, dramatycznie rosną. Więc te nadzwyczajne działania 
są konieczne. I są one przeprowadzane. Ale niestety tak to już 
jest, że restrukturyzacja odbywa się również kosztem załogi.

Jeśli natomiast chodzi o pomoc publiczną, o której dziś znowu 
mowa, to trudno na ten temat się wypowiadać. Dlaczego? Ano 
dlatego, że każda gwarancja finansowa, udzielana przez państwo, 
jest pomocą publiczną. Dodam, że nie dzieje się to nieodpłatnie, 
często oprocentowanie jest wyższe niż w bankach. Czy jednak 
państwo nie powinno udzielać takiej pomocy? Wielu uważa, że 
tak. Pomoc publiczna to trudny temat, bo dotąd tak naprawdę 
nie zdefiniowano, co jest pomocą publiczną. Nie ma do końca 
pewności, czy udzielanie gwarancji finansowych na pewno nią 
jest. Bo przecież to zupełnie co innego niż dofinansowanie dane-
go zakładu czy jakiejś działalności. Banki wspierają kredyty i nikt 
im jakoś nie mówi, że to pomoc publiczna. Niestety, w powszech-
nym mniemaniu, jeśli jest mowa o udzielonej pomocy publicznej, 
każdy myśli, że tą pomocą były konkretne pieniądze, przelane na 
konto. A przecież w naszym przypadku tak nie było. 

sło spodziewanych rezultatów 
– wyjaśnia Krzysztof Żmuda. 
– Mieliśmy pracować nad waż-
nym dokumentem, będącym 
opracowaniem europejskich 
standardów pracy w przemy-
śle stoczniowym. Ku naszemu 
zdziwieniu pracodawcy wnieśli 
nowe uwagi i poprawki. A my 
nie mogliśmy wcześniej się 
z nimi zapoznać. Tak więc nie 
było możliwości prowadzenia 
merytorycznej dyskusji.

Projekt stanowiska z uwa-
gami i poprawkami pracodaw-
ców Sekcja Krajowa Przemy-
słu Okrętowego otrzymała 14 
lutego.

– Jeśli chodzi o uwagi pra-
codawców, to ani ja, ani Miro-
sław Piórek nie dopatrzyliśmy 
się na razie zapisów, które by 
nas niepokoiły – mówi Żmuda. 
– Chcielibyśmy, aby doszło do 
podpisania tego ważnego do-
kumentu.

O co walczą 
związkowcy?

„Prawo do tworzenia i wstę-
powania do związków zawo-
dowych musi być uznane, po-
dobnie jak prawo do negocjacji 
zbiorowych. Reprezentacja pra-
cownicza, zgodnie z właściwym 
prawem krajowym, we wszyst-
kich przedsiębiorstwach branż: 
stoczniowych, remontowych 
i złomowych musi być uzna-
na, aby zapewnić trwały dialog 

ALTERNATYWA
W Sejmie 26 lutego 

br. odbyła się deba-
ta z cyklu „Alterna-

tywa – Praca, Gospodarka, 
Przemysł”. – Jak odbudować 
konkurencyjność polskiej go-
spodarki na rynku międzyna-
rodowym? Jak ożywić prze-
mysł krajowy i patriotyzm 
gospodarczy? – zastanawiali 
się eksperci, politycy PiS, 
związkowcy i pracodawcy. 
Inicjatywa spotkania wyszła 
od Sekretariatu Metalowców 
NSZZ „Solidarność”.

– Mamy do czynienia z kry-
zysem modelu funkcjonowania 
Polski; trzeba skonstruować 
system społecznie nieporów-

nywalnie mniej dolegliwy od 
obecnego – powiedział Jaro-
sław Kaczyński, prezes PiS.

Zdaniem przewodniczące-
go NSZZ „S” Piotra Dudy, 
„przemysł to gwarancja miejsc 
pracy, a gospodarka oparta na 
usługach to mit”.

– Polityka przemysłowa 
musi być oparta na odpowied-
nich standardach, dotyczących 
miejsc pracy, na umowach 
o pracę. To trzeba powtarzać 
tak samo, jak to, że umowy-
-zlecenia i o dzieło to umowy 
śmieciowe – mówił Duda.

Ekonomista, ekspert NSZZ 
„S” prof. Stephane Portet, 
ocenił, że trzeba „stawiać na 

PRACA, GOSPODARKA, PRZEMYSŁ
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EUROPEJSKI SEKTOR OKRĘTOWY

NEGOCJACJE nadal trwają

GOSPODARKA / SŁUŻBA ZDROWIA

Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie będzie 
przekształcany w spół-
kę prawa handlowego 
– uchwałę intencyjną, 
rozpoczynającą ten pro-
ces, Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego przyjął 
25 lutego. Komercjalizacji 
placówki sprzeciwia się za-
kładowa „Solidarność”.

Uchwałę Sejmiku prze-
głosowano stosunkiem 
głosów: 20 za, 7 prze-

ciw oraz 2 wstrzymujących się. 
To pokazuje, że plany Zarządu 
Województwa Pomorskiego 
nie są powszechnie akcepto-
wane. Na decydującej sesji 
Sejmiku obecni byli przedsta-
wiciele „Solidarności” z ko-
ścierskiego szpitala, jednak 
nie dopuszczono ich do głosu 
(wypowiedzieć się mógł jedy-
nie członek Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Leka-
rzy). Powodem być może było 
jednoznacznie negatywne sta-
nowisko „Solidarności” wobec 
planu przekształcenia placówki 
w spółkę handlową.

(Nie)odpowiedzialność

Obecnie szpital w Koście-
rzynie ma ok. 100 mln zł za-
dłużenia, które z tytułu samych 
odsetek co miesiąc powiększa 
się o kolejne 2 mln zł. Zdaniem 
tymczasowo kierującego pla-
cówką Zbigniewa Krzywosiń-
skiego (jednocześnie zastępcy 
dyrektora Departamentu Zdro-
wia Urzędu Marszałkowskie-
go), który przygotował raport 
nt. sytuacji w szpitalu, to przede 
wszystkim efekt sposobu zarzą-
dzania. Na absurdy w działalno-
ści jednostki wskazuje również 
Andrzej Pufelski, przewodni-
czący KM NSZZ „S” w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzy-
nie.  – Z jednej strony szpital 
nie wykonał ubiegłorocznego 
kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia na kwotę 1 mln 
zł i musi zwrócić te pieniądze, 
z drugiej w innych obszarach 
wypracował tzw. nadwykonania, 
za które NFZ musi zapłacić 1,8 
mln zł. Niewykonanie kontraktu 
za 2012 r. oznacza zawarcie niż-
szego kontraktu z NFZ na bieżą-
cy rok – wyjaśnia Pufelski.

Wydaje się, że najbardziej 
odpowiedzialnie zachowali się 
pracownicy, którzy zrezygnowa-
li z części wynagrodzeń przysłu-
gujących im zgodnie z regula-
minem wynagradzania szpitala. 
Z kolei działające w placówce 
organizacje związkowe odstą-
piły od egzekwowania zaległej 
kwoty ok. 2,5 mln zł odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych za lata 2010 i 2011.

społeczny. Dialog umożliwia 
przewidywanie ewentualnych 
problemów oraz przestrzega-
nie i monitorowanie wymogów 
w zakresie pracy, BHP i ochro-
ny środowiska” – to fragment 
projektu stanowiska, który we-
dług oceny związkowców jest 
niezwykle ważny dla polskich 
pracowników.

W dokumencie mowa jest 
także o tym, że pracodaw-
cy mają być zobowiązani do 
przedstawiania pracownikom 
informacji o działaniach przed-
siębiorstwa, które mogą mieć 
wpływ na warunki pracy i za-
trudnienia. Takie informacje 
pracownicy powinni otrzymy-
wać regularnie.

Jednym z elementów de-
klaracji jest zapis traktujący 
o bezpieczeństwie, warunkach 
pracy i BHP w przedsiębior-
stwach. Mają one dążyć do 
bezwypadkowych miejsc pracy 
i ostatecznej eliminacji chorób 
zawodowych. Krajowe i euro-
pejskie regulacje BHP muszą 
być wszędzie przestrzegane.

Dokument określa również 
zasady wynagrodzeń: „Płaca mi-
nimalna, ustanowiona prawnie 
bądź poprzez układy zbiorowe, 
musi być przestrzegana”. Spra-
wiedliwy system płac ma także 
dotyczyć pracowników, będą-
cych podwykonawcami w tych 
stoczniach. „Europejskie i kra-
jowe lub zakładowe standardy 
i zasady w zakresie czasu pracy 
muszą być respektowane”.

W projekcie stanowiska 
mowa jest także o koniecz-
ności rozwijania kwalifikacji 
i kompetencji pracowników 
poprzez ustawiczne szkolenia 
i programy edukacyjne, aby 

Budować na długach?

Przekształcenie kościerskiej 
placówki w spółkę prawa han-
dlowego negatywnie zaopiniował 
również Zarząd Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”. 
„Po szczegółowym zapoznaniu 
się z sytuacją Szpitala Specjali-
stycznego w Kościerzynie uzna-
jemy, że dotychczasowe działania 
Urzędu Marszałkowskiego w sto-
sunku do ww. jednostki służby 
zdrowia nie przyniosły spodzie-
wanego efektu. Przyłączenie do 
szpitala w 2008 r. Gdańskiego 
Centrum Rehabilitacji w Dzier-
żążnie oraz wprowadzenie 
w życie planu restrukturyzacji 
szpitala na lata 2011-2012, tj. 
wydzielenie ze struktur szpita-
la Sekcji Utrzymania Porządku 
i Transportu Wewnętrznego oraz 
wydzierżawienie Stacji Dializ 
i pomieszczeń, a także rucho-
mości Działu Żywienia, nie 
skutkowało poprawą sytuacji” 
– czytamy m.in. w opinii ZRG 
przekazanej do Urzędu Marszał-
kowskiego w połowie lutego.

i ciągle rosną, uważamy pro-
jekt przekształcenia szpitala 
w spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością za niewłaści-
wą propozycję” – głosi opinia 
Zarządu Regionu Gdańskiego.

Z członkami zakładowej 
„Solidarności” spotkał się p.o. 
dyrektor szpitala Zbigniew 
Krzywosiński, a 27 lutego mar-
szałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk, od-
powiedzialna za system opieki 
zdrowotnej wicemarszałek 
Hanna Zych-Cisoń oraz dy-
rektor Departamentu Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego 
Jolanta Sobierańska-Grenda. 
– Marszałek Struk poinfor-
mował nas, że przekształcenie 
szpitala jest jedyną możliwą 
opcją. Nie odpowiedział na 
moje pytanie, jak wyobraża 
sobie dalszą przyszłość działa-
jącej już na nowych zasadach 
placówki. Tymczasem w Pol-
sce w taki sposób przekształco-
no już ok. 150 szpitali i więk-
szość z nich dalej się zadłuża 
– kończy Andrzej Pufelski.

wyjść naprzeciw potrzebom 
innowacyjnego przemysłu. 
Przedstawiciele pracowników 
w przedsiębiorstwach powinni 
być włączeni do opracowywa-
nia polityki i wspólnych celów 
szkoleniowych.

W przypadku natomiast 
konieczności przeprowadze-
nia restrukturyzacji pracow-
nicy i odpowiednie organy 
ich reprezentujące na szczeblu 
zakładowym, krajowym i eu-
ropejskim muszą być o tym 
informowane we właściwym 
czasie. Pracownicy powinni 
mieć możliwość rozwijania 
swoich kwalifikacji, aby uła-
twiało im to zmianę miejsca 
pracy i dawało perspektywę 
zatrudnienia. Te zapisy doty-
czyć mają także dostawców 
i podwykonawców.

– Terminarz najbliższych 
spotkań nie jest sztywny. 
Wiemy jednak, że prace nad 
dokumentem mają zakończyć 
się 12 czerwca – informuje 
Żmuda. – Mam nadzieję, że się 
dogadamy. Przedstawiciel KE 
podczas spotkania plenarnego 
w Brukseli dał wyraźny sygnał, 
iż oczekuje, że cała procedura 
zakończy się podpisaniem 
wspólnego dokumentu.

Żmuda dodaje, że dialog 
między pracodawcami, związ-
kami zawodowymi i rządzący-
mi, to jest Komisją Europejską, 
jest możliwy. Dowodem na to 
są prowadzone negocjacje.

– Dlatego też mówimy 
o konieczności dostosowania 
struktur naszego Związku do 
potrzeb branż i zmieniającej 
się sytuacji w układach korpo-
racji międzynarodowych.

(zola)

przemysł niż na usługi”, bo 
„przynosi on zarówno pra-
cownikom, jak i budżetowi zu-
pełnie inne pieniądze”. Portet 
stwierdził, że produkty „made 
in Poland” nie pojawiają się 
na rynku europejskim i przy-
pominał, że trudniej jest two-
rzyć miejsca pracy niż bronić 

istniejących. Utrata miejsca 
pracy w produkcji pociąga za 
sobą likwidację nawet pięciu 
miejsc w usługach.

– Niemcy w latach 2009-10 
uratowali 600 tys. miejsc pracy 
i przechodzą przez kryzys mniej 
boleśnie niż inne państwa Unii. 
Konieczna jest odbudowa prze-
mysłu i produkcji, a wolna ręka 
rynku tego nie załatwi. Potrzeb-
na jest celowa polityka państwa 
– powiedział nam Janusz Śnia-
dek, poseł PiS.

Prof. Ryszard Bugaj wyli-
czył, że nasza gospodarka ma 
zmierzyć się z wprowadzeniem 
euro (niepokoi dążenie rządu 
do „zanurzenia się w strefie 
euro”), demografią, systemem 
emerytalnym i podatkowym, 
umowami śmieciowymi.

(asg)

Szpital na sprzedaż

ANDRZEJ PUFELSKI 
przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie. 

– Zakładowa „Solidarność” od wielu lat 
sygnalizowała w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Pomorskiego problemy w działaniu szpitala, 
przede wszystkim bardzo wysokie zadłużenie. Osoby odpo-
wiedzialne za funkcjonowanie wojewódzkiej służby zdrowia 
– pani marszałek Hanna Zych-Cisoń, a wcześniej pan mar-
szałek Leszek Czarnobaj – zapewniali nas, że znajdą sposób 
na rozwiązanie tych problemów, że kolejne plany restruktu-
ryzacji przyniosą rezultaty. Moim zdaniem, największym błę-
dem Urzędu Marszałkowskiego było przyłączenie do szpitala 
Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie i w efekcie 
przejęcie około 16 mln zł zadłużenia tej placówki, pomimo 
negatywnej opinii związków zawodowych w tej kwestii. Mam 
wrażenie, że opinii związków zawodowych nikt w Urzędzie 
Marszałkowskim nie czyta i są potrzebne tylko po to, aby były 
w dokumentacji, bo taki jest wymóg prawny.

Operacja na żywym 
organizmie

Według szacunków Zarzą-
du Województwa Pomorskiego 
powstanie spółki prawa handlo-
wego pozwoliłoby pozbyć się 
ok. 40 mln zł długu (w tym ok. 
17 mln z Ministerstwa Zdro-
wia). Zdaniem „Solidarności”, 
to optymistyczne wyliczenia, 
poza tym przekształcenie nie 
gwarantuje lepszego zarządza-
nia jednostką w przyszłości.

„Spółka, która na starcie ma 
przejąć ok. 60 mln zł długów 
szpitala, nie udźwignie takie-
go ciężaru i może w krótkim 
czasie upaść. W sytuacji, gdy 
kontrakt szpitala z NFZ w 2012 
roku opiewał na kwotę 87 mln 
zł, a zobowiązania na koniec 
października ubiegłego roku 
przekroczyły kwotę 82 mln zł 

Jak widać, włodarze woje-
wództwa są zdeterminowani, 
aby przeprowadzić tę opera-
cję. Oby tylko pacjent ją prze-
żył…

Adam Chmielecki

Przekształcenie 
kościerskiej placówki 
w spółkę prawa han-
dlowego negatywnie 
zaopiniował również 
Zarząd Regionu 
Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

PRACA, GOSPODARKA, PRZEMYSŁ
Trzeba skon-
struować system 
społecznie nie-
porównywalnie 
mniej dolegliwy 
od obecnego.
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Ruchomy czas pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowe-
go do 12 miesięcy zawiera projekt nowelizacji kodeksu 
pracy przyjęty przez rząd 5 lutego br. Pod pretekstem 
przeciwdziałania skutkom kryzysu koalicja rządząca chce 
wprowadzić na stałe zmiany w prawie pracy, które uderzą 
w pracowników.

mln 860 tys., to fakt, że z ustawy 
antykryzysowej skorzystało pięć 
setnych procent działających 
firm trudno nazwać sukcesem. 
NSZZ „Solidarność” nie zgadza 
się na wprowadzenie do kodek-
su pracy możliwości wydłużenia 
okresów rozliczeniowych.

Niezgodne 
ze standardami Unii 
Europejskiej

W trakcie konsultacji nad 
projektem ustawy „Solidar-
ność” wykazała niezgodność 
nowelizacji ustawy z dyrekty-
wą Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 4 listopada 2003 
roku dotyczącą niektórych 
aspektów organizacji czasu 
pracy. Dokument ten nie stwa-
rza możliwości wprowadzenia 
w przepisach prawa krajowe-
go 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego czasu pracy 
wszystkim pracownikom.

– Dyrektywa jako zasadę 
przyjmuje, że okres rozlicze-
niowy czasu pracy nie może 
przekraczać 4 miesięcy, do-
puszczając wyjątki, które 
wyraźnie wskazane są w do-
kumencie UE. W rządowym 
projekcie proponuje się, aby 
12-miesięczny okres rozli-
czeniowy czasu pracy mógł 
być wprowadzony, jeżeli jest 
to uzasadnione „przyczynami 
obiektywnymi, technicznymi 
lub dotyczącymi organizacji 
pracy” – mówi dr hab. Marcin 
Zieleniecki, który przygotował 
opinię prawną dla NSZZ „Soli-
darność”. Określenie „przyczy-
ny obiektywne” nie pełni funk-
cji eliminacyjnej i praktycznie 
można pod nie podciągnąć 
wszystko. A co w przypadku 
osób pracujących w szkodli-
wych warunkach, czy będą 

Zmiany w KODEKSIE PRACY uderzą w pracowników

Rząd swoje, posłowie 
PO swoje

W połowie grudnia grupa 
posłów Platformy Obywatel-
skiej skierowała do prac w Sej-
mie projekt dotyczący zmiany 
ustawy Kodeks pracy. W tym 
samym czasie w Komisji Trój-
stronnej ds. Społeczno-Go-
spodarczych już trwały kon-
sultacje nad projektem zmian 
w ustawie przedłożonym przez 
Ministerstwo Pracy. Oba pro-
jekty dotyczą tej samej materii: 
możliwości wydłużenia okresu 
rozliczeniowego czasu pracy 
oraz wprowadzenia tzw. rucho-
mego czasu pracy, z tym że pro-
jekt poselski idzie dalej w ne-
gatywnych dla pracowników 
rozwiązaniach. Mamy tu więc 
do czynienia z lekceważeniem, 
zresztą już nie pierwszy raz, 
przez Platformę Obywatelską 
zasad dialogu społecznego.

12-miesięczny okres 
rozliczeniowy

Zgodnie z rządowym pro-
jektem, okres rozliczeniowy 
ma zostać przedłużony z 4 do 12 
miesięcy. Zdaniem ministra 
pracy, dzięki temu rozwiązaniu 
pracodawcy będą mogli ogra-
niczać czas pracy pracowników 
w przypadku słabszej koniunk-
tury, gdy np. mają mniej zleceń, 
a wydłużać godziny pracy, gdy 
zamówień będzie więcej. Argu-
mentem za wydłużeniem okresu 
rozliczeniowego ma być fakt, 
że rozwiązanie to sprawdziło się 
w tzw. ustawie antykryzysowej 
z 1 lipca 2009 roku. W ciągu po-
nad dwóch lat jej obowiązywania 
z zapisów ustawy skorzystało 
około tysiąca przedsiębiorstw. Je-
żeli weźmie się pod uwagę, że ich 
liczba wynosi w Polsce około 1 

musiały one przez wydłużony 
okres pracować w warunkach 
zagrażających ich zdrowiu? 
Jak zorganizować sobie mają 
życie osoby wychowujące małe 
dzieci, kiedy godziny ich pra-
cy mogą się ciągle zmieniać? 
A co z kobietami w ciąży, czy 
i one będą podlegać wydłużo-
nemu okresowi rozliczeniowe-
mu? 

Za co żyć?

Jednym z efektów wpro-
wadzenia wydłużonego okresu 
rozliczeniowego będzie ograni-
czenie godzin nadliczbowych, 
ale także czasowe obniżanie 
wynagrodzenia. Co prawda 
projektodawcy wprowadzili za-
pis, który gwarantuje, „że jeżeli 
w danym miesiącu, ze względu 
na rozkład czasu pracy w przy-
jętym okresie rozliczeniowym, 
pracownik nie miałby prawa 
do wynagrodzenia za pracę, 
przysługuje mu wynagrodze-
nie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę”. Je-
żeli jednak ktoś ma zaciągniętą 
pożyczkę w banku, czy uzyska 
przesunięcie spłat rat kredytu 
do momentu otrzymania wy-
płaty w normalnej wysoko-
ści? Czy również będzie mógł 
liczyć na przesunięcie opłat 
za czynsz, energię i gaz?

Przedstawiciel 
pracowników, czyli 
kto?

Wątpliwości budzą także 
zapisy dotyczące trybu wpro-
wadzania zmian. Jeśli w przed-
siębiorstwie działają związki 
zawodowe, to pracodawca jest 
zobowiązany do negocjowania 

RYS. PIOTR OWORUS

„Solidarność” nie zgadza się na zmiany w kodeksie 
pracy, które:
 Przerzucają koszty kryzysu na pracowników
 Spowodują obniżenie wynagrodzeń pracowników
 Wpłyną negatywnie na życie rodzinne pracowników
 Wpływają negatywnie na dialog społeczny w przed-

siębiorstwach
 Są niezgodne z obowiązującym prawem w Unii 

Europejskiej
 Są niezgodne z konwencją Międzynarodowej Orga-

nizacji Pracy

wydłużonego okresu rozlicze-
niowego ze stroną społeczną. 
Jednak gdy u danego praco-
dawcy nie działa zakłado-
wa organizacja związkowa, 
to „porozumienie zawiera-
ne jest z przedstawicielami 
pracowników, wyłonionymi 
w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy”. – Nie ma w na-
szym kraju żadnych uregulo-
wań, które by określały tryb 
powoływania przedstawicieli 
pracowników. Brak również 
gwarancji autonomii takich 
osób – ocenia Marcin Ziele-
niecki. Nie ma więc żadnych 
przeszkód, aby przedstawicie-
lem zastała osoba, która wy-
znaczona zostanie przez praco-
dawcę i reprezentować będzie 
głównie jego interesy. Ponad-
to taka osoba nie jest w żaden 
sposób chroniona, co zdaniem 
eksperta Komisji Krajowej jest 
niezgodne z konwencją nr 135 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy z 23 czerwca 1971 roku 
dotyczącą ochrony przedsta-
wicieli pracowników w przed-

siębiorstwach i przyznania im 
ułatwień. Brak zabezpieczeń 
takich osób powoduje, że dia-
log z pracodawcą będzie tylko 
pozorny. Nie jest przypadkiem, 
że większość „porozumień” za-
wartych na mocy ustawy anty-
kryzysowej dotyczyła właśnie 
przedsiębiorstw, w których nie 
ma związków zawodowych.

Zdaniem eksperta „Solidar-
ności”, lepszym rozwiązaniem 
byłoby dopuszczenie wprowa-
dzenia dłuższego okresu rozlicze-
niowego wyłącznie w układach 
zbiorowych, co spowodowałoby 
większe zainteresowanie pra-
codawców zawieraniem ukła-
dów i większą ich otwartość 
na współdziałanie ze związ-
kami zawodowymi, a przede 
wszystkim na powstawanie 
organizacji reprezentujących 
pracowników. Dopuszczenie 
możliwości uregulowania tych 
kwestii w układach ponadza-
kładowych na szczeblu branżo-
wym zachęciłoby pracodawców 
do przystępowania do organiza-
cji pracodawców i rozwiązywa-

 

Dr WALDEMAR UZIAK 
koordynator Działu Prawnego 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

– Procedura ustalania przedłużonego 
okresu rozliczeniowego, zaproponowana 
w projekcie o zmianie ustawy Kodeks pracy, 

jest deprecjonowaniem układów zbiorowych pracy. W przy-
padku, gdy działa organizacja związkowa, wówczas alterna-
tywa: układ lub porozumienie oznacza preferowanie bliżej 
nieokreślonych porozumień, ponadto nie jest poprawna lo-
gicznie, gdyż układ też jest porozumieniem. Zaś zawieranie 
porozumień z bliżej nieokreślonym przedstawicielstwem pra-
cowniczym tworzy fasadę (pozór) partnerstwa – słusznie pod-
kreśla się, że brak ochrony takich przedstawicieli jest sprzecz-
ny z konwencją nr 135 MOP.
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nia problemu na tym poziomie. 
To z kolei zapobiegłoby niezdro-
wej konkurencji, bo rozwiązania 
dotyczyłyby całego sektora. 
Rząd niestety nie wykorzystał 
szansy wzmocnienia dialogu 
społecznego.

w godzinach nadliczbowych. 
Takie rozwiązanie może być 
korzystne dla pracownika, 
bo na przykład może on do-
stosować godzinę rozpoczęcia 
pracy do obowiązków rodzin-
nych. Jednak zdaniem związ-

ny, rekompensowania pracy 
w dzień wolny.

Posłowie PO postanowili 
między innymi usunąć defini-
cję doby pracowniczej.

Zdaniem dr. Waldema-
ra Uziaka, specjalisty prawa 
pracy, usunięcie definicji doby 
z obecnej treści art. 128 § 3 
k.p., a wprowadzenie w no-
wym przepisie art. 1311 k.p. 
pojęcia doby tylko w zakresie 
rozliczania odpoczynku dobo-
wego będzie powodowało za-
mieszanie, nieporozumienia, 
a w praktyce i tak trzeba bę-
dzie dobę określać. – Bardziej 
logiczne było rozwiązanie, 
które w ramach zdefiniowanej 
doby dopuszczało podjęcie 
pracy przed zakończeniem 
tejże doby, z podkreśleniem 
zachowania odpoczynku dobo-
wego – uważa dr Uziak. Takie 
rozwiązanie zawiera ustawa 
antykryzysowa z 2009 roku, 
a także projekt nowelizacji 
kodeksu przedstawiony przez 
Ministerstwo Pracy.

Wątpliwości eksperta NSZZ 
„Solidarność” budzi również 
zapis mówiący o możliwości 
przedłużenia przerwy niewli-
czanej do czasu pracy, ponad 
przewidziane 60 minut, na pi-
semny wniosek pracownika. 
– Z naszego doświadczenia wy-
nika, że istnieje duże zagrożenie 
możliwością wywierania presji, 
aby pracownicy składali takie 
wnioski. Ponadto brak limitu 
przedłużenia tej przerwy two-
rzy realną formę kształtowania 
przerywanego czasu pracy – bez 
proceduralnych ograniczeń 
i ciężarów finansowych, które 
w przepisach art. 139 k.p. usta-
lono w odniesieniu do „systemu 
przerywanego czasu pracy” 
– mówi dr Waldemar Uziak.

Poselski projekt zawie-
ra również zapisy obniżające 
dodatki za pracę w godzinach 
nadliczbowych. I tak pracownik 
otrzymywałby do wynagro-
dzenia dodatek w wysokości 
odpowiednio 80 proc. (obecnie 
100 proc.) za pracę w godzi-
nach nadliczbowych w nocy, 
niedziele i święta, oraz 30 proc. 
(obecnie 50 proc.) w każdy inny 
dzień. Ostatnią kwestią, któ-
rą zawiera projekt Szejnfelda, 
są nowe zapisy dotyczące re-
kompensowania pracy w dzień 
wolny. Zamiast dotychczaso-
wego kategorycznego nakazu 
udzielenia – do końca okresu 
rozliczeniowego – dnia wolne-
go w zamian za pracę w „wolną 
sobotę”, poprzez odwołanie się 
do ogólnikowego faktu „braku 
możliwości” dopuszcza się  jego 
udzielenie w następnym okresie 
rozliczeniowym (obecnie czę-
sto jest to okres trwający 3 lub 4 

Zmiany w KODEKSIE PRACY uderzą w pracowników Stanowisko ZRG NSZZ 
„S” w sprawie projektów 
zmian w prawie pracy
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” negatywnie 
ocenia kierunek, jaki przyjęły prace nad zmianami w przepi-
sach prawa pracy. Przedkładane przez rząd w ostatnim czasie 
propozycje nie mają, naszym zdaniem, nic wspólnego z dzia-
łaniami antykryzysowymi i próbami znalezienia rozwiązań 
skutecznie chroniących polską gospodarkę przed kryzysem.

Sprzeciwiamy się i będziemy sprzeciwiali wszelkimi dostępny-
mi środkami takim propozycjom.

Wydłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, 
wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy z możliwością ob-
niżania jednostronnie wynagrodzenia pracownikowi jest bardzo 
dotkliwe dla pracujących. Nie mają one nic wspólnego z działa-
niem na rzecz ożywienia gospodarki i wsparcia dobrych miejsc 
pracy. Próby obniżania za wszelką cenę tzw. kosztów pracy, które 
i tak należą do najniższych w Europie, będą dalej destabilizowały 
polski rynek pracy i czyniły nas zagłębiem taniej siły roboczej.

W Polsce od kilku co najmniej lat osłabiana jest pozycja pracow-
nika, pozbawiany jest on większości zabezpieczeń socjalnych 
albo ich poziom jest obniżany poniżej wszelkich standardów 
występujących w innych krajach Unii Europejskiej. Wszelkie dane 
pokazują, że nasze prawo pracy pozwala na najbardziej elastycz-
ne formy zatrudniania, czego dowodem jest choćby największa 
w Europie ilość umów zawieranych na czas określony, największa 
w Europie liczba pracowników wykonujących pracę w formie 
samozatrudnienia, jak też rekordowa ilość osób pracujących na 
umowach cywilnoprawnych (szacuje się, że do 30 roku życia 
ponad 60 proc. wykonuje pracę w oparciu o takie umowy). 
W świetle tych faktów przedstawione propozycje są dalszym 
przerzucaniem potencjalnych kosztów kryzysu na pracowników, 
co w perspektywie długofalowej będzie szkodliwe dla całej 
gospodarki.

ZRG oczekuje takich działań, które będą chroniły miejsca pra-
cy, wzmacniały krajowy popyt, przybliżały polską gospodarkę 
do standardów europejskich nie tylko pod względem wydaj-
ności, ale także organizacji pracy, innowacyjności, wreszcie 
bezpieczeństwa zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika. 
Taki program można wypracować wyłącznie w drodze dia-
logu społecznego, transparentnego i opartego na uczciwym 
podejściu do partnerów. Tylko wtedy nasza walka z kryzysem 
będzie skuteczna, a więc obroni ogół społeczeństwa, a nie 
garstkę wybranych.

 Gdańsk, 4 lutego 2013 r.

Kodeks pracy
Kodeks pracy to podstawowy akt określający i regulujący 

prawa oraz obowiązki osób objętych stosunkiem pracy i pra-
codawców. Reguluje również relacje na linii pracownik – praco-
dawca. Określa on między innymi zasady zawierania stosunku 
pracy, ogólne reguły wynagradzania za pracę, obowiązki praco-
dawców oraz pracowników. Kodeks pracy reguluje również za-
gadnienia związane ze sporami wynikającymi ze stosunku pracy 
oraz odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych.

Układy zbiorowe pracy
Układ zbiorowy pracy jest kolejnym, po Kodeksie pracy i in-

nych i ustawach określających prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracownika, źródłem prawa pracy. Układ zakładowy podlega 
wpisowi do rejestru prowadzonego przez okręgowego inspek-
tora pracy. Układy mogą być zawierane na szczeblu zarówno 
zakładowym, jak i ponadzakładowym, jego stronami są organi-
zacje związkowe i pracodawcy, zawarcie układu następuje w dro-
dze rokowań. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być 
mniej korzystne dla pracowników niż te, które wynikają z innych 
przepisów prawa pracy i układów ponadzakładowych.

Porozumienia zbiorowe
Porozumienia zbiorowe są aktami zbliżonymi swoim charakte-

rem najbardziej do układów zbiorowych pracy, ale w przeciwień-
stwie do nich nie muszą być rejestrowane. W praktyce najczę-
ściej zawiera się je w sytuacjach kryzysowych u pracodawcy, aby 
zmniejszyć wpływ negatywnych skutków trudnego położenia fir-
my dla załogi. W razie zawierania porozumienia jego treść musi 
być uzgodniona ze związkami zawodowymi. Gdy związków nie 
ma, wówczas pracodawca samodzielnie decyduje o regulaminie, 
a z przedstawicielami pracowników tylko konsultuje jego treść.

miesiące). Natomiast gdy nadal 
„brak możliwości” udziela się 
przyzwolenia na zamianę formy 
rekompensaty: zamiast dnia wol-
nego – dodatek za przekroczenia 
normy przeciętnej tygodniowej.

Mętlik legislacyjny

Obecnie funkcjonują dwa 
projekty zmian kodeksu pra-

cy, rządowy i poselski. Oba 
są firmowane przez Platformę 
Obywatelską, oba również zo-
stały przesłane do konsultacji 
społecznych. Nie wiadomo, 
który reprezentuje stanowisko 
partii rządzącej. – Wydaje się, 
że istotniejszy jest rządowy 
– mówią eksperci „Solidarno-
ści”.

Małgorzata Kuźma

O różnej porze w pracy

Mniej kontrowersji NSZZ 
„Solidarność” budzi natomiast 
propozycja wprowadzenia 
różnych godzin rozpoczyna-
nia pracy w poszczególnych 
dniach. Pracodawca może wy-
znaczyć przedział czasu, w któ-
rym to pracownik decyduje 
o godzinie rozpoczęcia pracy. 
Z zastrzeżeniem, że wykony-
wanie pracy zgodnie z roz-
kładami czasu pracy nie może 
naruszać prawa pracownika 
do odpoczynku, zaś ponowne 
jej wykonywanie w tej samej 
dobie nie stanowi zatrudnienia 

kowych ekspertów wszystko 
zależy od sposobu tworzenia 
harmonogramów pracy.

Projekt Szejnfelda

W przeciwieństwie do pro-
jektu rządowego, projekt gru-
py posłów, których reprezen-
tuje Adam Szejnfeld, oprócz 
zapisów dotyczących okresu 
rozliczeniowego czasu pracy 
zawiera zmiany w zakresie 
definicji doby pracowniczej, 
trybu wprowadzenia przerywa-
nego czasu pracy, wydłużenia 
nieodpłatnej przerwy w pracy, 
obniżenia stawek za nadgodzi-
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EDWARD FORTUNA, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej 
w Zarządzie Morskiego Portu 
Handlowego Gdańsk SA

– Negatywnie oceniam pomysł wydłuże-
nia okresów rozliczeniowych czasu pracy. Po 
raz kolejny pod pretekstem walki z kryzysem 

przyjmowane są rozwiązania uderzające w pracowników 
i przerzucające na nich koszty kryzysu. Ograniczenie wyso-
kości wynagrodzeń w pewnych okresach może skutkować 
zadłużaniem się gospodarstw pracowniczych, które najczę-
ściej nie dysponują oszczędnościami. Poza tym wprowadze-
nie nowych przepisów będzie powodować negatywne skutki 
dla życia rodzinnego. Jak zorganizować bowiem opiekę nad 
dziećmi, gdy pracuje się 12 godzin na dobę?
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Propozycja zmian
w Karcie nauczyciela

Dziesiąte spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, samorządowców i delegacji związków zawodo-
wych, które odbyło się 31 stycznia 2013 r. w siedzibie MEN, 
miało charakter podsumowujący. Uczestniczyła w nim także 
reprezentantka stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”. Pod-
czas tego spotkania minister edukacji narodowej Krystyna 
Szumilas zapowiedziała zmiany w Karcie nauczyciela.

Zdaniem minister Szumilas, wstępne założenia do zmian w 
Karcie nauczyciela są rozwiązaniami kompromisowymi, 
swoistym złotym środkiem pomiędzy oczekiwaniami sa-

morządów a stanowiskiem związków zawodowych. Jak powie-
działa, ministerstwo zastanawiało się nad podwyższeniem pensum 
dydaktycznego nauczycieli, którego domagali się samorządowcy. 
Jednak, ostatecznie, nie ma być ani podwyższenia pensum, ani 
likwidacji tzw. godzin karcianych – o co z kolei walczyli związ-
kowcy.

Zapowiadane zmiany w Karcie nauczyciela dotyczą: urlopu dla 
poratowania zdrowia, dodatku uzupełniającego, urlopu wypoczyn-
kowego, dodatku socjalnego, ewidencjonowania czasu pracy i tak 
zwanych przepisów porządkowych.

Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Ryszard Proksa, który uczestniczył w półrocznych, 
trójstronnych konsultacjach, wyraził zadowolenie z decyzji nie-
wprowadzania zmian w ustawie o systemie oświaty i niezwiększa-
nia pensum dydaktycznego nauczycieli, ale, jak mówi, niektórymi 
propozycjami związkowcy zostali zaskoczeni i dlatego już na tym 
spotkaniu wyrazili swoje zastrzeżenia. – Szczególnie dwie propo-
zycje są dla nas nie do przyjęcia w proponowanej postaci. Są to: 
ewidencjonowanie czasu pracy i urlop dla poratowania zdrowia 
– stwierdza Proksa. – To jakieś nieporozumienie; ponad rok trwa 
badanie czasu pracy nauczycieli przez IBE, wydajemy na ten cel 
wiele milionów złotych, żeby wreszcie naukowo to stwierdzić, a 
teraz nauczyciel ma znowu udowadniać, ile pracuje – i to każdemu 
samorządowi inaczej, bo według zasad wymyślonych przez ten 
samorząd!. Czas pracy nauczycieli ma być wydłużony do 67 lat, 
nie proponuje się żadnej profilaktyki zdrowotnej dla tego zawodu 
i administracyjnie określa się, kiedy nauczyciel może zachorować; 
to musi budzić zdziwienie. Czyli, według tej propozycji, im dłużej 
nauczyciel będzie pracował, to będzie zdrowszy? – pyta oburzony 
przewodniczący. – Badania stanu zdrowia osób pracujących w 
naszym zawodzie mówią co innego. 

Natomiast przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Re-
gionu Gdańskiego Wojciech Książek mówi, że realizacja propo-
zycji MEN spowoduje, iż nauczyciel znajdzie się „w potrzasku”. 
Będzie pracował do 67 roku życia, bez możliwości regeneracji sił, 
bo czas urlopu wypoczynkowego ma być ograniczony do 47 dni, 
a urlop zdrowotny będzie mógł trwać tylko rok i udzielany ma 
być dopiero po 20 latach pracy, a nie po siedmiu, jak dotychczas. 
Zaniepokojony Wojciech Książek stawia pytanie o cel tych zmian, 
zwracając uwagę na potrzebę zastanowienia się nad tym, jaki ma 
być model polskiej szkoły, jaka ma być w nim pozycja nauczy-
ciela. – Nauczyciel musi być traktowany podmiotowo – podkreśla 
przewodniczący Książek.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania zamieściła na stronie 
internetowej propozycję przysyłania opinii na temat zapowiada-
nych zmian w karcie. Jak się okazuje, opinie nauczycieli są nega-
tywne. Nauczyciele, którzy obserwują dowolność w interpretowa-
niu przepisów, a nawet ignorowanie Karty nauczyciela i ustawy 
o systemie oświaty przez samorządy, podchodzą sceptycznie do 
propozycji MEN. – Dlatego domagamy się konsultacji na temat 
proponowanych zmian i dokładnego ich opisania, aby uniknąć tej 
dowolności – podkreśla Ryszard Proksa.

Barbara Ellwart

CO TO JEST KARTA NAUCZYCIELA?
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela – regu-
luje status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
publicznych. Przede wszystkim określa: sposób nawiązania 
i rozwiązania stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, 
pensum, czyli liczbę godzin pracy konkretnego nauczyciela, 
które musi on poświęcić na pracę z uczniem, urlop wypo-
czynkowy, przywileje, obowiązki i uprawnienia nauczycieli, 
ich wynagrodzenia, a także emerytury oraz zasady odpowie-
dzialności dyscyplinarnej.

Emeryci i renciści z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” nie godzą się na waloryzację kwotową wprowadzoną 
w 2012 r. i zastanawiają się nad wystąpieniem ze skargą do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Aby to uczynić, 
muszą spełnić kilka warunków.

Po wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego

Oburzenie i zdziwienie śro-
dowiska emerytów i rencistów 
wywołał także wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 19 
grudnia 2012 r., ponieważ try-
bunał uznał wypłacenie walory-
zacji za zgodne z Konstytucją 
RP. – Ta decyzja jest sprzeczna 
z wyrokiem Trybunału Konsty-
tucyjnego w podobnej sprawie 
z dnia 26 czerwca 2001 r. – za-
uważa Jan Klassa.

Prośba o opinię

W konsekwencji Rada Sek-
cji EiR Regionu Gdańskiego 29 
stycznia 2013 r. złożyła pismo do 
Działu Prawnego przy Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” z 
prośbą o opinię w następujących 
kwestiach: czy działania rządu 
RP w sprawie waloryzacji były 
zgodne z prawem, która z decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego jest 
obowiązująca oraz czy można 
podjąć działania prawne w Polsce 
i w Unii Europejskiej w sprawie 
waloryzacji za rok 2011.

Odpowiedź Zespołu 
Prawnego KK

W odpowiedzi na pismo 
Zespół Prawny KK poinformo-
wał m.in., że trybunał dokonał 
dość wszechstronnej analizy 
konstytucyjności ustawy no-
welizacyjnej z dnia 13 stycz-
nia 2012 r. i nie dopatrzył się 
złamania Konstytucji RP, ale 
do dnia dzisiejszego nie zosta-
ło przedstawione ani pisemne 
uzasadnienie wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 
19 grudnia 2012 r., ani treść 
zdań odrębnych zgłoszonych 
przez pięciu sędziów. Poza tym 
wszelkie rozważania na temat 
argumentacji, jaką posłużył się 
trybunał, wydając taki wyrok, 
opierają się, jak na razie, na 
doniesieniach prasowych. 

Natomiast co do pytania, 
która z decyzji Trybunału Kon-
stytucyjnego jest obowiązująca, 
stwierdzono, że „Oceny kon-
stytucyjności wprowadzenia w 
2012 r. waloryzacji kwotowej 
emerytur i rent dotyczy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
z 19 grudnia 2012 r. i on ma 
w tym zakresie zastosowanie, 
a nie wyrok TK z 27 czerwca 
2001 r.”. 

Warunki wystąpienia 
do trybunału 
europejskiego 

W odpowiedzi czytamy 
także, że w sprawie waloryza-
cji kwotowej byłaby możliwość 
wystąpienia ze skargą do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, ale taka skarga może zo-
stać złożona po spełnieniu ściśle 
określonych warunków. 

Po pierwsze: ze skargą może 
wystąpić wyłącznie indywidu-
alna osoba, która uważa, że w 
jej przypadku zostało naruszone 
jedno z praw uregulowanych w 
Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka; przy czym ocena, 
czy w omawianym przypadku 
można mówić o takim narusze-
niu, będzie możliwa dopiero po 
przedstawieniu uzasadnienia do 
wyroku TK z grudnia 2012 r. 
oraz poznaniu treści zdań od-
rębnych pięciu sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego.

Po drugie: złożenie takiej 
skargi może nastąpić dopiero 
po wyczerpaniu indywidualnej 
drogi postępowania krajowe-
go przez daną osobę. „Ozna-
cza to, że osoba, która uważa, 
że wprowadzenie waloryzacji 
kwotowej naruszyło jedno z 
praw człowieka uregulowanych 
w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (…) powinna wystą-
pić do ZUS o wypłatę świadcze-
nia zwaloryzowanego według 
wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych powiększo-
nego o co najmniej 20 proc. 
realnego wzrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
w poprzednim roku kalendarzo-
wym, a w razie wydania przez 
ZUS decyzji odmownej odwołać 
się do sądu i wyczerpać drogę 
postępowania sądowego”.

Po spełnieniu obu warun-
ków możliwe jest wystąpienie 
ze skargą do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Pomoc w siedzibie 
„Solidarności”

Zdaniem przewodniczącego 
Jana Klassy, każdy, komu zale-
ży na otrzymywaniu godziwej 
waloryzacji, zamiast zasiłku 
socjalnego, powinien podjąć 
trud spełnienia warunków i 
wystąpić do ZUS-u. Wszyscy 
zainteresowani proszeni są 
o kontakt mailowy (emeryci 
@solidarnosc.gda.pl) lub te-
lefoniczny (58 308 42 70), od 
poniedziałku do czwartku, w 
godzinach 9-14.

Barbara Ellwart

Waloryzacja 
CZY ZASIŁEK SOCJALNY? 

Wypłata waloryza-
cji kwotowej w 
2012 r. wywołała 
sprzeciw emery-

tów i rencistów, którzy uwa-
żają, że zamiast waloryzacji 
otrzymali zasiłek socjalny. 

– Kwota przeznaczona na 
waloryzację została zaniżona, 
gdyż nie naliczono 20 procent 
dodatku od realnego wzrostu 
płac w 2011 r. – mówi prze-
wodniczący Rady Sekcji Eme-
rytów i Rencistów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” Jan Klassa. – Nasuwają 
się również wątpliwości praw-
ne, czy rząd RP, podejmując 
decyzję o waloryzacji w stycz-
niu 2012 r. bez danych GUS 
i kierując ustawę zmieniającą 

ustawę o emeryturach i rentach 
do Sejmu jako pilną, nie złamał 
prawa, zwłaszcza że pominął 
zapis zawarty w uzasadnieniu 
do ustawy budżetowej doty-
czący wysokości waloryzacji 
według obowiązujących jesz-
cze przepisów – dodaje prze-
wodniczący. 

Oburzenie i zdzi-
wienie środowiska 
emerytów i ren-
cistów wywołał 
wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego 
z dnia 19 grudnia 
2012 r., ponieważ 
trybunał uznał 
wypłacenie walory-
zacji kwotowej za 
zgodne z Konstytu-
cją RP. Ta decyzja 
jest sprzeczna 
z wyrokiem trybu-
nału w podobnej 
sprawie z dnia 26 
czerwca 2001 r.
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– „Solidarność” to firma, która ma w Polsce misję do wypełnie-
nia – mówił podczas drugiego spotkania przedstawicieli orga-
nizacji związkowych Regionu Gdańskiego prof. Ryszard Bugaj. 
Trzymając się tej terminologii, nasza firma ma sprawdzony 
i skuteczny dział marketingu. To obecni członkowie Związku, 
którzy dokładnie wiedzą, dlaczego należą do „Solidarności”.

kontynuacja rodzinnych trady-
cji. Ich rodzice często działali 
w jawnej lub podziemnej „S” 
w latach 80. lub w inny sposób 
walczyli o wolność w czasach 
komunizmu. – W mojej rodzi-
nie działalność w „Solidarności” 
przechodzi z ojca na syna – pod-
kreśla Tomasz Jatkowski.

Razem bezpieczniej

Dla członków „Solidarności” 
ważna jest tożsamość Związku, 
znajdują w nim poczucie wspól-
noty, bezpieczeństwa i siły. Wia-
domo, w grupie raźniej, a razem 
bezpieczniej. – „Solidarność” 
jest dla mnie jak rodzina. Każ-
dy z jej członków dba o siebie 
nawzajem, a rodzina w życiu 
człowieka to największa war-
tość – mówi Adam Bujak. 
Zbigniew Motycki dodaje, że 
„S” jest organizacją „z ludźmi 
i dla ludzi”.

Wielu związkowców pod-
kreśla, że przez działalność 
w organizacjach zakładowych 
można wpływać na sytuację 
na swoim podwórku, w swoim 
miejscu pracy. – Kiedy rozpo-
częłam pracę w obecnej firmie, 
zostałam bardzo serdecznie 
przyjęta przez nowe koleżan-
ki i kolegów. Okazało się, że 
większość z nich należy do 
„Solidarności”. Poczułam się 
jak w rodzinie i postanowiłam 
do nich dołączyć – argumen-
tuje Gabriela Liedtke. An-
drzej Siewruk dodaje: – Je-
stem z wielodzietnej rodziny 
i w grupie jest mi dobrze, a „S” 
to wolność i wspólnota.

Ludzi „Solidarności” łączy 
trwała wspólnota – zarów-
no wartości, jak i interesów. 
– „Solidarność” to wspólnota 
mądrych Polaków oddanych 
ludziom, Bogu i Ojczyźnie 
– stwierdza krótko Anna Gru-
szecka.

W obronie
swoich praw

Myliłby się jednak ten, kto 
uznałby, że ludzie „Solidarno-
ści” żyją tylko historią. Sens 
działalności związkowej to prze-
cież obrona prac pracowniczych, 
godnych warunków pracy i płacy 
oraz promocja zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. A do tego potrzebna jest sku-
teczność. Wielu związkowców 
w Regionie Gdańskim podkre-
śla, że „Solidarność” wyróżnia 
się wśród innych organizacji 
związkowych nie tylko liczbą 
członków, ale wszechstronno-
ścią i profesjonalizmem pomocy, 
zapleczem, którym dysponuje. 
Włodzimierz Gwizdała wymie-
nia krótko atuty „Solidarności”: 
– Fachowa pomoc prawna, sku-
teczna ochrona przed zwolnie-
niem, wpływ na swoje warunki 
pracy, skuteczne negocjacje 
z pracodawcą.

Jak mówi Marek Kon-
dek, „Solidarność” to jedyny 
związek, który daje gwarancje 
obrony jego praw. – Obecne 
czasy, które faworyzują kapi-
tał, a nie ludzi pracy, wyma-
gają od nas – pracowników 
– zrzeszania się w organizacje 
pracownicze. – „Solidarność” 
to niewątpliwie najliczniej-
szy i najlepiej zorganizowany 
związek zawodowy w Polsce 
– czytamy z kolei w ankiecie 
Pawła Dziwosza.

Podobnie uważa Danuta 
Siemian. – Zapisałam się do 
„S”, ponieważ dostrzegłam 
w niej jedyną instytucję, która 
walczy o dobro pracownika 
i nie dopuszcza, aby pracodaw-
ca łamał przepisy kodeksu pracy 
– wyjaśnia.

Wielu członków Związku 
ma do niego emocjonalny sto-
sunek, czuje dumę z udziału 
we „wspólnocie solidarności”. 
Lucyna Budrewicz napisała, 
że prawo do przynależenia 
do związku zawodowego jest 
jednym z praw człowieka. 
– Związki są potrzebne do 
obrony praw pracowników, 
a „Solidarność” uważam za 
najskuteczniejszą pod tym 
względem. Jest to moje ubez-
pieczenie – mówi Budrewicz.

W ankietach przekazanych 
redakcji „Magazynu Solidar-
ność” pojawiło się jeszcze 
wiele podobnych argumentów: 
przywiązanie do tradycji ro-
dzinnych i katolickich, obrona 
najsłabszych, wiarygodność, 
idea solidaryzmu społeczne-
go, pomoc w sytuacji osobi-
stej. Jak widać, czy kierujemy 
się sercem, czy mędrca szkieł-
kiem i okiem, warto należeć do 
„Solidarności”.

oprac. Adam Chmielecki

Krzysztof Dymnicki
W latach 80. włączyłem się do walki o inną Polskę. Jestem wierny 
ideałom „Solidarności” do chwili obecnej i pozostaję w tym Związku, bo 
wierzę, że postulaty, których nie udało się zrealizować do dnia dzisiej-
szego, będzie można wypełnić.
Teresa Chlimoniuk
Bo trzeba walczyć o sprawiedliwość i o lepszy byt, o godne życie dla nas.
Ewa Milska
Bo trzeba walczyć o człowieczeństwo dla wszystkich ludzi.
Grażyna Kacprzyk
Ponieważ uważam, że walczy o dobro ludzkości, o sprawiedliwość, o 
godne życie w naszym kraju.
Andrzej Woźniak
Należę do „Solidarności”, ponieważ uważam, że jest to jedyny związek, 
który jest za ludźmi pracy i pomaga im w ciężkich czasach. Zawsze mogę 
liczyć na pomoc, w każdym tego słowa znaczeniu, ze strony Związku.
Barbara Zbierska
Kocham „Solidarność”. Od początku należałam do „S”. Nigdy nie zdradzę „S”.
Grzegorz Wala
Jest warunkiem dobrej współpracy związku zawodowego i pracodawcy. Bez NSZZ 
„Solidarność” nie można by walczyć o dobro pracowników w zakładach pracy.
Barbara Ignaciuk
Jestem osobą bardzo kreatywną, od kiedy pamiętam zawsze zależało 
mi na losach Polski. Jestem patriotką, tak jak cała moja rodzina. Chcąc 
coś zmienić, trzeba działać. „Solidarność” nieraz mi pomogła. Mogę na 
nią liczyć. Jestem nauczycielem języka polskiego, muszę wpajać młodym 
ludziom odpowiednie wartości, a te można znaleźć właśnie tu.
Zbigniew Jezierski
„Solidarność” to jedyny słuszny związek. Jestem członkiem od jej powstania 
w 1980 roku. Dzisiaj w działalności związkowej walczymy o przestrzeganie 
praw pracowniczych, kodeksu pracy i BHP, a także układów zbiorowych 
pracy. Pomagamy potrzebującym, nie tylko członkom „Solidarności”.
Wojciech Bork
Bo broni praw pracowniczych.
Tomasz Jatkowski
W mojej rodzinie działalność w „Solidarności” przechodzi z ojca na syna.
Piotr Szuta
Przekonania, wartość, tradycja.
Dariusz Goncerzewicz
Ponieważ mam obronę swoich praw pracowniczych w zakładzie pracy. 
Marek Majewski 
Należę do „Solidarności”, gdyż jako jedyny związek broni praw pracow-
ników.
Marek Kondek
To jedyny związek, który daje gwarancję obrony moich praw.
Janina Filipska
Bo w dużej grupie można więcej zdziałać.
Adam Bujak
„Solidarność” dla mnie jest jak rodzina. Każdy z jej członków dba o 
siebie nawzajem, a rodzina w życiu człowieka to największa wartość. 
Ryszard Szwarc
Jest to jedyny związek, któremu można ufać.
Jolanta Lewandowska
Jest to związek, który doprowadzi nasz kraj do godności, dba również o 
moje sprawy.
Małgorzata Mrósk
„Solidarność” jest jedyną organizacją, która dąży do sprawiedliwości.
Jacek Tracz
Członkiem „S” jestem od 1989 roku. Zawsze z nią sympatyzowałem. 
W 1980 roku przeżywałem strajk jako student.
Anna Gruszecka
„Solidarność” to wspólnota mądrych Polaków oddanych ludziom, Bogu 
i Ojczyźnie.
Gabriela Liedtke
Kiedy rozpoczęłam pracę w obecnej firmie, zostałam bardzo serdecznie 
przyjęta przez nowe koleżanki i kolegów. Okazało się, że większość z 
nich należy do „Solidarności”. Poczułam się jak w rodzinie i postanowi-
łam do nich dołączyć.
Danuta Sieman
Zapisałam się do „Solidarności”, ponieważ dostrzegłam w niej jedyną 
instytucję pozarządową i jedyną organizację w zakładach pracy, która 
walczy o dobro pracownika i nie dopuszcza, aby pracodawca łamał 
przepisy kodeksu pracy.

cdn.

Dlaczego należę 
do „Solidarności”?

Rodzina i polisa 
ubezpieczeniowa w jednym

Takie właśnie pytanie za-
daliśmy uczestnikom 
styczniowego spotkania 

w kinie Neptun oraz Czytelni-
kom „Magazynu Solidarność”. 
Z odpowiedzi wyłania się obraz 
ludzi świadomych swoich praw 
(obywatelskich, pracowniczych 
i związkowych), ale i obowiąz-
ków, które każdy ma wobec 
wspólnoty – kolegów z pracy, 
społeczeństwa, narodu, organi-
zacji, do której należy.

„Solidarność”
jest jedna

Wielu obecnych członków 
Związku pamięta Sierpień ’80, 
a do „Solidarności” zapisało 
się już w 1980 r. – W latach 80. 
włączyłem się do walki o inną 
Polskę, jestem wierny ideałom 
„Solidarności” do chwili obec-
nej i pozostaję w tym Związku, 
bo wierzę, że postulaty, których 
nie udało się zrealizować do 
dnia dzisiejszego, będzie można 
wypełnić – zaznacza Krzysz-
tof Dymnicki. Podobnie było 
w przypadku Leszka Liguza: 
– Do NSZZ „Solidarność” nale-
żę od 1980 r. i do chwili obec-
nej czynnie biorę udział w życiu 
związkowym. Człowiek jest tyle 
wart, ile pomoże drugiemu.

Duża część związkowców 
zaangażowała się po ponow-
nej rejestracji „S” w 1989 r., 
np. Irena Hrabino: – Należę 
do Związku od 1989r. Cały 
c z a s  l i c z ę  n a  Z w i ą z e k .
– Członkiem „S” jestem od 
1989 r. Zawsze z nią sympaty-
zowałem. W sierpniu 1980 r. 
przeżywałem strajk jako student 
– dodaje Jacek Tracz.

Ale i dla młodszych, którzy 
z racji wieku nie mają takich 
doświadczeń, historia, trady-
cja i chrześcijańska tożsamość 
Związku są ważne. Aktywność 
w „Solidarności” to dla nich 

Kino Neptun, 25 stycznia 2013 r.
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Cytat miesiąca

„

3680,30 zł
Tyle wyniosło średnie wynagro-
dzenie brutto w sektorze przedsię-
biorstw w styczniu 2013 r. W ujęciu 
miesięcznym (w stosunku do grud-
nia 2012) spadło aż o 10,5 proc.

Ważniejsze SZCZĘŚCIE niż PKB

w pracy

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

Stres przychodzi niepostrzeżenie. Pracujemy, mnóstwo bie-
żących spraw do załatwienia, codzienne napięcie, wyczerpujący 
tydzień pracy – a my się tym nie przejmujemy, działamy dalej. 
Jednak takie postępowanie jest zgubne w skutkach dla nasze-
go organizmu, pojawia się nadciśnienie tętnicze, zawał, wylew, 
depresja, a to zagraża. Jak więc poznać, że stres przekroczył do-
puszczalny poziom?

SKĄD WIADOMO, 
Stres przychodzi niepostrzeżenie. Pracujemy, mnóstwo bie-Stres przychodzi niepostrzeżenie. Pracujemy, mnóstwo bie-

SKĄD WIADOMO, 
że jesteśmy w stresie?

Portal internetowy Huffpost Healthy Living zwraca uwagę na 
osiem sygnałów: 
 Sny: powtarzające się, nierzadko dramatyczne sytuacje, np. 

ciągłe spóźnianie się, pożar w mieszkaniu, świadczą o silnym 
napięciu spowodowanym stresem

 Napięcie mięśniowe, np. częste skurcze
 Drżenie oka
 Zgrzytanie zębami podczas snu
 Zaburzenia miesiączkowania u kobiet
 Utrata włosów lub siwienie
 Niestrawności
 Podatność na infekcje. 

Nie lekceważmy tych objawów, spróbujmy choć trochę wyluzo-
wać i zmienić swój sposób życia.                                              

Consumer Price Index (CPI) 
to nic innego, jak wskaźnik 
cen towarów i usług konsump-
cyjnych. Jego wyliczenie jest 
skomplikowane, trzeba wziąć 
pod uwagę ponad 300 tysięcy 
danych, w przetwarzanie któ-
rych zaangażowane są setki 
osób. Zaczyna się od tego, że 
ankieterzy ruszają do sklepów. 
W naszym kraju wytypowano 
209 rejonów (miasto lub jego 
dzielnica) i tam co miesiąc od-
notowuje się ceny – oczywiście 
nie wszystkich, ale tylko wybra-
nych towarów. Brane pod uwa-
gę są te grupy produktowe, na 
które statystyczne gospodar-
stwo wydaje najwięcej. Ankie-
terzy odwiedzają hipermarkety, 
ale też małe sklepiki osiedlowe, 
targowiska, apteki, stacje ben-

CO TO JEST WSKAŹNIK CPI?
zynowe, zakłady 
usługowe itp. 
Takich odwiedza-
nych punktów 
w Polsce jest kil-
kadziesiąt tysięcy, 
a lista jest co 
roku aktuali-
zowana. 
Oprócz 
t e g o 
p r z y 
badaniu cen 
brane pod uwagę są 
koszty utrzymania miesz-
kania – nośniki energii, koszty 
komunikacji miejskiej, ale też 
towary kupowane rzadziej: 
meble, artykuły turystyczne itp. 
Bardzo istotny jest tzw. system 
wag: budowany jest na pod-
stawie struktury przeciętnych 

miesięcznych wydatków go-
spodarstw domowych. Mówi 
on, jaką część dochodów wy-
dajemy na konkretne potrzeby, 
np. na pieczywo w Polsce prze-
znacza się 2,2 proc., na paliwa 
(benzyna, ON, LPG) 5 proc.   

Być może za kilka lat waż-
niejszym wskaźnikiem oceny 
poziomu życia w danym kraju 
będzie nie wysokość Produktu 
Krajowego Brutto (PKB), ale 
poziom wskaźnika dobrosta-
nu. Od kilku lat New Econo-
mics Foundation publikuje 
ranking najszczęśliwszych kra-
jów na świecie – Happy Planet 
Index (HPI). Okazuje się, że 
według ostatniego badania 
najszczęśliwsi są mieszkańcy 
Kostaryki. Polska znajduje się 
zaś na 71 miejscu. Według 
ekspertów zajmujących się ba-
daniem poziomu dobrostanu, 
aby osiągnąć dobre samopo-
czucie należy przede wszyst-
kim utrzymywać kontakty z 
ludźmi – rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami. Najlepszą ochroną 
przed chorobami psychicz-

nymi jest również aktywność 
fizyczna – np. sport, taniec 
czy zwykła praca w ogródku. 
Aby czuć się dobrze, musimy 
mieć poczucie, że się rozwija-
my i uczymy czegoś nowego. 
Sprawdza się również stara 
maksyma „lepiej dawać niż 
brać”, szczęśliwi są ci, którzy 
potrafią dzielić się z innymi nie 
tylko dobrami materialnymi, 
ale i swoim czasem (wolonta-
riusze).                                 

Czy naprawdę jest tak 
źle? Pracodawcy twierdzą, że 
taniej jest zwolnić młodego 
pracownika i przy redukcjach 
zatrudnienia to właśnie mło-
dzi najczęściej lądują za bra-
mą zakładu. Bezrobocie wśród 
młodych pracowników na 
koniec 2012 roku, jak podaje 
Europejski Urząd Statystyczny, 
wyniosło 28,4 proc. Młodzi 
wg statystyk to ludzie w wieku 
15-24 lata, ale – uwaga – nie 
wszyscy, ale tylko ci, którzy 
pracy szukają – a więc aktywni 
zawodowo. Licząc w ten spo-
sób – czyli biorąc pod uwagę 
tych, którzy pracy szukają lub 
pracują – zwróćmy uwagę na 
pewne fakty. W Polsce aktywni 
zawodowo w omawianej przez 
nas grupie wiekowej to zaled-
wie 33 proc. populacji. Znaczy 
to tyle, że co trzeci młody Po-
lak jest aktywny zawodowo i 
dopiero z tej grupy co trzeci 
jest bezrobotny. Do nieaktyw-
nej zawodowo młodzieży mo-
żemy zaliczyć np. tych, co się 
jeszcze uczą (studenci). 

W innych krajach w Euro-
pie jest jeszcze gorzej. Hiszpa-
nia „eurostatowo” to 55 proc. 
bezrobocia wśród młodych, 
Grecja – ponad 60 proc.      

Stracone 
pokolenie?

”

HPI pokazuje, w jakim 
stopniu w 151 krajach na 
świecie istnieje długie, 
szczęśliwe i zrównoważo-
ne życie dla mieszkańców

Pozycja Wskaźnik  

1 Kostaryka 64,0

2 Wietnam 60,4

3 Kolumbia 59,8

4 Belize 59,3

5 Salwador 58,9

6 Jamajka 58,5

7 Panama 57,8

71 Polska 42,6

Średnia światowa 42,5

149 Katar 25,2

150 Czad 24,7

151 Botswana 22,6

Firmy w styczniu zatrudniały 
5 mln 506,5 tys. osób, czyli 
o 0,8 proc. mniej rok do 
roku. To najgorszy wynik od 
prawie trzech lat. W ujęciu 
miesięcznym zatrudnienie 
wzrosło o 0,6 proc.

W styczniu 2013 r. produkcja przemysłowa 
wzrosła o 0,3 proc. licząc rok do roku. 
Natomiast licząc miesiąc do miesiąca 
– była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu 
z grudniem ub. roku. Jednak w grudniu 
produkcja negatywnie zaskoczyła rynek. 
Spadek wyniósł wtedy aż 10,6 proc.

.

W budownictwie produkcja w styczniu tego roku 
spadła we wszystkich działach w stosunku do 
stycznia ubiegłego roku. W jednostkach, których 
podstawowym rodzajem działalności jest wzno-
szenie budynków, spadek wyniósł 20,7 proc., ro-
boty budowlane – spadek o 16,2 proc., inżynieria 
lądowa i wodna – spadek o 9,9 proc.

Polska się starzeje, ale od czterech lat nie rośnie liczba świad-
czeń wypłacanych przez ZUS – pisze dziennik „Rzeczpospolita”. 
Emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobiera 4,97 mln 
osób – wynika z najnowszych danych. Cztery lata temu, w stycz-
niu 2009 r., było ich 5 mln. Do 2008 r. liczba emerytów rosła. W 
latach 2005 – 2008 przybyło ich 830 tys. Rząd na niewydolny 
system emerytalny ma jedną receptę – wydłużenie wieku upraw-
niającego do emerytury dla kobiet o 7 lat (z 60 do 67 roku życia), 
a dla mężczyzn o dwa lata (z 65 do 67 roku życia).                  

Witamy w realu
Jestem dziennikarzem gazety numer jeden w Polsce. Coś jak-
bym grał w Realu Madryt. (...)  I tego Wojtka Staszewskiego 
nie stać na weekendowy wyjazd z żoną do Frankfurtu. (...) 
Nie zgadzam się, żeby dziennikarza na poziomie 2 z hakiem 
nie było stać na rodzinno-biegowy weekend za jedną granicą.

Wojciech Staszewski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”
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SPOŁECZEŃSTWO

Papieże przemijają, ich nauka pozostaje – powinniśmy pa-
miętać, analizując zaskakującą, ale jak się wydaje – przemy-
ślaną i przemodloną – decyzję Benedykta XVI o rezygnacji 
z posługi biskupa Rzymu. Odchodzący Ojciec Święty pozo-
stawił po sobie bogatą spuściznę. Świat pracy, ale też rzą-
dzący, powinni szczególnie pamiętać o encyklice „Caritas 
in veritate” („Miłość w prawdzie”), odebranej jako reakcję 
Kościoła i samego Benedykta XVI na światowy kryzys go-
spodarczy.

przez ofiarę, dary, o tyle ta dru-
ga oznacza po prostu uznanie 
i szanowanie słusznych praw 
osób i narodów. W tym sensie 
obecny kryzys jest efektem 
braku już nie tylko miłości, ale 
nawet sprawiedliwości.

Kapitał społeczny

Za największą bolączkę 
współczesnych stosunków 
społecznych Benedykt XVI 
uznał „skandal niewiarygod-
nych nierówności”, zarówno 
w relacjach między państwami, 
jak i w sytuacji różnych grup 
społecznych w ramach jedne-
go kraju. W przypadku najbo-
gatszych państw i grup papież 
mówi o częstym „rozrzutnym 
i konsumpcyjnym nadrozwoju”. 
Należy wyraźnie podkreślić, że 
Benedykt XVI nie krytykuje 
w ten sposób samej idei zysku 
i prawa człowieka do rozwoju 
ekonomicznego. Papież apeluje 
jednak, aby w tym rozwoju za-
chować „imperatyw etyczny”, 
aby bogacenie się nie odbywało 
się kosztem czegoś lub kogoś.

Stąd zrozumiałe wydaje się 
wezwanie Ojca Świętego, by 
„pierwszym kapitałem, który 
należy ocalić i docenić”, był 
człowiek, który ma się stać 
„ośrodkiem i celem” życia spo-
łeczno-gospodarczego. W tym 
kontekście za priorytet encyklika 
„Caritas in veritate” uznaje „do-
stęp wszystkich do pracy”. Jej 

Benedykt XVI o roli związków 
zawodowych

Całość zmian społecznych i ekonomicznych powoduje, że 
związki zawodowe mają większe trudności w wypełnianiu 
swojego zadania reprezentowania interesów pracowników, 
również z tego powodu, że dla korzyści ekonomicznych rzą-
dy często ograniczają wolność związków zawodowych lub 
ich możliwości negocjacji. W ten sposób tradycyjne sieci 
solidarności napotykają coraz większe przeszkody. Dlatego 
dzisiaj jeszcze bardziej niż w przeszłości trzeba uwzględnić 
wezwanie nauki społecznej Kościoła (…) do tworzenia sto-
warzyszeń pracowników, mających na celu obronę ich praw, 
odpowiadając przede wszystkim szybko i w sposób daleko-
wzroczny na pilną potrzebę wypracowania nowych form 
współdziałania na poziomie zarówno międzynarodowym, 
jak i lokalnym.

„Caritas in veritate” (Rozdział II, część 25)

Wychodząc poza ramy nałożone przez branżowy charak-
ter związków zawodowych, organizacje związkowe powinny 
zająć się nowymi problemami naszych społeczeństw: mam 
na myśli, na przykład, problematykę, którą specjaliści w dzie-
dzinie nauk społecznych określają jako konflikt między oso-
bą-pracownikiem a osobą-konsumentem. Niekoniecznie go-
dząc się z tezą, że doszło do przesunięcia, w którego wyniku 
w miejsce pracownika w centrum uwagi znalazł się konsu-
ment, wydaje się, że również to stanowi pole do nowatorskiej 
działalności związkowej. Globalny kontekst pracy wymaga 
także, by krajowe związki zawodowe, przeważnie skupione 
na obronie interesów swoich członków, spoglądały również 
na tych, którzy do nich nie należą, a w szczególności na pra-
cowników w krajach rozwijających się, gdzie prawa socjalne 
są często naruszane. Obrona tych pracowników, prowadzo-
na także za pośrednictwem odpowiednich inicjatyw wobec 
ich rodzinnych krajów, pozwoli organizacjom związkowym 
jasno ukazać autentyczne racje etyczne i kulturowe, dzięki 
którym stały się decydującym czynnikiem rozwoju w różnych 
kontekstach społecznych i pracowniczych.

„Caritas in veritate” (Rozdział V, część 64)

PAPIEŻ od sprawiedliwości 
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Taką interpretację na-
rzuciła data ogłoszenia 
dokumentu (czerwiec 

2009 r.), zaledwie kilka mie-
sięcy po wybuchu kryzysu, za 
który uważa się upadłość ame-
rykańskiego banku Lehman 
Brothers we wrześniu 2008 r. 
„Miłość w prawdzie” to kla-
syczna encyklika społeczna, 
w mniejszym stopniu odnoszą-
ca się do kwestii teologicznych, 
a w większym do rzeczywi-
stości społeczno-gospodarczej 
i prób radzenia sobie z tą rze-
czywistością w odniesieniu do 
wartości chrześcijańskich.

Nawiązując do tytułu en-
cykliki Benedykt XVI pod-
kreśla na jej początku, że cała 
nauka społeczna Kościoła jest 
„posługą miłości, ale w praw-
dzie”. Do obecnego kryzysu 
doprowadził właśnie brak tych 
wartości, zwycięstwo swoistej 
ekonomii indywidualistycznej: 
„Bez prawdy, bez zaufania 
i miłości do prawdy, nie ma 
świadomości i odpowiedzial-
ności społecznej, a zachowa-
nia społeczne są dyktowane 
przez prywatne interesy i lo-
gikę władzy, co prowadzi do 
podziałów w społeczeństwie, 
a szczególnie w społeczeń-
stwie na drodze globalizacji, 
w momentach tak trudnych 
jak obecny”. Papież wyjaśnia 
również relację między miło-
ścią i sprawiedliwością: o ile 
ta pierwsza przejawia się po-

Benedykt XVI o moralności 
w ekonomii

Nauka społeczna Kościoła zawsze utrzymywała, że spra-
wiedliwość obejmuje wszystkie etapy działalności ekonomicz-
nej, ponieważ ma ona zawsze do czynienia z człowiekiem 
i jego potrzebami. Pozyskiwanie zasobów, finansowanie, 
produkcja, konsumpcja i wszystkie pozostałe fazy cyklu eko-
nomicznego mają nieuchronne implikacje moralne. Tak więc 
każda decyzja ekonomiczna ma konsekwencję o charakte-
rze moralnym. Wszystko to znajduje także potwierdzenie 
w naukach społecznych oraz w tendencjach współczesnej 
ekonomii. Być może kiedyś powierzenie najpierw ekonomii 
wytwarzania bogactw, a następnie wyznaczenie polityce za-
dania ich podziału było rzeczą do pomyślenia. Dzisiaj wszyst-
ko to jest trudniejsze, bo działalność ekonomiczna nie jest 
ograniczona terytorialnie, podczas gdy rządy nadal sprawują 
władzę przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego 
kanony sprawiedliwości muszą być szanowane od samego 
początku, podczas trwania procesu ekonomicznego, a nie 
później lub ubocznie.

„Caritas in veritate” (Rozdział III, część 37)

brak prowadzi do ubóstwa, a to 
z kolei niszczy „spójność społe-
czeństwa” i „wystawia na ryzy-
ko demokrację”. Pisząc o skut-
kach bezrobocia i nierówności 
społecznych, papież podkreśla 
również „erozję »kapitału spo-
łecznego«, czyli całego zespołu 
relacji zaufania, wiarygodności 
i poszanowania reguł”.

Godna praca i płaca

Wbrew opiniom krytyków 
nauki społecznej Kościoła, 
w swoich encyklikach ko-
lejni papieże, trzymając się 
podstawowych kanonów tej 
nauki (dobra wspólnego, po-
mocniczości i sprawiedliwości), 
wykazywali zaskakującą znajo-
mość społeczno-gospodarczych 
realiów. Nie inaczej było w tym 
przypadku. Jak wspomnieliśmy, 
w „Caritas in veritate” Benedykt 
XVI wskazuje na bezpośred-
ni związek między ubóstwem 
i bezrobociem, ale dodaje jedno-
cześnie, że współcześnie „zaniża 
się wartość praw pracujących, 
w szczególności prawa do spra-
wiedliwej płacy, do zabezpiecze-
nia osoby pracownika oraz rodzi-
ny”. Papież zdefiniował również 
taką sprawiedliwą i godną płacę, 
która ma zapewniać utrzymanie 
rodzinie, umożliwiać rozwój 
„w wymiarze indywidualnym, 
rodzinnym i duchowym”. Znamy 
tymczasem coraz powszechniej-
sze zjawisko tzw. ubogich pracu-
jących, którzy mimo posiadania 
teoretycznie pełnowartościowej, 
etatowej pracy nie są w stanie się 
utrzymać. Takich konkretnych 
odniesień w pozornie teoretycz-
nych rozważaniach Benedykta 
XVI jest więcej.

Wołanie
o sprawiedliwość

Sprawiedliwość to stały 
element nauki Benedykta XVI, 
który odnaleźć możemy cho-
ciażby w adhortacji apostolskiej 
„Sacramentum Caritatis” („Sa-
krament Miłości”) i pierwszej 
encyklice tego papieża „Deus 
Caritas est” („Bóg jest Miło-
ścią”). W tej ostatniej Benedykt 
XVI, słowami św. Augustyna, 
stwierdza wprost: „Państwo, 
które nie kierowałoby się spra-
wiedliwością, zredukowałoby 
się do wielkiej bandy złodziei”. 
To zaskakująco mocne słowa, 
jak na papieża odbieranego 
powszechnie jako „cichego 
teologa”. Może to znak, że z tą 
sprawiedliwością rzeczywiście 
jest coś na rzeczy?

Adam Chmielecki

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 13
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Najnowsze trendy kierują nami nie tylko przy wybo-
rze ubrań czy elementów wystroju mieszkania. Często 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo zależne 
jest też od nich to, co trafia do naszego koszyka pod-
czas codziennych zakupów spożywczych. W odróżnie-
niu od mody i designu trendami kulinarnymi interesu-
ją się przede wszystkim osoby związane z tą branżą.

W całym 2013 roku w kuchni będziemy stawiać na mini-
malizm. Sezon ten sprzyja poznawaniu nowych smaków, 
szczególnie tych warzywnych. I nie oznacza to wcale 

bardzo złożonych i wyszukanych połączeń. Wręcz przeciwnie, sta-
wiamy na prostotę! Czysty smak, mało przypraw, ale istotne jest ich 
zestawienie. Sushi, które podbiło serca wielu miłośników kuchni, 
jest już passe. Wymyślne babeczki, bajeczne torty, są zdecydowanie 
za tłuste i zbyt ciężkie. Popularne dotąd biesiadowanie przy suto za-
stawionym stole i częstowanie odwiedzających nas znajomych kilku-
daniowymi obiadami nie sprawdzi się w tym sezonie. Gości należy 
przywitać lekkim i zdrowym posiłkiem. Warzywa mają swoje pięć 
minut, modne będą pod każdą postacią – fermentowane, wędzone 
i peklowane. W dowolnej ilości mogą znaleźć się w przystawkach, 
daniach głównych, a nawet deserach. Mięso będzie miało zdecydo-
wanie mniejsze powodzenie. Docenione zostaną nawet warzywa cie-
szące się dotąd umiarkowanym uznaniem, takie jak kalafior, jarmuż 
czy topinambur. Szczególnie ta ostatnia roślina nie była dotąd popu-
larna. Tymczasem trafiła do Europy dawno temu dzięki odkrywcom 
Ameryki, którzy przejęli ją od Indian. Podobno pierwszym Europej-
czykiem, który jej skosztował, był Krzysztof Kolumb. Topinambur 
wyglądem przypomina słonecznik, jadalne jednak są jego bulwy, a nie 
nasiona. Indianie wykorzystywali jego właściwości traktując go nie 
tylko jako pożywienie, ale również lekarstwo. Topinamburowi za-
wdzięczają również bardzo wiele kanadyjscy osadnicy. Uratował ich 
od śmierci głodowej w 1612 r., kiedy zajęte przez nich tereny dotknęła 
wielka susza. W Polsce nosi nazwę słonecznika bulwiastego. Jego 
smak przypomina smak ziemniaka i słodkiej gruszki. Świetnie nadaje 
się do spożywania na surowo w sałatkach i jest równie wyśmienity 
w formie zapiekanej i gotowanej.

Przesłaniem aktualnego roku jest szacunek do jedzenia. Wykorzy-
stujmy wszystko, co tylko jest możliwe, również pozostałości posił-
ku z poprzedniego dnia. Oprócz warzyw uznaniem będą cieszyć się 
wszelkiego rodzaju przekąski, które odpowiednio ze sobą zestawione 
mogą stanowić pełne danie. Jak nigdy wcześniej bieżące trendy za-
chęcają nas do eksperymentowania w kuchni. Możemy do woli two-
rzyć własne, odważne przepisy, które rozwiną nasze umiejętności. 
Nieoczywiste przyprawy i dodatki są jak najbardziej mile widziane. 
Pamiętać jednak należy o wspomnianym już minimalizmie.

W tym roku mile widzianymi produktami na stole będą domo-
we wyroby. Konfitury, kompoty, dżemy i inne przetwory mogą być 
doskonałym prezentem dla znajomych, którzy zaproszą nas do sie-
bie na sobotni obiad. Na wartości zyskają również wszelkiego ro-
dzaju produkty regionalne. Warto zaopatrywać się na okolicznych 
targach, kiermaszach i u lokalnych dostawców.

Niewątpliwie najnowsze trendy sprzyjają zdrowiu i zgrabnej 
sylwetce, tym bardziej że w obecnym roku w dobrym tonie jest 
nakładać na talerz mniejsze porcje. W domowej kuchni należy się 
jednak nimi tylko inspirować, a nie traktować jako ścisłe wytycz-
ne. Przede wszystkim liczy się indywidualny smak i preferencje.

Milena Antoniak

Kulinarne trendyKulinarne trendyKulinarne trendy
Źyjmy zdrowo

Kulinarne trendyKulinarne trendy
2013

Topinambur. Po prawej jadalne kłącza.
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ZDROWIE / HISTORIA

Kilkaset lat temu w czasie 
Wielkiego Postu menu 
ograniczano do żuru, 

kartofli, kwaszonej kapusty, 
zupy z brukwi lub śliwek, kawy 
z… palonych żołędzi oraz 
oczywiście śledzi, koniecznie 
bez śmietany. Dziś nieliczni 
rezygnują ze słodyczy (młod-
si) lub alkoholu (starsi). Nie 
zmieniło się jedno – ma to być 
oznaką refleksji, skupienia 
na sprawach wiary i przygoto-
wania na śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa.

Czterdziestodniowy Wiel-
ki Post jest swoistą alegorią 
sensu chrześcijańskiego ży-
cia, którym jest oczekiwanie 
na ponowne przyjście Zba-
wiciela. To czas na modlitwę, 
jałmużnę czy ogólniej – wzrost 
naszej pobożności, ale tak-
że na ilościowe i jakościowe 
ograniczenia w naszej diecie. 
Człowiek jest przecież istotą 
żyjącą w świecie material-
nym, w którym stan naszego 

wnętrza mają odzwierciedlać 
znaki zewnętrzne. A o tym, 
że ograniczenia narzucane cia-
łu mogą prowadzić do wzrostu 
naszej duchowości świadczą 
chociażby żywoty świętych 
(na marginesie – czytane nie-
gdyś dzieciom w Wielkim Po-
ście zamiast bajek).

Dla tych, którzy podtrzy-
mują kulinarno-religijną tra-
dycję, mamy dwie informacje. 
Po pierwsze, sześć wielkopost-
nych niedziel, jako dni świątecz-
ne, jest wyłączonych z postu. 
Po drugie, każdy post się kiedyś 
kończy. Oczywiście „pogrzebem 
żuru i śledzia”… (ach)

Kolebką „Solidarności” okre-
śla się często Stocznię Gdań-
ską i tamtejszą organizację 
zakładową. Za taką koleb-
kę można jednak uznać 
cały Region Gdański. Skalę 
działalności gdańskiej „So-
lidarności” i wynikających 
z niej represji, które spotkały 
związkowców, pokazują naj-
nowsze publikacje Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Zatrudniony w Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, 
uczestnik strajku w sierpniu 

1980 r., od września 1980 r. czło-
nek Komisji Wydziałowej NSZZ 
„Solidarność”, za udział w straj-
ku w grudniu 1981 r. zwolniony 
z pracy, aresztowany w marcu 
1982 r., w lipcu 1982 r. skazany 
przez Sąd Marynarki Wojennej 
na karę 4 lat i 6 miesięcy pozba-
wienia wolności” – to fragmenty 
z biogramu Jana Kupiturskiego. 
Książka „Kontynuowali dzia-
łalność związkową…” zawiera 
blisko 600 podobnych sylwetek, 
co najlepiej pokazuje, jak komuni-
styczna władza obawiała się dzia-
łaczy gdańskiej „Solidarności”. 

Kolejna z nowości wydaw-
niczych gdańskiego IPN pt. 
„Stan wojenny na Pomorzu 
Nadwiślańskim (1981-1983)” 
przedstawia dziesięć wątków 
z tragicznej historii wojskowe-
go zamachu. To m.in. sylwet-
ka Antoniego Browarczyka, 
pierwszej i jednej z najmłod-
szych ofiar stanu wojennego 
na Pomorzu, historia strajku 
okupacyjnego na Uniwersy-

Gdańska kolebka 
WARTO PRZECZYTAĆ

tecie Gdańskim oraz opis 
weryfikacji trójmiejskich 
dziennikarzy. W sposób 
szczególny warto polecić 
artykuł dotyczący pod-
ziemnej „Solidarności” 
w Gdańskiej Stoczni Re-
monowej w czasie stanu 
wojennego. Działal-
ność Komitetu Obrony 
Stoczni i Tajnej Komisji 
Zakładowej (wydawni-
cza, wsparcie dla ofiar represji 
i ich rodzin) pozwoliła utrzymać 
struktury i ducha oporu, co za-
owocowało licznym udziałem 
załogi Remontówki w strajkach 
w 1988 r.

Powyższe publikacje przygo-
tował gdański oddział IPN. Jed-
nak ciekawy i szerzej nieznany 
pomorski wątek znajdziemy rów-
nież w książce wydanej nakła-
dem oddziału w Białymstoku pt. 
„Tam też była »Solidarność«”, 
poświęconej mniejszym ośrod-
kom działalności związkowej. 
W jednym z artykułów pozna-
jemy historię Związku w Staro-
gardzie Gdańskim – od strajków 
w sierpniu 1980 r. (m.in. w Cen-

trze, Famosie, Neptunie, hucie 
szkła i komunikacji miejskiej) 
po wprowadzenie stanu wojen-
nego. Co ciekawe, starogardzka 
„S” przez kilka miesięcy funkcjo-
nowała jako samodzielny quasi-
-region: MKZ „Kociewie”, zrze-
szający w całym powiecie 35 tys. 
członków. W styczniu 1981 r. w 
Związku przyjęto jednak zasadę, 
że najmniejszą strukturą będzie 
region. Dlatego członkowie ko-
ciewskiej „S” od I WZD w lipcu 
1981 r. włączyli się w prace Re-
gionu Gdańskiego. Regionu, któ-
ry pozostał związkową kolebką i 
solą w oku władz PRL.

IPN o historii „Solidarności”
„Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z po-
wodów politycznych w województwie gdańskim w latach 
1981-1983 (wstęp i oprac. A. Kazański, biogramy A. Kazań-
ski, M. Węgliński, Gdańsk 2012).
Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim (1981-1983). 
Szkice historyczne (red. P. Brzeziński, Gdańsk 2012).
Tam też była „Solidarność”. Małe ośrodki ruchu związko-
wego i ich rola w latach 1980-1990 (red. A. Pyżewska, M. 
Zwolski, Białystok 2012).

Módl się i jedz (MNIEJ) 
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Czym jest innowacja?
Potocznie innowacja kojarzy 

się z czymś absolutnie wyjąt-
kowym i odmieniającym świat 
– niczym rewolucja na miarę 
odkrycia Gutenberga. Mówimy 
o innowacyjności, innowacyjnej 
gospodarce, innowacjach w bizne-
sie, innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych dotyczących 
nanotechnologii. Innowacje przy-
wodzą na myśl wielkich współ-
czesnych innowatorów – geniusz 
Steve’a Jobsa czy chociażby 
fenomenem facebookowej re-
wolucji. Bill Drayton, założyciel 
Ashoki, międzynarodowej orga-
nizacji przedsiębiorców społecz-
nych, określa innowację jako ideę 
powstającą w umyśle człowieka, 
która może zmienić istniejący 
porządek rzeczy. Właśnie idea 
przetransponowana na konkretne 
rozwiązanie – działające w prak-
tyce i odpowiadające na konkret-
ne potrzeby ludzi – jest w stanie 
doprowadzić do trwałych zmian 
na miarę innowacji Gutenberga 
czy Jobsa.

Lokalny wymiar 
innowacji

Innowacyjne przedsięwzię-
cia mogą, ale niekoniecznie 
muszą pretendować do świato-
wych czołówek gazet. Często 
powstają na poziomie lokalnym, 
zmieniając w znacznym stop-
niu, może nie od razu poprzez 
rewolucję, ale ewolucję, lokalne 
środowisko. Oczywiście inno-
wacja nie może być tylko mo-
dyfikacją, prostą kalką jakiegoś 
niezwykłego rozwiązania i mieć 
charakter czysto usprawniający. 
Jest przecież czymś znacznie 
większym, niosącym z sobą 
owo novum, które może nie tyle 
zrewolucjonizować, ale odmie-
nić miejscowe realia.

Akademia Handlowa 50

Takim innowacyjnym projek-
tem jest Akademia Handlowa 
50+ – innowacyjny model wali-
dacji i uzupełniania kompeten-
cji osób 50+ (DZIAŁANIE: 9.2. 
Podniesienie atrakcyjności i ja-
kości szkolnictwa zawodowego, 
w ramach POKL). Projekt oferuje 
kompleksowe podejście dla osób, 
które skończyły pięćdziesiąty rok 

życia. Kluczem projektu jest wła-
śnie modelowe i unikatowe, czyli 
całościowe, podejście. W języku 
projektowym bowiem nie używa 
się pojęcia „usługa”, gdyż nie cho-
dzi o typową relację usługodawca 
– klient. Istotnym elementem jest 
nawiązanie więzi z uczestnikiem 
projektu, gdyż poza propozycja-
mi zawodowymi proponowane 
jest mocne wsparcie, m.in. utrzy-
mywanie uczestnika w stanie 
permanentnej motywacji, wspie-
ranie jego determinacji – poprzez 
doradców zawodowych, asesorów 
i cały zespół projektowy. Projekt 
osadzony jest w lokalnych realiach 
i realizowany przez podmioty nie 
tylko rozpoznawalne, ale bardzo 
dobrze znane na pomorskiej 
scenie projektowej; liderem pro-
jektu jest Fundacja Gospodarcza 
w Gdyni, a partnerami ProFirma 
sp. z o.o. oraz Region Gdański 
NSZZ „Solidarność”. Na wagę 
takiego lokalnego osadzenia, 
czyli także na wizerunek auto-
rów i wykonawców innowacji, 
zwraca uwagę Antoni Rutka, 
ekspert oceniający m.in. pro-
jekty innowacyjne realizowane 
w województwie pomorskim. 
W artykule zamieszczonym 
w magazynie „Innowacje bez 
granic” stwierdza: Uważam, 
że w projektach innowacyjnych 
niezwykle ważne jest osadzenie 
projektodawcy w miejscowych 
realiach – zazwyczaj bowiem 
instytucje działające na danym 
terenie nie są zadowolone, gdy 
ktoś spoza regionu chce je wyrę-
czyć w realizowanych przez nie 
zadaniach, a trzeba pamiętać, 
że nastawienie lokalnych insty-
tucji zadecyduje o sukcesie upo-
wszechniania i mainstreamingu 
w kolejnych etapach realizacji 
projektu.

W przypadku Akademii 
Handlowej 50+ innowacją 
stała się idea przekształcona 
w konkretny produkt, czyli 
w innowacyjny model walida-
cji i uzupełniania kompetencji, 
który odpowiada na określoną 
potrzebę. A projekt dedykowa-
ny jest osobom pracującym 50+ 
i w pełni odpowiada zapotrze-
bowaniu tej, a nie innej grupy 
wiekowej. W szczególności zaś 
adresowany jest do osób, które 
jeszcze aktywniej chciałyby 
zaistnieć na rynku pracy – przy 

pomocy fachowców sprawdzić 
i reaktywować swe kompeten-
cje w zawodzie sprzedawca 
lub przedstawiciel handlowy, 
a nawet ubiegać się o uzyskanie 
certyfikatu zawodowego.

Najważniejszą cechą inno-
wacji jest to, że ma ona zastoso-
wanie w praktyce i zostaje wdro-
żona. Tak też jest w przypadku 
wspomnianego innowacyjnego 
modelu walidacji, po którego 
przetestowaniu planowane jest 
wprowadzenie do instytucji ob-
sługujących rynek pracy – za-
równo tych publicznych, jak 
i niepublicznych. Innowacja po-
winna być również replikowal-
na, czyli możliwa do powielenia 
i rozprzestrzeniania, co również 
będzie miało zastosowanie 
w przypadku innowacyjnego 
modelu – można go będzie ulo-
kować w innym regionie Pol-
ski, a także adresować nie tylko 
do osób pracujących, ale również 
bezrobotnych. Wszak grupa pra-
cowników 50+ jest także – jak 
każda inna w dobie zatrważająco 
narastającego bezrobocia – na-
rażona na utratę miejsca pracy. 
Należy zauważyć, iż w 2009 
roku w Polsce pracowało je-
dynie 32,3 proc. osób w wieku 
55-64 lata, w tym zaledwie 21,9 
proc. kobiet, podczas gdy w UE 
46 proc. (37,8 proc. kobiet). 
Wzmocnienie zatrudnienia osób 
50+ jest głównym wyzwaniem 
polityki rynku pracy w kontek-
ście prognozowanych zmian 
demograficznych w Polsce. We-
dług prognozy demograficznej 
GUS na lata 2008-2035 liczba 
ludności w wieku 45-59/64 lata 
wzrośnie z 9,3 do 9,9 mln osób, 
a w wieku 60+/65+ z 6,1 do 9,6 
mln osób (o ponad 58 proc.).

Małgorzata Gumoś

Ciąg dalszy w kwietniowym 
wydaniu „Magazynu”

Korzyści płynące
z udziału w Projekcie 
Dla odbiorców (w zawodzie przedstawiciel 
handlowy i sprzedawca): 
 rzetelna weryfikacja poziomu posiadanych kompetencji 

sprzedażowych/handlowych 
 możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego po-

ziom posiadanych kompetencji nabytych poza formalnym 
systemem kształcenia 

 dostęp do zindywidualizowanej oferty edukacyjnej, która 
skupia się na efektywności proponowanych programów 

 wzrost mobilności, adaptacyjności i atrakcyjności grupy 
50+ na rynku pracy 

 poszerzenie samoświadomości w zakresie posiadanych 
kompetencji rozumianych jako wypadkowa wiedzy, umie-
jętności i postaw

 uaktywnienie motywacji do dalszego rozwoju zawodowe-
go

 wzrost świadomości i poczucia sensu podnoszenia kwa-
lifikacji przez Life Long Learning (uczenie się przez całe 
życie)

 przy uwzględnieniu osób bezrobotnych – możliwość szyb-
kiego i skutecznego przekwalifikowania. 

Dla użytkowników (publiczne i niepubliczne 
instytucje rynku pracy): 
 poszerzenie repertuaru działań ukierunkowanych na akty-

wizację osób zagrożonych bezrobociem o zupełnie nowe, 
atrakcyjne narzędzie 

 zwiększenie konkurencyjności pomiędzy instytucjami ryn-
ku pracy zarówno w zakresie proponowanej oferty, jak i 
osiąganej skuteczności działań 

 poszerzenie doświadczenia zawodowego bezpośrednich 
realizatorów (np. doradcy zawodowi, konsultanci, trene-
rzy, specjaliści ds. personalnych) o możliwość pracy we-
dług nowoczesnych metod – Development Centre (DC), 
coaching, treningi praktyczne 

 ograniczenie kosztów rekrutacji ponoszonych przez pra-
codawców (możliwość dokonania trafnej selekcji bez po-
noszenia kosztów realizacji sesji Assesment Centre, a je-
dynie opartej na analizie certyfikatów posiadanych przez 
potencjalnych kandydatów do pracy). 

W wymiarze globalnym (szkolnictwo, rynek 
pracy): 
 integracja i upowszechnienie wiedzy na temat posiada-

nych i pożądanych przez rynek pracy kompetencji w za-
wodach handlowych

 rozszerzenie oferty kształcenia ustawicznego o innowa-
cyjne metody dostosowane do potrzeb osób 50+ (e-lear-
ning, coaching, sesje DC, treningi praktyczne) 

 dostęp do kompleksowego i jednocześnie bardzo czy-
telnego narzędzia opartego na profilach zawodowych, 
które porządkują wiedzę i ukierunkowują w przypadku 
ewentualnych modyfikacji w przyszłości 

  podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodo-
wego 

 zmniejszenie liczby osób, szczególnie z grupy 50+, zagro-
żonych wykluczeniem z rynku pracy. 

Ważne informacje o projekcie: 
 Z satysfakcją informujemy, iż 23 stycznia 2013 roku, pod-

czas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej dla Wo-
jewództwa Pomorskiego, została zatwierdzona Strategia 
Projektu „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model 
walidacji i uzupełniania kompetencji osób 50+”. Wyda-
rzenie to jest kamieniem milowym w historii projektu, 
gdyż pozwala na kontynowanie pracy nad innowacją po 
dwumiesięcznej „hibernacji”, czyli czasowym zawieszeniu 
jego działań na czas wnikliwej analizy eksperckiej nad po-
szczególnymi aspektami strategii.

 Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 25 lutego, a infor-
macje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie 
projektowej www.akademiahandlowa.pl oraz na stro-
nach partnerów.\

BIURO PROJEKTU: 
Fundacja Gospodarcza, 
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 2, 
tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43
fax 58 622 59 85 
sekretariat@fungo.com.pl

INNOWACJE kluczem
do lokalnego postępu

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ
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PRAWO

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 12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9-15 – 10-15 – 10-15

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 9-16 9-16 9-16 O. Gdynia

9-15 9-16

doradca prawny
Łukasz Sulej nieobecny do 22 marca 2013

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
9-13.30 9-15 – – 8.30-

-15.30

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

Prowadząc księgowość organizacji zakładowej trzeba 
pamiętać o zobowiązaniach wobec urzędu skarbowego. 
Prezentujemy opinię prawną, w której przedstawiamy 
przypadki wypłat z funduszów związkowych wolnych od 
podatku dochodowego.

Działalność socjalna
Pkt 67: wartość otrzymanych 

przez pracownika w związku z 
finansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w prze-
pisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, rzeczo-
wych świadczeń oraz otrzyma-
nych przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, sfinan-
sowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych lub funduszy 
związków zawodowych, łącznie 
do wysokości nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym kwoty 
380 zł; rzeczowymi świadcze-
niami nie są bony, talony i inne 
znaki, uprawniające do ich wy-
miany na towary lub usługi
 przed zmianą treści tego 

przepisu (nastąpiła w sierpniu 
2009 r.) dotyczył on wyłącznie 
świadczeń rzeczowych, stąd wy-
stępujące w zakończeniu ustale-
nie, które formy świadczeń nie 
mają charakteru rzeczowego 
– obecnie nie ma to już tak du-
żego znaczenia, gdyż przepis 
ujmuje zarówno świadczenia 
rzeczowe, jak i pieniężne
 przepis wskazuje, że otrzy-

mane świadczenia muszą się 
łączyć z finansowaniem działal-
ności socjalnej, zdefiniowanej w 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (Dz. U. z 
2012 r. poz. 592 ze zm.) – są to 
usługi świadczone na rzecz róż-
nych form wypoczynku, dzia-
łalności kulturalno-oświatowej, 
sportowo-rekreacyjnej, opieki 
nad dziećmi (w żłobkach, klu-
bach dziecięcych, przedszkolach 
oraz innych formach wychowa-
nia przedszkolnego), udzielanie 
pomocy materialnej – rzeczowej 
lub finansowej, a także zwrot-
nej lub bezzwrotnej pomocy na 
cele mieszkaniowe; tak szerokie 
ujęcie pozwala objąć np. pomoc 
świąteczną (w formie pieniężnej 

lub rzeczowej) czy paczki dla 
dzieci
 środki na świadczenia 

mogą pochodzić z zakładowe-
go funduszu świadczeń socjal-
nych lub funduszu organizacji 
związkowej, ważna jest przy 
tym konieczność ich łączne-
go ujęcia – w ramach rocznej 
kwoty 380 zł pracownik może 
otrzymać z zfśs np. kwotę 
200 zł, wówczas świadczenie 
związkowe jest zwolnione z 
podatku do kwoty 180 zł.

UWAGA: W myśl inter-
pretacji tego przepisu doko-
nywanej przez pracowników 
Ministerstwa Finansów czy izb 
skarbowych, bony, talony czy 
inne znaki uprawniające do ich 
wymiany na towary lub usługi 
nie tylko nie mają charakteru 
świadczeń rzeczowych (co 
wynika wprost z treści przepi-
su), lecz nie stanowią również 
świadczenia pieniężnego! W 
tej sytuacji bony czy talony nie 
podlegają zwolnieniu od po-
datku, zatem nie należy z nich 
korzystać (zamiast przyznać 
pomoc świąteczną w bonach, 
trzeba ją realizować w postaci 
gotówki). 

Trzy omówione przepisy 
posługują się kwotą świadcze-
nia wolnego od podatku – są 
to odrębne przejawy wspie-
rania uprawnionych, stąd 
wynika odrębność tych kwot. 
Jeśli uprawniony otrzymałby 
z każdego z tych źródeł mak-
symalną pomoc, to w roku 
kalendarzowym w ich ramach 
ma ona wartość 3298 zł (2280 
zł + 638 zł + 380 zł) wolną od 
podatku.
Stan prawny na 15.11 2012 r.

dr Waldemar Uziak 
Koordynator 

Działu Prawnego ZRG
Śródtytuły pochodzą od redakcji

Ze związkowych funduszów bez podatku

OPINIA PRAWNA
dot. świadczeń 
z funduszów 
związkowych 
wolnych od podatku 
dochodowego

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 
r. nr 51, poz. 361 ze zm.) w 
przepisach art. 21 ust. 1 wska-
zuje przychody, które są wol-
ne od podatku dochodowego. 
W długim katalogu zwolnień 
– 137 punktów – znajdujemy 
4 odnoszące się do świadczeń 
wypłacanych z funduszów 
związkowych.

Urodzenie dziecka

Pkt 9: jednorazowe zasiłki 
z tytułu urodzenia dziecka, wy-
płacane z funduszów związków 
zawodowych
 kwota takiego zasiłku nie 

została wskazana, co oznacza, 
iż zasiłek ten w każdej wyso-
kości jest wolny od podatku
 zasiłek z tytułu urodzenia 

dziecka jest zasiłkiem statuto-
wym ujętym w § 5 ust. 1 pkt 1 
uchwały nr 5 XIX Krajowego 
Zjazdu Delegatów ws. działal-
ności finansowej Związku

Przypadki losowe

Pkt 26: zapomogi otrzymane 
w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk żywio-
łowych, długotrwałej choroby 
lub śmierci – do wysokości 
nieprzekraczającej w roku po-
datkowym kwoty 2280 zł
 przepis określa sytu-

acje wypłaty zapomogi, nie 
wskazuje natomiast źródeł jej 
finansowania – z tego wynika 
reguła, że może to być każde 
źródło, w tym fundusze orga-
nizacji związkowej
 taka zapomoga losowa 

– jedna lub kilka, aby w wyso-
kości wskazanej, czyli do 2280 
zł w roku kalendarzowym, była 
zwolniona od podatku musi 
być następstwem zdarzenia 
losowego, czyli zdarzenia nie-
przewidzianego czy nagłego 
(np. kradzież, pożar, zalanie 
mieszkania przez sąsiada), 
które wywołuje niekorzystne 
skutki finansowe (np. utrata 
mienia, zwiększone wydatki) 
 wysokość zapomogi 

zależna jest od wskazanych 
(udokumentowanych) kosztów 
lub wskazanego zdarzenia (np. 
śmierć związkowca lub człon-
ka jego rodziny), stąd co do 
zasady jest ona wypłacana na 

wniosek zainteresowanego lub 
innej upoważnionej osoby
 taką zapomogą są zasił-

ki statutowe z tytułu śmierci 
członka Związku i z tytułu 
śmierci członka rodziny (§ 5 
ust. 1 pkt 2 i3 wspomnianej 
wyżej uchwały nr 5), nato-
miast o innych zapomogach i 
konieczności ustalenia przez 
komisję zakładową (między-
zakładową) zasad ich przyzna-
wania oraz wysokości mówi § 
6 tej uchwały

Zapomogi do kwoty 
638 zł

Pkt 9a: zapomogi, inne niż 
wymienione w pkt 26, wypła-
cane z funduszy zakładowej lub 
międzyzakładowej organizacji 
związkowej pracownikom na-
leżącym do tej organizacji, do 
wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 
638 zł
 przepis dotyczy zapo-

móg innych niż zapomogi 
losowe ujęte w pkt 26, są to 
zatem zapomogi wypłacane w 
przypadkach nielosowych, bar-
dziej zwyczajnych – przyczyną 
może być np. trudna sytuacja 
materialna rodziny, zmniej-
szenie lub brak wypłaty wyna-
grodzenia z powodu kłopotów 
finansowych pracodawcy
 konieczne jest wskazanie 

potrzeby wypłaty zapomogi, 
czyli wniosek zainteresowa-
nego lub innej upoważnionej 
osoby
 do omawianej zapomogi 

odnosi się również § 6 uchwały 
nr 5
 zapomogi motywowane 

przyczynami nielosowymi w 
mniejszym zakresie korzysta-
ją ze zwolnienia podatkowego, 
gdyż ich uzasadnienie nie jest 
tak radykalne, jak w przypadku 
zapomóg losowych

Emerytura mieszana
Emerytura mieszana w 
2013 r. będzie obliczana 
na dotychczasowych za-
sadach. 

Emerytura mieszana prze-
znaczona jest dla osób 

urodzonych po 31 grudnia 
1948 r., które nie przystąpiły 
do OFE, bądź złożyły (za po-
średnictwem ZUS) wniosek 
o przekazanie środków zgro-
madzonych na OFE na do-
chody budżetu państwa i wiek 
emerytalny osiągną w latach 
2009-2013 oraz w tym okresie 
złożą wniosek o emeryturę. 
Mieszany sposób wyliczenia 
emerytury dotyczy również 
osób ubiegających się o eme-

ryturę w wieku obniżonym z 
tytułu pracy w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym 
charakterze (art. 184 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS) 
oraz nauczycieli.

Emerytura mieszana jest 
obliczana częściowo na sta-
rych, częściowo na nowych 
zasadach. 

Emeryturę na starych za-
sadach wylicza się poprzez 
wyliczenie podstawy jej wy-
miaru, okresów składkowych i 
nieskładkowych oraz aktualnie 
obowiązującej kwoty bazowej 
(art. 53 ustawy emerytalnej) 
Natomiast na wysokość nowe-
go świadczenia wpłynie wyso-
kość zgromadzonego kapitału 

i moment opuszczenia rynku 
pracy (art. 26 ustawy emery-
talnej).

I tak przykładowo w 2013 
r. proporcje co do wysokości 
świadczenia są następujące: 20 
proc. starej i 80 proc. nowej 
emerytury. Dla porównania w 
2012 r. proporcje te wynosiły 
35 proc. starej i 65 proc. nowej 
emerytury. Istotne jest, że dla 
zastosowania tychże proporcji 
będzie miała data osiągnięcia 
wieku emerytalnego, a nie data 
zgłoszenia wniosku. Data zgło-
szenia wniosku natomiast ma 
wpływ na termin, od którego zo-
stanie wypłacane świadczenie.
Stan prawny na 28.01.2013 r.

Maria Szwajkiewicz
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Pytanie do prawnika§

Z dniem 1 marca 2013 
roku weszły w życie zmia-
ny w przepisach dotyczą-
cych krajowych podróży 
służbowych. Rozporządze-
nie MPiPS określa nową 
wysokość diet oraz nowe 
warunki ustalania należ-
ności przysługujących 
podróżującym służbowo 
pracownikom, zatrudnio-
nym zarówno w instytu-
cjach publicznych, jak i 
firmach prywatnych.

Do te j  pory  kwest ię 
podróży służbowych 
regulowały dwa roz-

porządzenia wydane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej – jedno z tytułu 
podróży służbowej na obsza-
rze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 
1990), drugie poza granica-
mi kraju (Dz. U. nr 236 poz. 
1991). 

Od marca zostały zastąpio-
ne przez jedno rozporządze-
nie ministra pracy i polityki 
społecznej z dnia 29 stycznia 
2013 r. (Dz. U. nr 167), regu-
lujące zarówno problematykę 
krajowych, jak i zagranicznych 
podróży służbowych.

Nowa, wyższa kwota 
diety

W związku z nowelizacją 
zmieni się wysokość diety 
krajowej zapisanej w rozpo-
rządzeniu, która wzrośnie z 
dotychczasowych 23 zł do 
30 zł, a także sposób wyzna-
czania wysokości diety, gdy 
pracownik ma już zapewnione 
wyżywienie.

W myśl zaproponowa-
nych regulacji, dieta pracow-
nika, któremu zapewniono 
częściowe wyżywienie, bę-
dzie zmniejszana o koszt 
bezpłatnego wyżywienia, 
przyjmując, że każdy posiłek 
stanowi odpowiednio:
 śniadanie – 25 proc. diety
 obiad – 50 proc. diety
 kolacja – 25 proc. diety.

Przy czym warto zazna-
czyć, że w przypadku korzy-
stania pracownika z usługi 
hotelarskiej, w ramach której 
zapewnione jest całodobowe 
bądź częściowe wyżywienie, 
wysokość diety podlega rów-
nież obniżeniu w zależności 
od zakresu zapewnionego wy-
żywienia.

Przy nowej stawce diety (30 
zł), 20-procentowy ryczałt 
na pokrycie kosztów dojaz-
du środkami komunikacji 
miejscowej wyniesie 6 zł 
(wcześniej 4,60 zł), a ryczałt 

za nocleg, stanowiący 150 
proc. diety, 45 zł (wcześniej 
34,50 zł).

Nowe zasady 
obliczania należności 
z tytułu diet

Jeżeli podróż służbowa 
będzie trwała nie dłużej niż 
dobę i wyniesie:
 mniej niż 8 godzin – dieta 

nie będzie przysługiwała
 od 8 do 12 godzin – będzie 

przysługiwała dieta w wy-
sokości 50 proc.

 ponad 12 godzin – będzie 
przysługiwała dieta w peł-
nej wysokości.
Bez zmian pozostaną zasady 

rozliczania podróży służbowej 
trwającej dłużej niż dobę. 
Za każdą dobę nadal będzie 
przysługiwała dieta w pełnej 
wysokości, natomiast za dobę 
niepełną, ale rozpoczętą:
 do 8 godzin – dieta w wyso-

kości 50 proc.
 ponad 8 godzin – dieta w 

pełnej wysokości.

Ograniczony zwrot 
kosztów noclegowych

Nowe przepisy wprowadza-
ją również pewne obostrzenia 
w zakresie zwrotu kosztów 
noclegowych poniesionych 
przez pracownika. Zgodnie z 
nimi pracownik otrzyma zwrot 
kosztów noclegu w wysokości 
potwierdzonej rachunkiem – 
jednak nie większej za jedną 
dobę hotelową niż dwudzie-
stokrotność stawki diety, a 
więc 600 zł. Jednakże w uza-
sadnionych przypadkach pra-
codawca może wyrazić zgodę 
na pokrycie kosztów przekra-
czających wskazany limit.

Diety zagraniczne 
2013

Zmieniona została wy-
sokość diet oraz limitów 
noclegowych dla przewa-
żającej większości państw, 
jak i rodzaj waluty (z do-
lara na euro) w kilkunastu 
krajach.

Nowe wysokości diet limi-
tów noclegowych zostały okre-
ślone w załączniku do nowego 
rozporządzenia.

W przypadku podróży 
zagranicznej odbywanej 
do dwóch lub więcej państw 
pracodawca może ustalić 
więcej niż jedno państwo 
docelowe.

Pozwoli to wyeliminować 
zgłaszane dotychczas wątpli-
wości, czy w przypadku, gdy 

pracownik wykonuje zadania 
służbowe w dwu lub więcej 
państwach (rozumianych jako 
państwa docelowe), praco-
dawca może ustalić wyso-
kość diet, przewidzianych 
w załączniku, odpowiednią 
dla każdego z tych państw, 
a nie tylko jedną stawkę 
diety.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE 
po nowemu

Zmienia się wysokość 
diety krajowej, która 
wzrośnie z dotychcza-
sowych 23 zł do 30 zł, 
a także sposób wyzna-
czania wysokości diety, 
gdy pracownik ma już 
zapewnione wyżywienie.

Zwrot kosztów 
delegacji bez 
możliwości ich 
udokumentowania

Nie uległa zmianie zasada, 
że do rozliczenia kosztów 
podróży służbowej pra-
cownik załącza dokumen-
ty, w szczególności: rachunki, 
faktury, bilety potwierdzające 
poszczególne wydatki; nie do-
tyczy to diet oraz wydatków 
objętych ryczałtami (§5 roz-
porządzenia)

Jeżeli przedstawienie do-
kumentu nie jest możliwe, 
pracownik składa pisemne 
oświadczenie o dokonanym 
wydatku i przyczynach braku 
jego udokumentowania. Sko-
rygowane brzmienie tej części 
przepisu ust. 2 pozwoli wyeli-
minować wątpliwości praco-
dawców odnośnie możliwości 
zwrotu pracownikowi ponie-
sionych przez niego wydatków 
służbowych, jeśli nie są one 
stosownie udokumentowane; 
dotyczyć to będzie sytuacji 
nietypowych (np. zagubienie, 
zniszczenie, kradzież rachun-
ków, biletów itp.).

Pracownik, w uzasadnio-
nych przypadkach, składa 
również oświadczenie o oko-
licznościach mających wpływ 
na prawo do diet, ryczałtów lub 
zwrotu innych kosztów podró-
ży bądź ich wysokości (np. w 
przypadku, gdy na rachunku/
fakturze za hotel brak jest in-
formacji, że w hotelu zapew-
nione zostało wyżywienie).
Stan prawny na 1.03.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Zajęcie wynagrodzenia
z umowy-zlecenia
Co zrobić, gdy komornik zajmie należności z tytułu umowy- 
zlecenia w całości? 

Podkreślenia wymaga fakt, że wynagrodzenie otrzymywane z 
tytułu umowy-zlecenia co do zasady nie podlega ochronie jak wyna-
grodzenie za pracę – innymi słowy potrąceniu podlega cała kwota 
wypłacana z tytułu umowy-zlecenia i innych umów cywilno-
prawnych.

Jednakże kiedy umowa-zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu, 
wypłacane w stałych odstępach czasu, np. co miesiąc, istnieje szansa na 
to, że komornik do egzekucji zastosuje przepisy kodeksu pracy dotyczą-
ce egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 871 kodeksu pracy).

Jeśli zatem dłużnikowi doręczono postanowienie o zajęciu wie-
rzytelności z umowy-zlecenia, to w pierwszej kolejności należy 
zwrócić się do komornika z wnioskiem o uwzględnienie przepisu 
art. 833 §1 k.p.c. Jeżeli komornik nie uwzględni wniosku i nadal 
będzie stosował do egzekucji z umowy-zlecenia przepisy doty-
czące egzekucji z wierzytelności (k.p.c.), należy złożyć skargę 
na czynność komornika polegającą na zajęciu wierzytelności z 
tytułu umowy-zlecenia będącej jedynym źródłem utrzymania bez 
uwzględnienia przepisu art. 833 §1 kpc. 

Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna:
 art. 871 kodeksu pracy
 art. 833 §1 i §2 kodeksu postępowania cywilnego

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia całkowicie 
od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez 
członków tzw. zerowej grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, 
zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziad-
ków, pradziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Osoby te nie zapłacą podatku ani od spadku ani od darowizny, 
ale tylko wtedy, gdy jeżeli zgłoszą fakt nabycia majątku właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego – na druku SD-Z2, w terminie 6 
miesięcy od powstania obowiązku podatkowego (np. od daty uprawo-
mocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku)

Zwolnienie podatkowe jest instytucją prawa materialnego, więc 
przepisy określające warunki zwolnienia podatkowego są przepi-
sami prawa materialnego.

Charakter prawny tego terminu powoduje, że nie jest możliwe 
jego przywrócenie w oparciu o przepis art. 162 § 1 Ordynacji podat-
kowej (przepis ten bowiem odnosi się do terminów procesowych).

Reasumując, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwol-
nienia podatkowego w terminie 6 miesięcy powoduje jego 
wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia 
od podatku bez możliwości jego przywrócenia.

Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i daro-

wizn (Dz.U. 2009 nr 93 poz.768 j.t. )
 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 

2012 r., sygn. akt II FSK 750/11 

Przywrócenie terminu 
do zgłoszenia zwolnienia 
podatkowego od spadku 
bądź darowizny

Biuro Pracy Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” to placówka otwarta, każdy 
może skorzystać z jego usług. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9 do 15. Konsultacje z doradcą zawo-
dowym są dostępne po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu spotkania.
Budynek „Solidarności”,
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9, 
tel. 58 301 34 67, 58 308 43 47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Biuro 
Pracy 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

– Proszę wyjaśnić naszym 
Czytelnikom skąd wzięły się 
te dwie funkcje.

– Do maja 2011 roku byli-
śmy samodzielnym zakładem 
produkcyjnym, a po tej da-
cie przejęła nas firma mająca 
swoją siedzibę w Bydgosz-
czy. Nasz zakład znajduje się 
w podsłupskiej Kobylnicy, 
a pozostałe w Bydgoszczy 
i jej okolicach. Firma, skła-
dająca się z czterech oddziel-
nych zakładów, produkuje 
meble tapicerowane na rynki 
zagraniczne i krajowy. W wy-
niku połączenia się osobnych 
dotąd zakładów w jedną firmę 
musieliśmy zgodnie ze statu-
tem dostosować swoje struk-
tury związkowe i połączyć się 
w jedną organizację związko-
wą. Skomplikowało to nieco 
naszą sytuację, gdyż dotąd by-
liśmy samorządną organizacją, 
której przewodniczyłem i cał-
kowicie mogliśmy decydo-
wać o swoich działaniach. Ze 
względu na dużą odległość od 
siedziby pracodawcy, trochę 
inne problemy niż w Bydgosz-
czy i konieczność skutecznej 
pomocy naszym członkom tu 
na miejscu, postanowiliśmy 
zachować pewną odrębność 
w ramach Organizacji Podza-
kładowej. Doszło do wyborów 
i tamte organizacje związkowe 
w pozostałych trzech oddzia-
łach miały łącznie nieco wię-
cej członków niż nasza słupska 
i w głosowaniu na przewodni-
czącego Organizacji Zakła-
dowej przegłosowano mnie. 
Przewodniczy kolega z Byd-
goszczy, a ja pełnię funkcję 
wiceprzewodniczącego.

– Ilu pracowników obec-
nie jest zatrudnionych w tu-

pozostaje droga elektroniczna, 
niekiedy telefoniczna, a często 
trzeba po prostu wsiąść w sa-
mochód i pojechać na rozmo-
wy do Bydgoszczy. Relacje 
– powiedziałbym – są popraw-
ne, mogłyby być lepsze, ale 
utrudnia to w dużej mierze od-
ległość i stąd wiele spraw nie 
jest załatwianych na czas.

– Stoją za wami duże osią-
gnięcia na szczeblu związko-
wym, wobec tego jakie jeszcze 
cele stawiacie sobie w tym 
roku?

– Przede wszystkim utrzy-
manie miejsc pracy. W zeszłym 
roku stan załogi wynosił około 
400 osób, obecnie jest ich 300. 
Jest to niepokojące, ale wie-
my, że każda branża, podobnie 
jak nasza meblarska, odczuła 
skutki kryzysu, zleceń mamy 
mniej niż kilka lat temu. Wcze-
śniej było dużo pracy również 
w nadgodzinach, to i zarobki 
były większe. Naszym zada-
niem jako związku zawodowe-
go jest uchronienie ludzi przed 
zwolnieniami, jeżeli jednak nie 
daje się tego uniknąć choćby ze 
względu na pogarszającą się ko-
niunkturę gospodarczą, to sta-

ramy się ograniczać skalę tych 
zwolnień. Kryzys kiedyś się 
skończy, a wtedy trzeba by było 
szukać nowych ludzi. Myślę, że 
to właśnie będzie w tym roku 
naszym głównym zadaniem 
– ochrona przed zwolnieniami. 
Kolejnym, jakie chcielibyśmy 
zrealizować, jest podwyższe-
nie stawek stanowiskowych, 
szczególnie tym pracownikom, 
którym w niewielkim stopniu 
zostały one ostatnio zmienio-
ne. Dotyczy to w szczególności 
wielu pracowników dniówko-
wych, ale i niektórych stano-
wisk akordowych. To, jak duże 
będą to zmiany, będzie zależa-
ło głównie od sytuacji ekono-
micznej spółki. Ostatni rok nie 
był korzystny pod względem 
finansowym (postojowe czy 
brak pracy w nadgodzinach), 
gdyż nie było tylu zamówień, ale 
pomimo to udało się wynegocjo-
wać podwyższenie stawek, choć 
nie w takim zakresie, jakbyśmy 
sobie tego wszyscy życzyli.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę, aby zadania, które 
przed sobą postawiła wa-
sza organizacja, spełniły się 
w tym roku.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz błogosławieństwa Bożego.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech światło Jego słowa 
prowadzi nas przez życie 
w radości i pokoju – życzy

Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność”

tejszym zakładzie i jak liczne 
jest grono związkowe?

– Obecnie załoga liczy 
około 300 osób, z tego do 
„Solidarności” należy 160 
członków. Muszę powiedzieć, 
że na terenie zakładu jesteśmy 
jedyną organizacją związkową, 
stąd łatwiej się nam rozmawia 
z pracodawcą o problemach, 
a myślę, że pracodawca z tego 
tytułu też jest zadowolony.

– Słyszałem, że macie się 
czym pochwalić. Co konkret-
nie „Solidarność” wywalczyła 
dla pracowników?

– Nie lubimy się chwalić. 
Uważamy, że robimy jak najle-
piej to, co do nas należy. Takich 
spraw można wymienić wiele, 
gdyż codziennie pojawiają się 
nowe problemy do rozwiąza-
nia, ale najważniejszych jest 
kilka. Jest to między innymi 
opracowanie aktów prawa we-
wnątrzzakładowego i w no-
wym regulaminie pracy jest 
wiele zapisów korzystniejszych 
dla pracowników niż wynika-
łoby to z kodeksu pracy, np. 
dłuższe przerwy. Zmieniliśmy 
wspólnie z pracodawcą system 
i zasady wynagradzania. Wcze-
śniej było tak, że pracownicy 
np. w Bydgoszczy mieli stawki 
nawet o 30 procent większe niż 
w Słupsku. Teraz sukcesywnie 
to zmieniamy. Na początku 
grudnia nasza organizacja 
związkowa podpisała porozu-
mienie z pracodawcą w spra-
wie zmiany stawek zaszerego-
wania na wielu stanowiskach 
pracy. Porozumienie to od 1 
stycznia 2013 r. zmienia treść 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy zarejestrowanego 
w PIP w ten sposób, że pra-
cownicy akordowi zyskają od 5 

do 20 procent wynagrodzenia. 
Minimalne wynagrodzenie za 
pracę w naszej firmie zgodnie 
z ZUZP po przepracowaniu 
przez pracownika co najmniej 
roku wynosi najniższą krajo-
wą + 10 procent. Jednocześnie 
ustaliliśmy minimalną stawkę 
dla pracowników zatrudnio-
nych w systemie godzinowym 
na 11 zł za godzinę, a to jest 
więcej niż gwarantuje ZUZP 
przy 168 godzinach pracy 
miesięcznie. Do tego może 
dojść premia w granicach 
do 10 procent. Wdrożyliśmy 
również nowy regulamin fun-
duszu socjalnego, który daje 
nam możliwość gospodaro-
wania środkami pieniężnymi 
w poszczególnych zakładach 
i sprawowania kontroli nad 
wydatkami. Chcę podzięko-
wać przy okazji Zarządowi 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku za okazaną nam 
pomoc szczególnie od strony 
prawnej. Największym jednak 
osiągnięciem „Solidarności” 
w dobie tzw. umów śmiecio-
wych jest to, że doprowadzi-
liśmy do tego, że blisko 80 
procent naszych pracowników 
ma podpisane umowy na czas 
nieokreślony, gdy jeszcze dwa 
lata wcześniej było to zaledwie 
10 procent zatrudnionych.

– To rzeczywiście duży 
sukces, zarówno Pana oso-
bisty, jak i kierowanej przez 
Pana organizacji związko-
wej. Jakie są zatem relacje 
między związkami zawodo-
wymi a waszym pracodawcą 
obecnie?

– W tej chwili, z racji, że 
siedziba firmy jest w Byd-
goszczy,  komunikowanie 
z pracodawcą jest utrudnione, 

Z życia ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Regionu Słupskiego 

Ryszard Biel

Rozmowa z RYSZARDEM BIELEM, przewodniczącym Podzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w IMS Sofa sp. z o.o. Zakładzie 
Produkcyjnym Oddział w Słupsku i zarazem wiceprzewodniczącym 
Organizacji Zakładowej

6 lutego br. w siedzibie 
„Solidarności” odbyło się 
spotkanie Kolegium Prze-
wodniczących słupskich or-
ganizacji związkowych NSZZ 
„Solidarność”. Na zaproszenie 
przewodniczącego Zarządu 
Regionu Stanisława Szukały 
przybyli licznie koledzy prze-
wodniczący swoich macie-

Obrady Kolegium Przewodniczących 
rzystych organizacji. Tematy, 
które były poruszane podczas 
spotkania, to między innymi 
sprawy administracyjne, szko-
lenia związkowe, plan pracy na 
2013 rok  i porady prawnika. 
Spotkanie miało merytorycz-
ny przebieg, a uczestnicy ob-
rad wyszli z nowymi siłami do 
pracy.

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2
Tel: 59 842 68 85, fax 59 842 87 47 
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl, nszz_sl@poczta.onet.pl
www.solidarnosc.org.pl/slupsk
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 @ Listy

Litery z kratek oznaczonych 
u dołu numerami od 1 do 
35 utworzą rozwiązanie 
– myśl Georga R. Walthera

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki ze 
studnią na kołach” 
z nr. 1/2013. Hasło brzmiało: 
„Bieda to najlepszy nauczy-
ciel”.
Nagrodę wylosował Pan Ka-
zimierz Lepiejko z Gdańska. 
Nagrodę wyślemy pocztą; 
gratulujemy. 

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA
Etymologia metra, kilograma, sekundy 

Nazwy jednostek miar stosowane przed laty na zie-
miach polskich, takie jak: łokieć, stopa, kamień, miały 
pochodzenie rodzime. A skąd wywodzą się współcze-
sne nazwy jednostek metrycznych, np.: metr, kilogram, 
amper? Dlaczego literowe oznaczenia jednostek miar 
raz pisze się z wielkiej litery, a innym razem z małej? 
Dlaczego w skali Celsjusza występuje pojęcie „stopień”, 
a w skali Kelvina – nie? 

Od 1966 r. w Polsce obowiązuje układ SI (Międzyna-
rodowy Układ Jednostek Miar), który został przyjęty 
przez wszystkie kraje świata – z wyjątkiem Stanów 

Zjednoczonych, Liberii i Birmy. Układ SI powstał z układu 
MKS, obejmującego: metr, kilogram i sekundę, do którego w 
drugiej połowie XX w. dołączano kolejne jednostki. W ukła-
dzie SI wyróżnia się 7 jednostek podstawowych: 

metr (jednostka: m) – wielkość fizyczna: długość 
kilogram (kg) – masa 
sekunda (s) – czas 
amper (A) – natężenie prądu elektrycznego
kelwin (K) – temperatura
kandela (cd) – światłość
mol (mol) – liczność materii.

Metr to jednostka podstawowa długości w układzie SI, 
oznacza się ją: m. Do języka polskiego słowo metr zostało 
zapożyczone z języka franc. mètre, a pierwotnie wywodzi się 
z grec. métron, znaczącego ‘miara’.

Wyraz metr jest wieloznaczny; dawniej oznaczał również 
‘nauczyciela tańca, muzyki, języków’.

Kilogram – to podstawowa jednostka masy w ukł. SI, ozna-
czana: kg. Kilogram to obecnie jedyna nazwa jednostki podsta-
wowej posiadająca przedrostek „kilo-”. Kilo- jako pierwszy człon 
wyrazów złożonych, dodawany do jednostki miary, wywodzi się 
od grec. słowa chilioi  – ‘tysiąc’. „Kilo” w jęz. pol. występuje 
także samodzielnie – jako skrót słowa kilogram. Natomiast drugi 
człon „gram” pochodzi z grec. grámma  – ‘drobna miara wagi’.

Sekunda to jednostka czasu, obecnie oznaczana s, a do 
niedawna – sek. Termin sekunda pochodzi od łac. wyrażenia 
pars minuta secunda – ‘druga mała część’, a słowo secunda 
w jęz. łac. znaczyło ‘następna, najbliższa’.

Przy okazji – słowo minuta  w języku łac. znaczy ‘mała’, 
a termin minuta – jako ‘jednostka czasu’ –  pochodzi od łac. 
wyrażenia pars minuta prima – ‘pierwsza mała część’.

Amper – to jednostka podstawowa natężenia prądu elek-
trycznego, oznaczana wielką literą: A.

Nazwa amper pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka i ma-
tematyka Andre Marie Ampère’a, który żył w latach: 1775-1836.

Kelwin – to jednostka temperatury w ukł. SI, oznaczana 
K. Skala Kelvina jest skalą termometryczną absolutną, tzn. 
zero w tej skali oznacza najniższą teoretycznie możliwą tem-
peraturę, jaką może mieć ciało. Skalę i jednostkę temperatury 
nazwano na cześć Williama Thomsona, lorda Kelvina, dzięki 
któremu obliczono tę temperaturę.

W przeciwieństwie do popularnej skali Celsjusza, w skali 
Kelvina nie używa się pojęcia „stopień”, czyli temperatura 100 
stopni Celsjusza to inaczej temperatura 373,15 kelwinów. Nazwa 
kelwin jest nazwą pospolitą i dlatego (chociaż utworzono ją od 
nazwy własnej – nazwiska „Kelvin”) piszemy ją z małej litery. 

Kandela – to jednostka światłości (natężenia) źródła świa-
tła; jednostka podstawowa w ukł. SI, oznaczana cd. Wyraz 
kandela pochodzi od łac. słowa candela – ‘świeca’.

Mol – to podstawowa w ukł. SI jednostka liczności mate-
rii, o symbolu mol. Wyraz mol jest skrótem słowa molekuła 
(‘cząsteczka, drobina’), które pochodzi z nowołac. molecula, 
będącego zdrobnieniem od łac. moles –‘ciężar, bryła’. 

Barbara Ellwart

POZIOMO
4) weteran pracy, 8) dawny 
sposób walki na morzu, 
9) mieszkaniec Sofii, 10) pod-
stawienie głosów w filmach, 
11) Bałtyk, 12) nadpobudli-
wość, 14) strata, ujma, 17) 
odstrasza złodzieja, 19) „za” 
bez głosowania, 21) spec od 
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szkieł, 22) w starożytnej Grecji 
podziemne pomieszczenie 
przy świątyni greckiej, do 
którego dostęp mieli wyłącz-
nie kapłani, 24) strzał z wielu 
dział, 27) neptun, pluton lub 
ameryk, 28) siła działająca na 
ciało zanurzone w wodzie, 
29) abiturient, maturzysta

PIONOWO
1) niedorzeczność, 
2) wędrowny poeta średnio-
wieczny, 3) listwa z żabkami, 
5) z Leninem w środku, 
6) barramunda, 7) wypiek 
dla jubilata, 12) dyletantyzm, 
13) obsada Komisji Zakłado-
wej NSZZ „S”, 15) zmysł na 
języku, 16) kapłan odprawia-
jący uroczyste nabożeństwo, 
18) gnu lub eland, 20) imię 
Bergen, amerykańskiej aktorki 
i producentki filmowej, 
23) skandynawski olbrzym, 
25) stan pogody, 26) kwaśna 
przyprawa

(kas)

Krzyżówka z Leninem w środku

28

Nie tak dawno zarówno mi-
nister transportu, jak i prezes 
PKP SA byli ogromnie zatro-
skani losem biednych pasaże-
rów tak brutalnie (2-godzinny 
strajk ostrzegawczy) potrakto-
wanych przez związkowców. 
Z mediów dowiedzieliśmy się, 
iż oprócz ogromnych strat 
materialnych, przez upór dzia-
łaczy związków zawodowych 
rzesze pasażerów – klientów 
PKP – pozbawione zostaną 
możliwości przemieszczania 
się pociągami do pracy, szkół 
i w ogóle. Nagle cała Polska 
dowiedziała się, jaką to wielką 
troską kierownictwo pasażer-
skiego transportu kolejowego 
otacza swoich klientów. Tak 
przynajmniej miało to wyglą-
dać w założeniach obecnych 

kreatorów naszej kolejowej 
rzeczywistości. A jak to wy-
gląda w praktyce może się 
przekonać każdy pasażer 
niezorientowany w realiach. 
Po pierwsze, już sam zakup 
biletu bywa trudny, z uwagi 
na ilości spółek trudniących 
się przewozem (PR, TLK, IC, 
Arriva oraz liczni przewoźnicy 
podlegli samorządom). Jakoś 
nie wiedzieć czemu ci wszyscy 
zatroskani losem podróżnych 
nie bardzo martwią się roz-
kładem jazdy pociągów, który 
często bywa wprost idiotycz-
nie skonstruowany. Skomuni-
kowania w niektórych przy-
padkach są nieprzystające do 
rzeczywistości bądź wcale ich 
nie ma. Kolejna niebywała 
troska o pasażera ma miejsce 

Tylko kasa
w momencie, kiedy nieszczę-
śnik omyłkowo wsiądzie nie 
do tego pociągu, na który po-
siada bilet. Wówczas spółka 
przewozowa zdecydowanie 
i nieodwołalnie ściąga haracz 
w postaci naliczenia kary prze-
widzianej w prawie przewo-
zowym. Ja rozumiem, prawo 
jest prawem, ale gdzie tu jest 
ta troska o pasażera? Przecież 
chyba wystarczyłoby uiścić do-
płatę do określonego rodzaju 
pociągu, a nie dodatkowo 
być obciążonym mandatem 
karnym. Tak więc moim zda-
niem nie o troskę o pasażera 
tu chodzi, a wyłącznie o kasę, 
kasę i jeszcze raz kasę!

Zbigniew Reszkowski, 
emeryt PKP z Chojnic

REKLAMA

Akwen Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24

tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13
akwendruk@wp.pl

komplet piśmienniczy 
kolor czerwony/długopis 
i długopis automatyczny 
– cena 18 zł

NASZA PRZYKŁADOWA OFERTA

brelok latarka obrotowa 
– 11 zł

brelok 
metal na żeton 
– 10 zł
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

Ach, co to był za ŚWIAT

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

Dział Organizowania i Rozwoju,  
pok. 112, 105, 308-43-01,  
0)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: 305-71-72 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Okręgowa Sekcja Kolejarzy 
Sekcja Regionalna Kolejarzy  
Gdynia, pl. Konstytucji 1)1 
tel.)fax: 721-24-44

Zarząd Główny Związku Solidarno-
ści Kombatantów oddz. Gdańsk, 
pok. 10, 308-44-40

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, 515-240-490 
tel.)fax 620-61-82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
502 172 289, tel.)fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel.)fax 562-22-20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel.)fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

Niepozorna, wciśnięta 
pomiędzy tory kolejo-
we a ulice Północną, 

Chylońską i Żwirową hala, 
niegdyś produkcyjna, sprawia 
wrażenie dobudówki do warsz-
tatu samochodowego. Umiesz-
czony nad wejściem napis in-
formuje, że jest to Gdyńskie 
Muzeum Motoryzacji. Zain-
trygowana wchodzę. 

Wnętrze składa się z mia-
steczkowej uliczki przypo-
minającej lata 30. XX wieku 
może nawet starej Gdyni. Jak 
się okazuje, faktycznie bruk 
został przeniesiony z ulicy 
Starowiejskiej w Gdyni, fasa-
dy kamieniczek z Gdańska, z 
ulicy Ogarnej, kolejna z Gdyni 
z ulicy Świętojańskiej. Jest też 
kamieniczka sopocka i oczywi-
ście z ulicy Chylońskiej, nie-
opodal muzeum. Bruk, okna, 
drzwi – wszystko jest tu orygi-
nalne. Uliczkę oświetlają stylo-
we latarnie, więc czuję się tak, 
jakbym uczestniczyła w filmie
o podróży do przeszłości.

Po obu stronach owej ulicz-
ki stoją w szeregach pięknie 
wypucowane samochody – jest 
ich 14. Są też motocykle, któ-
rych doliczyłam się 26. Ponoć 
to tylko jedna piąta zbiorów 
prywatnej kolekcji. Głównie 
są to samochody osobowe, 
chociaż wśród eksponatów 
znajdują się też dwie cięża-
rówki. A ponadto jest sporo 
najróżniejszych drobiazgów 
motoryzacyjnych, jak cho-
ciażby trójkąt ostrzegawczy z 
miejscem na wstawienie świe-
cy czy dystrybutor paliwa z lat 
20. XX w.

Najstarszy eksponowany 
samochód pochodzi z 1925 r. 
Jest to czarny, oryginalny bu-
ick wyprodukowany w amery-
kańskiej fabryce. Jego opony i 

Robi się coraz cieplej, toteż zaczynamy myśleć o wakacjach. Przeglądamy oferty najróż-
niejszych biur podróży, zastanawiamy się nad środkiem transportu, przypominamy sobie 
urlop z ubiegłego roku i z sentymentem zaglądamy do zdjęć naszych dziadków, a nawet 
pradziadków, którzy nie wyjeżdżali daleko, za to często, jak to określamy, w „bajeranckich” 
pojazdach. Fakt, że nie wszystkich było na to stać, zupełnie jak dzisiaj, ale powspominać  
i pomarzyć zawsze można.

dętki zostały wykonane z kau-
czuku i są na tyle szczelne, że 
wewnątrz znajduje się zapew-
ne powietrze jeszcze sprzed II 
wojny światowej. Właścicie-
lem tego samochodu był pra-
cownik fabryki Buicka, który 
zmarł mając 94 lata. Jego syn 
sprzedał auto polskiemu kolek-
cjonerowi. To jego tańsza wer-
sja, bagaże kładło się na jego 
prawym stopniu, co utrudniało 
wsiadanie. Droższa wersja ma 
z tyłu specjalny kufer na bagaż. 
Obok tego wiekowego eleganta 
stoi również czarny buick, nie-
co późniejszy model de lux. Co 
ciekawe, niemal identycznym 
poruszał się Al Capone, słyn-
ny amerykański gangster wło-
skiego pochodzenia. Jego wóz, 
podobnie jak ten z Gdyni, był 
8-cylindrowy, miał dwa kom-
plety lusterek, radio i atłasowe 
wykończenia. Różnił się tym, 
że posiadał pancerne szyby.

Większość tych samocho-
dów jest w kolorze czarnym, 
bo to dystyngowane auta. Acz-
kolwiek w kolekcji znajduje się 
czerwono-beżowy (biały) ford 
V-8 de luxe z 1947 r. o silniku 
8-cylindrowym, ale w dwóch 

rzędach, znakomicie dostoso-
wany do długich przebiegów 
po amerykańskich drogach. 
Kiedy na niego patrzyłam, 
miałam wrażenie, że ma coś 
wspólnego ze starą pobiedą, a 
może nawet naszą warszawą. 
Wśród tych wielkich amery-
kańskich wozów stoi malutki, 
czerwony, montowany u nas 
w Polsce jeszcze przed woj-
ną, fiat 500, zwany topolino.
Najmłodszym eksponowanym 
samochodem jest rolls-royce 

wykonany w 1967 r. Są też 
oczywiście wozy europejskie, 
jak ultraluksusowy  bentley 
MK 6 czy peugeot 402 B. 

Obok samochodów stoją 
motocykle, a wśród nich ma-
szyna wyprodukowana w Pol-
sce w 1934 r. Ścigał się na niej 
młody Wikaryjczyk, syn wła-
ściciela rozlewni piwa Okocim 
Gdynia. Notabene w 1947 r. 
został żużlowym mistrzem Pol-
ski. Nie tylko jego motocykl 
jest oryginalny, ale i siedzące 
na nim manekiny, wykonane 
jeszcze przed wojną, mające 
wszystkie ruchome kończyny, 
ubrane są w oryginalne stroje z 
wyścigów ze zwycięską szarfą 
Wikaryjczyka.

Samochody znajdujące się 
na wystawie można uruchomić 
i kilka z nich co roku 11 Listo-
pada uczestniczy w niepodle-
głościowej paradzie w Gdyni.   

Właścicielem owego mu-
zeum jest Witold Ciążkowski, 
pasjonat motoryzacji, który już 
mając osiem lat jeździł na ku-
pionym przez siebie małym 
motocyklu.

– Zapalałem go, podprowa-
dzałem pod ganek, aby na nie-
go wsiąść, jechałem, po czym, 
żeby się zatrzymać, przewra-
całem się w zagon rabarbaru, 
bo byłem zbyt mały, aby dosię-
gnąć nogami do hamulca. 

Od najmłodszych lat intere-
sowały go stare pojazdy, ale i 
historia motoryzacji. W szkole 
średniej powiedział sobie, że 
stworzy muzeum. Marzenie 
się spełniło.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Wnętrze muzeum składa się z miasteczkowej uliczki 
przypominającej lata 30. XX wieku.

Po obu stronach uliczki stoją w szeregach pięknie 
wypucowane samochody.


