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Nie tylko cena
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” pozytywnie oceniło przedstawiony 
przez Ministerstwo Rozwoju projekt zmiany 
ustawy o prawie zamówień publicznych. 
„Solidarność” od wielu lat angażowała się 
w zmianę przepisów, głośno krytykując 
obwiązujące w zamówieniach publicznych 
zasady, szczególnie podkreślając szkodliwość 
kryterium ceny oraz zatrudniania pracowni-
ków na podstawie umów śmieciowych przez 
firmy realizujące zlecenia. Przedstawiony
projekt ma na celu wyeliminowanie patologii 
towarzyszących zatrudnianiu i wynagradza-
niu pracowników realizujących zamówienia 
publiczne. Aby przepisy prawa pracy nie były 
łamane, tak jak dotychczas, projektodawca 
proponuje, aby zamawiający wymagali 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
zawsze, gdy praca ma cechy określone w art. 
22 kodeksu pracy. Ponieważ nadużywanie 
kryterium najniższej ceny doprowadziło do 
rozprzestrzenienia się patologii na rynku pra-
cy, Prezydium KK również pozytywnie ocenia 
zmiany „w zakresie wprowadzenia mechani-
zmu ograniczania kryterium najniższej ceny 
poprzez ustalenie, że cena może stanowić 
jedynie 40 proc. w kryteriach oceny ofert”.

Stres i mobbing w polskich 
sądach
Poziom stresu związanego z pracą w są-
dach jest znacznie wyższy niż w przypadku 
innych zawodów. Dwie trzecie pracowników 
sądownictwa jest bezpośrednio narażonych 
na mobbing. To wnioski płynące z badania 
„Temida 2015” (więcej na str. 11).

O problemach muzealników

2 lutego w siedzibie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odbyło się 
spotkanie Ogólnopolskiego Komitetu 
Protestacyjnego Muzeów i Innych Instytucji 
Kultury „Dziady Kultury” NSZZ „Solidarność” 
z Jarosławem Sellinem, sekretarzem stanu 
(więcej na str. 18).

Amazon – związki zawodowe 
robią swoje
W Paryżu w lutym odbyło się dwudniowe 
spotkanie organizowane przez UNI Global 
Union na temat międzynarodowej kampa-
nii w Amazon. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele związków zawodowych 
z Niemiec, Polski, Francji i Hiszpanii. Związ-
kowcy zaangażowani w krajowe kampanie 
wypracowali kolejne działania mające służyć 
poprawie warunków pracy pracowników 
Amazona. Związkowcy z niemieckiego Ver.di, 
francuskiego CGT, hiszpańskiego CCOO i NSZZ 
„Solidarność” omówili sytuację w poszcze-
gólnych krajach. Silny nacisk położono na 
problemy pracownicze i to, w jaki sposób 

firma traktuje pracowników i podchodzi do
dialogu społecznego. Zauważono, iż dra-
pieżna i intensywna ekspansja firmy Amazon
doprowadza do wyzyskiwania pracowników, 
ale i upadku wielu innych firm, m.in. księgarń
czy poczty.

Krajowa Sekcja Młodych 
przechodzi do działania
W lutym odbyło się pierwsze posiedzenie 
Krajowej Rady Sekcji Młodych NSZZ „Solidar-
ność”. Na spotkaniu poruszono problematykę 
osób młodych zarówno na rynku pracy, 
jak i kształcenia zawodowego i wyższego. 
Omówiono plan działania Sekcji Młodych na 
rok 2016. Istotnym punktem spotkania była 
kwestia zacieśnienia współpracy z Komisją 
Krajową oraz regionami i branżami NSZZ „So-
lidarność”. Reprezentantem Regionu Gdań-
skiego w prezydium jest Patryk Sobiecki.

Ponadnarodowe układy
TCA to ponadnarodowy układ między pra-
codawcą a organizacją pracowniczą zawarty 
na poziomie europejskim. Od grudnia ub.r. 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” realizuje 
projekt pt. „Europejskie Rady Zakładowe jako 
platforma wsparcia dla ponadnarodowych 
układów ramowych (TCA)”. Międzynarodowy 
projekt NSZZ „S” ma na celu przygoto-
wanie członków ERZ do nowych wyzwań 
związanych z inicjowaniem i przygotowaniem 
warunków do negocjowania nowych TCA 
i monitorowania już istniejących. Dotychczas 
ERZ umożliwiły zawarcie około 50 proc. 
TCA, dlatego ważne jest, aby związkowi 
członkowie ERZ uzyskali jak najszerszą wiedzę 
na ten temat.

„S” krytycznie o projekcie 
ustawy o podatku od 
sprzedaży detalicznej
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” zarekomendowało prowadzenie dal-
szych prac nad projektem ustawy o podatku 
od sprzedaży detalicznej. Projekt przedsta-
wiony w chwili obecnej nie uzyskał pozy-
tywnej opinii Związku. „Solidarność” gorąco 
popiera eliminowanie nierównych obciążeń 
podatkowych, które w większym stopniu 
dotykają małych i średnich przedsiębiorców 
zajmujących się handlem detalicznym oraz 
przeciwdziałanie ekspansji zagranicznych 
sieci handlowych kosztem rodzimego handlu 
detalicznego. Jednak w ocenie Związku pro-
jekt nie odzwierciedla tych celów. Prezydium 
KK proponuje odstąpienie od wyższego 
opodatkowania sprzedaży w soboty i nie-
dziele. Zastosowanie w tym wypadku jedynie 
kryterium uzyskania większych wpływów jest 
nie do zaakceptowania.

„Solidarność” o minimalnym 
wynagrodzeniu
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” pozytywnie zaopiniowało projekt 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. „Solidarność” podkreśla, że ustawa 
nie może być rozpatrywana w oderwaniu od 
obywatelskiego projektu o płacy minimalnej 
przygotowanego przez Związek, którego 
głównym celem jest stopniowe podwyższanie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę do 
wysokości 50 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej w tempie 
zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. 
Proponowane zmiany dotyczące włączenia 

do porządku prawnego godzinowej płacy 
minimalnej mają na celu zwiększenie docho-
dów osób zatrudnianych w ramach umów 
cywilnoprawnych.

Wiek emerytalny 
od 1 stycznia 2017 r.

25 lutego w kancelarii premiera odbyło się 
spotkanie przedstawicieli „Solidarności”, z prze-
wodniczącym Piotrem Dudą na czele, z premier 
RP Beatą Szydło i członkami rządu. Omówiono 
bieżące sprawy i relacje z NSZZ „Solidarność”. 
W jednej z pierwszych wypowiedzi po spo-
tkaniu premier Szydło zapowiedziała, że nowe 
przepisy obniżające wiek emerytalny wejdą 
w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Spór zbiorowy w UPC Polska
W UPC Polska trwa spór zbiorowy pomiędzy 
zakładową organizacją „Solidarności” a zarzą-
dem spółki. Przyczyną konfliktu jest planowa-
ne przez kierownictwo UPC przekazanie około 
200 pracowników działu technicznego do 
firmy zewnętrznej. Jak informują związkowcy,
pracownicy działu technicznego mają zostać 
przekazani z UPC do firmy Ericsson na podsta-
wie art. 23¹ kodeksu pracy, czyli z zachowa-
niem przez 12 miesięcy dotychczasowych wa-
runków pracy i płacy. Spór zbiorowy w UPC 
trwa od połowy grudnia. Przedmiotem sporu 
jest postulat „Solidarności” dotyczący ustano-
wienia odpraw pieniężnych dla pracowników, 
którzy mają trafić do nowego podmiotu oraz
stworzenia programu dobrowolnych odejść.

Budżet „Solidarności” 
zatwierdzony

Obrady Komisji Krajowej w sali Akwen w Gdań-
sku 23 lutego rozpoczęły się od uroczystości 
zaprzysiężenia dwóch nowych członków 
komisji, Waldemara Rusakiewicza (nowego 
szefa regionu Gorzów Wielkopolski) i Sła-
womira Majchrzaka (nowego szefa regionu 
Koszalin Pobrzeże). W dalszej części członkowie 
Rady Ochrony Pracy z ramienia „Solidarności” 
Kazimierz Kimso i Bogusław Motowidełko, 
relacjonując prace rady mówili przede wszyst-
kim o budżecie Państwowej Inspekcji Pracy, 
który zgodnie z projektem nowelizacji budżetu 
państwa zakładał obniżenie jej finansowania
o blisko 8 mln zł. Te działania wzmocnione 
stanowiskiem całej „Solidarności” spowodowa-
ły, że 5 mln z tej kwoty wróciło do PIP.
Najwięcej czasu zajęły jednak sprawy budżetu 
Związku. Odbyła się długa dyskusja, po której 
członkowie Komisji Krajowej jednogłośnie 
zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2015 
i przyjęli nowy na rok bieżący.
Komisja Krajowa zatwierdziła również 
Krzysztofa Świątka na stanowisku redaktora 
naczelnego „Tygodnika Solidarność”.

Prezydent na 90 urodzinach 
Gdyni

W Teatrze Muzycznym w 90 rocznicę nadania 
Gdyni praw miejskich odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta, w której udział wziął 
prezydent RP Andrzej Duda. Przypomniał 
on, że 23 września 1922 roku polski Sejm 
uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni, 
wokół którego rozwinęło się wielkie miasto. 
Od niewielkiej, liczącej 400 osób wioski, do 
wielkiego, 127-tysięcznego miasta. Prezydent 
mówił również, że Gdynia jest kolebką „So-
lidarności”. W uroczystej sesji wziął również 
udział przewodniczący „Solidarności” Piotr 
Duda oraz szef Regionu Gdańskiego Krzysz-
tof Dośla. W jej trakcie tytuł Honorowego 
Obywatela Gdyni wręczono poecie, pisarzowi 
i tłumaczowi Ernestowi Bryllowi. Medale 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne 
zasługi dla Gdyni” otrzymali: ks. prałat 
Edmund Wierzbowski, Andrzej Boczek 
(wcześniej nagrodzony za najlepszą inwesty-
cję w Gdyni) oraz Małgorzata Sokołowska, 
pisarka, córka Wiesławy Kwiatkowskiej, 
autorki m.in. „Grudniowej Apokalipsy”.

Związkowcy kontra zarząd 
DCT Gdańsk SA

Nie przyniosły rezultatów negocjacje 
związkowców z „Solidarności” z przedstawi-
cielami zarządu DCT Gdańsk SA, które miały 
miejsce 27 i 28 stycznia. W ramach protestu 
i zwrócenia uwagi na problem polskich do-
kerów wśród społeczności międzynarodowej 
związkowcy zaplanowali pikiety w różnych 
miastach Europy pod biurami Macquarie, 
australijskiej spółki, która jest inwestorem 
w DCT. Pierwsze już się odbyły: 1 i 2 lutego 
we Frankfurcie i Luksemburgu, 8 lutego 
w Londynie. (więcej str. 9)

ZRG: Wspierać, ale nie 
uzależniać polskie rodziny
Senator Antoni Szymański, poseł Janusz 
Śniadek i Roman Giedrojć, kandydat na 
głównego inspektora pracy – to goście 
posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 1 lutego 
w siedzibie gdańskiej „S”.
Od 1989 roku liczba dzieci w wieku do 
17 lat zmalała o prawie 40 proc. Zdaniem 
senatora Antoniego Szymańskiego wskaźnik 
ten pokazuje zapaść demograficzną w Polsce.
– Nowy rząd postawił rodzinę w centrum 
uwagi, czego symbolicznym znakiem jest 
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Sytuacja przemysłu okrętowego w Polsce niemal przez całą 
ostatnią dekadę przypominała losy Stoczni Gdańskiej pod koniec 
lat 80. Bardzo dobrze radzące sobie Gdańska Stocznia „Remon-
towa” i Stocznia Remontowa Shipbuilding są tylko wyjątkami 
potwierdzającymi regułę. 

Gospodarka morska – nowe otwarcie?, str. 6
Rozmowa z MARKIEM GRÓBARCZYKIEM, ministrem gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej

Odbudować przemysł okrętowy, str. 8

Londyn, Frankfurt i Luksemburg to miasta, w których pikieto-
wali związkowcy z DCT Gdańsk SA razem z kolegami z ITF i ETF. 
Pikiety miały zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na 
problem polskich dokerów.

Związkowcy z DCT Gdańsk SA protestowali 
w Europie, str. 9

Rozmowa z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej 
STANISŁAWEM SZWEDEM

Cudzoziemcy, inspekcja pracy i emerytury, str. 11

– Chcielibyśmy, aby nasz pracodawca zrozumiał, że firma to 
przede wszystkim ludzie i zaczął traktować pracowników nie 
jako cyferki w kosztach, ale tych, którzy pracują na wizerunek 
i zyski w spółce – mówią członkowie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Porcie Lotniczym Gdańsk.

Firma to przede wszystkim ludzie, str. 13

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
życzę wszystkim członkom i sympatykom 

„Solidarności” wzmocnienia nadziei. 
Szczęścia i miłości w rodzinie, 

pracy dającej satysfakcję i należycie opłaconej, 
dobrych ludzi wokół. 

Niech radość Wielkanocnego poranka 
będzie obecna w naszym codziennym życiu 
i przypomina nam, że światło przenika 

najgłębsze ciemności, a dobro zwycięża zło. 
Ciepłych, rodzinnych Świąt!

Krzysztof Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

uzupełnienie słowem „rodzina” nazwy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Prawo i Sprawiedliwość postawiło sobie za 
cel wprowadzenie takich zmian, aby rodzina 
w Polsce była samodzielna ekonomicznie 
– mówił Antoni Szymański, który od wielu 
lat pracuje na rzecz polskich rodzin. Rodzice 
będą mogli także podjąć decyzję co do wieku 
rozpoczęcia przez dziecko nauki szkolnej, od 
7 czy od 6 roku życia. Obecny rząd przygoto-
wał wsparcie także dla emerytów i rencistów. 
Żywą dyskusję na lutowym posiedzeniu 
ZRG wywołał prezydencki projekt obniżenia 
wieku emerytalnego. Zdaniem związkowców 
w projekcie brakuje rozwiązań umożliwiają-
cych przejście na emeryturę w zależności od 
stażu pracy i okresu płacenia składek ubezpie-
czeniowych. Związkowcy mówią: obniżenie 
wieku emerytalnego – tak, ale system 
powinien uwzględniać również inne elementy 
ważne dla przyszłych emerytów.

To pracownik jest słabszą 
stroną
O swojej wizji Państwowej Inspekcji 
Pracy mówił na lutowym spotkaniu Roman 
Giedrojć, jeszcze wówczas kandydat na 
głównego inspektora pracy. Jego zdaniem 
należy wzmocnić pozycję inspektorów, zarów-
no przez szkolenia, jak i specjalizację. Ważne 
jest również, aby inspektor czuł wsparcie 
w przełożonych. – Inspektor nie może się bać, 
że gdy będzie zbyt dociekliwy, to pracodawca 
poskarży się na niego do przełożonych – mó-
wił Roman Giedrojć. Podkreślił, że ważne jest, 
aby inspekcja pracy przestała być papierowa, 
aby była bardziej skuteczna w poprawie wa-
runków, w jakich pracują polscy pracownicy. 
– To pracownik jest stroną słabszą, a nie 
pracodawca – mówił Roman Giedrojć

Wojewoda pomorski z wizytą 
w „Solidarności”

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, 
spotkał się 5 lutego z członkami Prezy-
dium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Tematem rozmów było m.in. 
omówienie sytuacji gospodarczej w na-
szym województwie, jak również problemy 
pracownicze. „Solidarność” przedstawiła 
zakres spraw, które obecnie nasz Związek 
najbardziej nurtują. Wojewoda natomiast 
wyraził zainteresowanie omawianymi kwe-
stiami i przekazał wolę współpracy przy ich 
rozwiązywaniu.

Przed kolejną reformą 
systemu oświaty
Pod rządami zjednoczonej pod szyldem PiS 
prawicy nadchodzi czas zmian w ustawie 
o systemie oświaty i na stanowiskach kurato-
rów oświaty. To też było jednym z głównych 
motywów obrad Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.
Lutowe spotkanie gdańskiej oświatowej 
„Solidarności” było też okazją do zaprezen-
towania efektów rozmów oświatowej sekcji 

krajowej naszego Związku z minister edukacji 
Anną Zalewską. Przedstawił je Wojciech 
Książek, lider oświatowej „S” w naszym 
Regionie, wiceminister edukacji w rządzie 
Jerzego Buzka.
– Zmiany, jakie planujemy w oświacie, nie 
mogą się odbyć kosztem nauczycieli – zade-
klarowała minister edukacji Anna Zalewska 
na spotkaniu z Radą Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

„S” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rumi już działa!
16 stycznia została zarejestrowana 
organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Floriana 
Ceynowy w Rumi. Przewodniczącą komisji 
zakładowej została Małgorzata Pelc. – Do 
naszej organizacji należy już 10 z ponad 
20 pracowników. Bibliotekarze do tej pory 
nie byli grupą zawodową, która chętnie się 
organizowała. Uważamy, że czas to zmienić. 
Można działać w różnych stowarzyszeniach, 
ale nie zastąpi to działalności w związkach 
zawodowych. Tylko w ten sposób można 
zwrócić uwagę na swoje problemy. W naszej 
grupie zawodowej, mówię teraz o skali kraju, 
dużym problemem są niskie zarobki. Liczymy, 
że za naszym przykładem pójdą pracownicy 
innych bibliotek, w których jeszcze nie funk-
cjonują zakładowe organizacje związkowe 
– stwierdziła Małgorzata Pelc.

Piotr Soyka w Narodowej 
Radzie Rozwoju

Piotr Soyka, wieloletni prezes Gdańskiej Stocz-
ni „Remontowa”, został członkiem Narodowej 
Rady Rozwoju działającej przy prezydencie 
RP. Narodowa Rada Rozwoju liczy obecnie 92 
członków, ekspertów z zakresu najważniej-
szych dziedzin życia, od gospodarki, pracy 
i polityki społecznej przez naukę, samorząd 
i kulturę po ochronę zdrowia i bezpieczeń-
stwo narodowe. Piotr Soyka, obecnie prezes 
Remontowa Holding SA, od lat jest związany 
z przemysłem stoczniowym.Przedsiębiorstwa 
z grupy Remontowa Holding cenione są m.in. 
za prowadzenie realnego dialogu społecznego 
na poziomie zakładowym.

Górski w „Panoramie”

Pod koniec lutego nasz redakcyjny kolega 
Artur S. Górski został nowym kierownikiem 
„Panoramy”, najważniejszego programu 
informacyjnego TVP 3 Gdańsk.
Przez ostatnie trzy lata Artur Górski był dzien-
nikarzem „Magazynu Solidarność”, na łamach 
którego opublikował między innymi wiele 
rozmów: z Jarosławem Kaczyńskim, kandy-
datem na prezydenta Andrzejem Dudą, jak 
również kilkoma ministrami obecnego rządu. 
Wcześniej był szefem działu Opinie „Życia na 
fali” i publicystą „Dziennika Bałtyckiego”. 
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SP     JRZENIE

Osiągnęliśmy swój cel. 
Otrzymujemy wiele ge-
stów poparcia. Zwrócili-

śmy uwagę na nasze problemy. 
Ludzie utożsamiają pracowni-
ków instytucji kultury z sowicie 
opłacanymi gwiazdami, tymcza-
sem większość z nas otrzymuje 
bardzo niskie wynagrodzenia. 
Musimy brać drugie, a nawet 
trzecie etaty, aby utrzymać sie-
bie i swoje rodziny. Czujemy 
się jak „dziady kultury” – tak 
Krzysztof Rzeszutek, czło-
nek KZ NSZZ „Solidarność” 
w Państwowej Operze Bałtyc-
kiej w Gdańsku ocenił protest 
przeprowadzony przez związ-
kowców 1 marca w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Trzej pracownicy Opery 
Bałtyckiej rozpoczęli tego dnia 
rano protest głodowy w gabi-
necie marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława 
Struka. Głównym powodem 
ich działań było zablokowanie 
przez Urząd Marszałkowski 
podwyżek, które pracownicy 
opery mieli otrzymać najpierw 
od początku roku, później od 
lutego. W Operze Bałtyckiej 
wynagrodzenia nie wzrosły od 8 
lat. Pracownicy instytucji kultu-
ry są jedną z najgorzej zarabia-
jących grup zawodowych. Ar-
tyści otrzymują około 2 tysięcy 
wynagrodzenia zasadniczego, 
pracownicy techniczni mają 
stawki poniżej płacy minimal-
nej. Od dwóch lat związkowcy 
pozostają w sporze zbiorowym 
z kierownictwem Opery.

– W końcu, gdy udało się 
nam dojść do porozumie-

Protest pracowników  
Opery Bałtyckiej

nia z dyrektorem i mieliśmy 
otrzymać podwyżki, i tak niż-
sze od tych, które postulowa-
liśmy, to zostały one zabloko-
wane w wyniku interwencji 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
– wyjaśnia Krzysztof Rzeszu-
tek, jeden z protestujących. 
Wieczorem 1 marca w asy-
ście policji związkowcy opu-
ścili budynek Urzędu Mar-
szałkowskiego. Zapowiadają 
jednak kontynuację protestu 
w innych formach.

– Nasz budżet opiera się 
głównie na dotacjach, a te są 

najniższe spośród wszystkich 
instytucji kultury w kraju. 
Główne źródło utrzymania to 
dotacja z Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
miasto dokłada się w sposób 
symboliczny. Obawiamy się, 
że nasza sytuacja finansowa 
jeszcze się pogorszy, bo pla-
nowane jest zwiększenie liczby 
spektakli, a każde przedstawie-
nie kosztuje. Może się to odbyć 
kosztem naszych wynagrodzeń 
– wyjaśnia przewodnicząca za-
kładowej „S” w Operze Bałtyc-
kiej Anna Sawicka.

(ach)

Protest pracowników Opery Bałtyckiej.
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Vademecum aktywności 
seniora” – to zajęcia, na 
których seniorki i senio-

rzy nauczą się m.in. asertyw-
ności (czyli sztuki odmawiania 
innym ludziom), rozpoznawa-
nia sytuacji, w których jeste-
śmy manipulowani (np. przez 
nieuczciwych sprzedawców), 
radzenia sobie z utratą (np. 
pracy, zdrowia, odejściem 
dzieci z domu), radzenia sobie 
z konfliktem.

Zajęcia  rozpoczną s ię 
w kwietniu w siedzibie „Soli-
darności” w Gdańsku przy ul. 
Wały Piastowskie 24. Będą 
odbywać się w ramach tzw. 
samopomocowych grup wspar-
cia. Organizatorzy przewidują 
8 spotkań trwających po 2-3 
godziny. Szczegółowe termi-
ny zostaną ustalone wspólnie 
z uczestnikami.

Zapisy na zajęcia prowadzo-
ne są w Biurze Pracy NSZZ „So-

lidarność” i w Regionalnej Sek-
cji Emerytów i Rencistów NSZZ 
„S” Regionu Gdańskiego.

Kontakt do Biura Pracy: 
pokój 9, tel. 58 301 34 67, 
308 43 47, e-mail: biuro.
pracy@solidarnosc.gda.pl.

Kontakt do Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów: pok. 
121, tel. 58 308 42 70, e-mail: 
emeryci@solidarnosc.gda.pl.

Vademecum aktywnego seniora 

Ostatnio przeczytałem krytyczną opinię jednego z przed-
siębiorców o tzw. planie Morawieckiego. Ów przed-
siębiorca stwierdził, że tak naprawdę oczekuje, że 

państwo da mu święty spokój, a jedyne, co mu przeszkadza 
w prowadzeniu biznesu, to wysokie koszty pracy. Niestety, 
obawiam się, że znaczna część przedsiębiorców pod tym 
stwierdzeniem by się podpisała. I nic to, że wszystkie dane 
wskazują, iż polskie koszty pracy są jednymi z najniższych 
w Europie. Łącznie godzina pracy w Polsce kosztuje niewiele 
ponad 8 euro, a krajach rozwiniętych – nawet ponad 40. 
Jeżeli do tego dodamy dramatycznie niskie transfery socjalne 
i – przynajmniej do niedawna – znikomą pomoc dla rodzin, 
to uzyskamy rzeczywistą, a nie retuszowaną na zielono, sytu-
ację przeciętnego polskiego pracownika. 

Niewielu jest, niestety, takich przedsiębiorców, jak szef 
Holdingu Remontowa Piotr Soyka, który na każdym kroku pod-
kreśla, że najważniejsi są ludzie, dobrze przygotowani do wy-
konywanej pracy. To oni tworzą rzeczywistą konkurencyjność 
firmy na rynku i tak naprawdę współdecydują o potencjalnym 
zysku. I w nich trzeba inwestować. Mówi zresztą o tym również 
wicepremier Morawiecki. 

Budując konkurencyjność na niskich kosztach pracy, 
skazujemy się na żółwi rozwój, czyli tzw. pułapkę średniego 
wzrostu. W jej wyniku, owszem, będziemy się rozwijali, ale 
nigdy nie dogonimy krajów położonych w Europie na zachód 
i północ od nas. Powoli truizmem staje się też stwierdzenie, 
że kołem zamachowym gospodarki jest też zwyczajny popyt. 
Wiedział o tym już Henry Ford, znany również z niechlub-
nych decyzji, który wywindował godzinową stawkę wśród 
pracowników do najwyższej w Stanach i następnie stworzył 
im preferencyjne możliwości zakupu produkowanych samo-
chodów. Wkrótce ford sprzedawał się jak świeże bułeczki, 
a sam właściciel stał się jednym z bogatszych ludzi w kraju. 
W miarę skutecznie powtórzyli to Niemcy, tworząc volks-
wagena, a więc w wolnym tłumaczeniu samochód dla ludu. 
Natomiast nie do końca udało się to za komuny – „Maluch” 
wprawdzie był mały, ale nie tani. Załapali się po prostu ci, 
którzy byli blisko władzy i dostali talon.

Odchodząc od wątków motoryzacyjnych, nie sposób omi-
nąć manifestujących kodowców, którym przy pomocy mediów 
udało się niewątpliwie przebić do opinii publicznej. Zasta-
nawiam się wprawdzie, ile osób wzięłoby udział w proteście 
przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego organizowanym 
ongiś przez „Solidarność”, gdyby bez przerwy przez miesią-
ce wzywały do tego główne gazety czy stacje telewizyjne? 
W przeciwieństwie do tamtych protestów, te mają podłoże 
czysto polityczne – są protestami osób, które na PiS nie gło-
sowały, ba, nie mogą pogodzić się z wyborczym werdyktem. 
Oczywiście, mają do tego prawo, ale warto na niemal schizo-
freniczne akcenty zwracać uwagę. Jak bowiem inaczej nazwać, 
że ci, którzy mowie nienawiści jakoby się sprzeciwiają, uży-
wają jej w dwójnasób? Jak wytłumaczyć, że ci, którzy jakoby 
bronią państwa prawa, mają go za nic wtedy, gdy używają bez 
zgody cudze utwory, czy znak „Solidarności”? Czy wreszcie 
wmawiają społeczeństwu absurdy, że za „kiszczakową szafą” 
stał Jarosław Kaczyński? Zastanawiam się, czy są gdzieś 
granice tego absurdu, ale dochodzę do wniosku, że dla organi-
zatorów ważna jest zasada, że im gorzej, tym lepiej, im gorsza 
będzie o Polsce opinia, tym lepiej, im głębsze będą podziały 
między Polakami, tym lepiej. Groźna to konstatacja, ale cóż, 
mamy wszak demokrację.

Jacek Rybicki

Im gorzej,  
tym lepiej?

Do grona ubogich pracu-
jących zalicza się osoby, 
które zarabiają za mało, 

by zaspokoić swoje podstawo-
we potrzeby, jak i te, których 
pensja nie jest głodowa, ale jest 
jedyna w całym gospodarstwie 
domowym i wyklucza zaspo-

kojenie potrzeb wszystkich 
jego członków. Według danych 
Eurostatu w ten sposób wege-
tuje nawet 10 proc. polskich 
pracowników, informuje portal 
gazetapraca.pl.

Zarabiają tyle, że ledwo 
starcza na podstawowe po-

trzeby, a praca zajmuje im 
zbyt dużo czasu, by pod-
nieść kwalifikacje i dostać 
podwyżkę. 

Eurostat podaje, że takich 
osób jest w Polsce przynajm-
niej 1,6 mln, czyli co dziesiąty 
zatrudniony.

Polscy biedapracownicy
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i œmIesZno, i strAszno
Samokrytyka PO

Zanim uderzysz, dwa razy pomyśl. Zapomniała 
o tym, jak zwykle, Platforma tzw. Obywatelska. 
PO przygotowała spot, w którym krytykuje 
rząd PiS za rzekome oszustwo wyborcze zwią-
zane z programem „Rodzina 500+”. W rekla-
mówce PO „anonimowa matka” skarży się, 
że nie otrzyma świadczenia, bo posiada tylko 
jedno dziecko. Szybko się okazało, że ta „zwy-
kła, głosująca na PiS Polka” to… warszawska 
radna Platformy. To się dopiero nazywa wielkie 
oszustwo! Trzeba przyznać, że PO wreszcie 
złożyła przykładną samokrytykę. Tylko czy ona 
pomoże? Skoro już sami platformersi, a przy-
najmniej platformerki, głosują na PiS…

Pieskie ¿ycie

Poseł to ma pieskie życie. Przynajmniej zda-
niem szczecińskiej posłanki PO MAGDALENY 
KOCHAN, która uważa, że poseł „wychodzący 
z parlamentu” (czytaj: ten, który przegrał wy-
bory) nie powinien „tułać się od urzędu pracy 
do urzędu pracy”. Jej zdaniem byli posłowie 
powinni mieć rok na znalezienie nowej pracy, 
a przez ten czas otrzymywać specjalny zasiłek. 
To się nazywa mieć tupet! Albo nie znać re-
aliów życia milionów Polaków… Swoją drogą, 
pani poseł, jak pani myśli – dlaczego posłom 
tak trudno o nową pracę?

Rajdowiec
Prezes Najwyższej Izby Kontroli wykazał się 
gorliwością za kółkiem. Właśnie stracił na trzy 
miesiące prawo jazdy po tym, jak urządził 
sobie rajd ulicami rodzinnej Łodzi. Policjanci 
nie wiedzieli, z kim zadzierają? Swoją drogą, 
skoro prezes może być rajdowcem, to może 
teraz szefem NIK zostanie jakiś KRZYSZTOF 
HO£OWCZYC albo ADAM MA£YSZ?

Bóbel Petru
Czy odrzucenie ustawy może być dla jej wnio-
skodawców sukcesem? Okazuje się, że tak. 
Taki RYSZARD PETRU na przykład może 
być zadowolony. Jego Nowoczesna radziła 
i radziła, i w końcu po czterech miesiącach 
nowej kadencji złożyła projekt ustawy – oczy-
wiście antyzwiązkowej. Co prawda Sejm ten 

projekt odrzucił, ale przynajmniej Petru może 
się pochwalić, że został poddany pod głosowa-
nie. Biuro analiz prawnych Sądu Najwyższego 
uznało bowiem, że projekt nie nadaje się 
w ogóle do tego, by nadać mu bieg prawny. 
W ten sposób Petru kolekcjonuje nowe przy-
domki. Był już „Rubikoń”, teraz jest „Bubel”. 
A może nawet, trawestując klasyka, „Bóbel”.

Rodzina PO
Tyle teorii o pieskim życiu posłów. Teraz trochę 
praktyki. Poseł KOCHAN (nie kochana?) na-
rzekała na sytuację „odrzuconych wybrańców 
narodu”, komentując sytuację swojej byłej kole-
żanki parlamentarnej RENATY ZAREMBY. 
Po przegranych wyborach do Sejmu ta biedna 
i skrzywdzona przez niewdzięcznych wyborców 
osoba szybko znalazła nową pracę w Zachod-
niopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 
Agencję nadzoruje marszałek województwa, 
jednocześnie szef PO w Szczecinie. Krótko mó-
wiąc, w Szczecinie wszystko zostało w rodzinie 
(partyjnej). I to jest prawdziwy program „Ro-
dzina+”, w którym świadczenia z pewnością są 
dużo wyższe niż jakieś tam 500 złotych.

Szafa graj¹ca
Czas na emeryturze można spędzać w różny 
sposób. Okazało się na przykład, że dwóch 
starszych panów – CZES£AW i WOJCIECH 
– prowadziło antykwariat. Tylko nikt o tym 
nie wiedział (a może nie chciał wiedzieć?) aż 
do ich śmierci. W końcu sprawy w swoje ręce 
wzięły wdowy i zorganizowały wyprzedaż. I jak 
to w przypadku promocji, od razu na rynku 
zrobiło się gorąco.

Polecamy siê
PAWE£ KUKIZ i ANDRZEJ DUDA – z tymi 
politykami Polacy najchętniej wybraliby się na 
piwo. Specjalnie nas ten wybór nie dziwi, ale 
swoje wiemy. Niekoniecznie musi być z piwem, 
ale jeśli szukacie naprawdę dobrego towarzy-
stwa, wstąpcie do „Solidarności”!

KOD
Wiece Komitetu Obrony Demokracji (zwanego 
też Komitetem Obrony Koryta) robią się coraz 
śmieszniejsze. Na ostatnim wszyscy powoływa-
li się na dziedzictwo „Solidarności”. „Soli-
darność” tam była, fakt, ale tylko w postaci 
bezprawnie wykorzystanego znaku Związku. 
Na związkowe ideały powoływała się nawet 
niedoszła gwiazda lewicy Barbara Nowacka, 
znana do tej pory tylko z solidarności z kobie-
tami chcącymi zabijać swoje dzieci. Ale z tym 
nie chcemy mieć nic wspólnego.

Œnieg
a sprawa polska
O zimie już nikt dawno nie pamięta, a tymcza-
sem w Tatrach spadł śnieg. I to nie byle jaki, bo 
żółty! Musimy jednak rozczarować wszystkich 
sympatyków przeróżnych kodów i platform oraz 
LECHA WA£ÊSÊ. To nie jest sprawka demo-
nicznego JAROS£AWA z Warszawy. Po prostu 
wiatr przywiał nad nasze góry kryształki piasku 
z Afryki Północnej, które zabarwiły płatki śniegu. 
Wiemy, że niektórym ciężko będzie z tym żyć…

(ach); rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jak Pan ocenia 
pierwsze 100 dni 
rządu Beaty Szydło?

STANISŁAW KOTYŃSKI 
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Gdańskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej

– Dotychczasowe działania nowego rządu 
oceniam pozytywnie. Realizuje on zapowiedzi 
z kampanii wyborczej, mimo obiektywnych 

trudności. To pierwszy rząd od dawna, który tak szybko reali-
zuje swój program. Dlatego pojawiające się protesty przeciw 
rządom PiS odczytuję jako zorganizowaną akcję tych osób 
i środowisk, które przez cały okres po 1989 r. żyły wygod-
nie kosztem innych i były przekonane, że tak będzie zawsze. 
Nagle okazało się, że pojawił się rząd, który realizuje interesy 
społeczeństwa, a nie różnych pasożytniczych grup.

EDWARD ZBUCKI, przewodniczący 
KM NSZZ „S” w Radmorze S.A.

– Uważam, że żaden rząd do tej pory nie 
miał tak dobrego początku. Oby było tak da-
lej. Oczywiście nie wszystkie propozycje pro-
gramowe można zrealizować od razu. Cieszy 
nas zarówno ogólny kierunek rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego przyjęty przez rząd Beaty Szydło, jak 
i konkretne zapowiedzi zwiększenia zamówień ze strony re-
sortu obrony narodowej. Wprawdzie nasze przedsiębiorstwo 
jest w stu procentach prywatne i dobrze sobie radzi na rynku, 
ale rozruszanie zamówień wojskowych z pewnością pomoże 
podnieść się całemu sektorowi szeroko rozumianych przed-
siębiorstw zbrojeniowych.

JÓZEF RYMSZA, kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Kościerzynie

– Na razie działania nowego rządu przyj-
muję z ostrożnością. Widać dobry kierunek, 
ale zmiany postępują zbyt wolno. Doceniam 
na przykład wprowadzenie podatku banko-
wego, ale już przy podatku handlowym za-

brakło szczegółowych konsultacji z organizacjami związkowy-
mi. Rozumiem, że trudności wynikają często z oporu, ale rząd 
mógł być na niego bardziej przygotowany. Mam nadzieję, że 
Beata Szydło i poszczególni ministrowie po tym pierwszym 
okresie będą działać bardziej zdecydowanie. Czekam przede 
wszystkim na najważniejszą zapowiadaną zmianę, czyli obni-
żenie wieku emerytalnego.

PIOTR MADEJ, przewodniczący 
KM NSZZ „S” przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku

– Widać, że coś drgnęło. W ostatnich la-
tach panowała stagnacja w rozwiązywaniu 
spraw ważnych dla zwykłych obywateli. W ta-

kim porównaniu pierwsze sto dni nowego rządu trzeba uznać 
za dobrze wykorzystane, mimo że opozycja cały czas rzuca 
kłody pod nogi. Najważniejszym pierwszym krokiem jest dla 
mnie wprowadzenie programu „Rodzina 500+”. Czekam na 
jak najszybszą realizację kolejnych obietnic z kampanii wybor-
czej – zwiększenia kwoty wolnej od podatku, wprowadzenia 
darmowych leków dla osób starszych, a przede wszystkim ob-
niżenia wieku emerytalnego. Liczę też, choć zapewne w per-
spektywie kilku lat, na uszczelnienie systemu podatkowego, 
z którego wyciekają co roku miliardy złotych. Nie może być 
tak, że biedniejsi dokładają się do bogatszych, a to właśnie oni 
najczęściej wykorzystują luki w systemie podatkowym.

oprac. (ach)

...BO
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RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Sytuacja przemysłu okrętowego w Polsce niemal przez całą ostatnią dekadę przypominała 
losy Stoczni Gdańskiej pod koniec lat 80. Faktyczny stan likwidacji, wrogie nastawienie 
rządu i brak perspektyw. „Perełki” takie jak bardzo dobrze radzące sobie i rozwijające nowe 
technologie Gdańska Stocznia „Remontowa” i Stocznia Remontowa Shipbuilding są tylko 
wyjątkami potwierdzającymi regułę. To ostatni moment na odwrócenie negatywnych tren-
dów w tym sektorze gospodarki. Nowy rząd zapowiada wsparcie dla branży, która ma stać 
się jednym z – nomen omen – okrętów flagowych odbudowy polskiego przemysłu.

ną post factum przez Komisję 
Europejską. Z tego samego po-
wodu planowane działania nie 
będą już bezpośrednim wspar-
ciem żadnego przedsiębiorstwa, 
ale zwiększeniem opłacalności 
produkcji w całym przemyśle 
okrętowym.

Warto dodać, że wsparcie 
publiczne różnego rodzaju (np. 
leasing podatkowy, środki na 
badania i rozwój, zakup stat-
ków tylko od krajowych do-

stawców) prowadzi większość 
państw, w których przemysł 
okrętowy się rozwija – Niemcy, 
Hiszpania, Stany Zjednoczone, 
państwa azjatyckie. To spraw-
dzona droga, ponieważ wbrew 
medialnym pozorom brak jest 
sztywnych regulacji Unii Euro-
pejskiej dla sektora okrętowego. 
To daje paletę możliwości roz-
woju, jeśli tylko chce się z do-
brą wolą z niej skorzystać.

Aktywizacja przemysłu 
okrętowego

Podstawą programu gospo-
darki morskiej ma być ustawa 
o aktywizacji przemysłu okrę-
towego i produkcji komple-
mentarnej, która w marcu ma 
zostać skierowana do konsulta-
cji społecznych. Wejście w ży-
cie przepisów planowane jest na 
1 stycznia 2017 r. Branża po-
znała główne założenia nowej 
ustawy stoczniowej m.in. pod-
czas wyjazdowego posiedzenia 
sejmowej Komisji Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
w Urzędzie Morskim w Gdyni 
22 lutego 2016 r.

Minister gospodarki mor-
skiej Marek Gróbarczyk 
i wiceminister Piotr Brzezicki 
zapowiedzieli, wzorem innych 

państw UE, wprowadzenie sys-
temu ułatwień i zachęt w trzech 
obszarach – legislacyjnym, fi-
nansowym i organizacyjnym. 
Chodzi m.in. o wprowadzenie 

zerowej stawki podatku VAT 
dla stoczni zajmujących się 
tzw. komplementarną budo-
wą statków, obowiązującą już 
w momencie zamówienia czę-
ści u poddostawców. Obecnie 
stocznie za zamówione ele-
menty muszą płacić 23 proc. 
podatku VAT, którego nie mogą 
wcale lub szybko odebrać. Po-
nieważ produkcja stoczniowa 
trwa nawet kilka lat, de facto 
oznacza to kredytowanie przez 
stocznie budżetu państwa. 
Zwiększa to koszty i zmniejsza 
opłacalność, a także premiuje 
współpracę z zagranicznymi 
dostawcami – ich produkty 
w przeciwieństwie do firm 
krajowych od razu są zwolnio-
ne z podatku VAT. Kolejnym 
elementem wsparcia przedsię-
biorców z sektora okrętowego 
ma być możliwość wyboru po-
datku zryczałtowanego w wy-
sokości 1 proc. sprzedanej pro-
dukcji zamiast obowiązującego 
obecnie podatku CIT (wybraną 
formę opodatkowania trzeba 
będzie stosować co najmniej 

Decydują ludzie
– Wydaje mi się, że wszystkim nam zależy 

na tym, aby przemysł okrętowy się rozwi-
jał i sprzedawał statki, które świat będzie 
chciał kupować. Po pierwsze – remontował, 
po drugie – przebudowywał, po trzecie 
– budował. Jestem przekonany, że wszyst-
kie te działania jesteśmy w stanie w Polsce 
wykonać dobrze i konkurencyjnie. To dla 

nas dobra wiadomość, że państwo chce stwarzać warunki 
dla rozwoju przemysłu okrętowego. Oczywiście diabeł tkwi 
w szczegółach. Do tych szczegółów będziemy się odnosić. 
Będzie tak, że jedni sobie w tych warunkach poradzą, inni 
nie. Trzeba jednak wiedzieć, że za wszystkim stoją ludzie, 
ich mądrość, doświadczenie, umiejętność konkurowania ze 
stoczniami zagranicznymi. Nie można się dzisiaj utrzymać, 
wykonując tylko polskie zamówienia. Z kolei te polskie zamó-
wienia muszą odbywać się na podobnych zasadach jak to się 
dzieje na świecie, a spełnienie tych warunków nie jest łatwe. 
Dlatego, po pierwsze, trzeba posiadać wyselekcjonowanych 
i zatrudnionych dobrych pracowników, fachowców. Po 
drugie, bardzo istotna jest równość w sektorze i cieszę się, że 
to podkreślali panowie ministrowie. Jak rozumiem, polityka 
państwa zakłada, że zamówienia publiczne będą kierowane 
na rynek krajowy. Z drugiej strony, nie mogą one trafiać do
słabych wykonawców. Muszą być to firmy, które staną na
wysokości zadania. A mimo dużej pomocy skierowanej do 
przemysłu państwowego w ostatnich latach, ten przemysł 
średnio się rozwija. Stocznie państwowe w niewielkim 
stopniu były wykonawcami skomplikowanych zamówień, 
chociaż nie brakuje w nich dobrych pracowników. Dlatego 
trzeba się zastanowić nad systemem. Dobrze, że zaczyna się 
mówić o przemyśle okrętowym i stwarzać mu odpowiednie 
warunki, zaczyna się okres, który pewnie przyniesie rozwój.

Piotr Soyka, prezes Remontowa Holding
Wypowiedź podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP w Gdyni 
22 lutego 2016 r.

Gospodarka morska – 
nowe otwarcie?

Już samo powołanie Mini-
sterstwa Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądo-

wej – zlikwidowanego przez 
koalicję PO-PSL po przejęciu 
władzy w 2007 r. – należy 
uznać za krok w dobrą stronę. 
Resort koordynuje działania 
w ramach trzech działów admi-
nistracji: gospodarki morskiej, 
rybołówstwa i żeglugi śródlą-
dowej. To ważne, bo bez swo-
istego wewnątrzkrajowego lob-
bingu łatwo o wyłączenie danej 
branży z narodowej strategii.

Rząd PiS odrzucił dogmat 
ekip Donalda Tuska i Ewy 
Kopacz, które zamiast reali-
zować polski interes gospo-
darczy, dopuściły do faktycz-
nego upadku Stoczni Gdynia 
i Stoczni Szczecińskiej. Polity-
cy PO tłumaczyli się unijnym 
zakazem publicznego wsparcia, 
gdy w tym samym czasie rząd 
Niemiec wspierał rozwój swo-
jego przemysłu okrętowego.

Teraz podobne działania ma 
podjąć państwo polskie. Mają 
być one wcześniej notyfikowa-
ne w Brukseli, aby nie przyda-
rzyły się już podobne wpadki, 
jak ta z niedźwiedzią przysługą 
pomocy publicznej dla wspo-
mnianych już stoczni w Gdyni 
i Szczecinie, zakwestionowa-

Stocznia Remontowa Shipbuilding.
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Rząd szacuje, że 
w ciągu najbliższej 
dekady powstanie 
potrzeba wymiany lub 
uzupełnienia polskiej 
floty o kilkadziesiąt 
jednostek różnego 
rodzaju. Łączna 
kwota zamówień 
ma wynieść około 
25 mld zł i przynieść 
5 tysięcy nowych 
miejsc pracy tylko 
w samych stoczniach 
(jedno takie miejsce 
pracy generuje 6-7 
kolejnych w łańcuchu 
dostawców).
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przez trzy lata). Takie działa-
nia mają uwolnić stoczniowy 
kapitał obrotowy i zwiększyć 
ich możliwości finansowania 
produkcji. To ważne, bo po 
rządach PO-PSL przemysł 
stoczniowy w Polsce pozostał 
z około 550 mln zł długów 
(400 mln zł zobowiązań stocz-
ni w Trójmieście i 150 mln zł 
zobowiązań stoczni z Pomorza 
Zachodniego).

Więcej zamówień

Ministerstwo Gospodar-
ki Morskiej planuje również 
zwiększenie akcji kredytowej 
dla szeroko rozumianej gospo-
darki morskiej we współpracy 
z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego oraz ułatwienia 
dla prowadzenia produkcji 
stoczniowej na terenach na-
leżących do specjalnych stref 
ekonomicznych.

Kolejnym kołem zamacho-
wym mają być cywilne i woj-
skowe zamówienia publiczne. 
Planowana odbudowa poten-
cjału Marynarki Wojennej RP 
ma się dokonać przede wszyst-
kim w oparciu o rodzimą myśl 
technologiczną i przemysł 
stoczniowy. Rząd szacuje, że 
w ciągu najbliższej dekady 
powstanie potrzeba wymiany 
lub uzupełnienia polskiej flo-

ty o kilkadziesiąt jednostek 
różnego rodzaju (gazowce, 
promy, offshore, obsługa mor-
skiej energetyki wiatrowej, ob-
sługa portów i torów wodnych, 
okręty wojenne typu Miecznik, 
Czapla i Orka). Łączna kwota 
zamówień ma wynieść około 
25 mld zł i przynieść 5 tysię-
cy nowych miejsc pracy tylko 
w samych stoczniach (jedno 
takie miejsce pracy generuje 
6-7 kolejnych w łańcuchu do-
stawców).

Wydaje się, że nowy rząd 
rzeczywiście stawia na roz-
wój przemysłu okrętowe-
go. Wicepremier Mateusz 
Morawiecki, zapowiadając 
swój plan rozwoju gospodar-
ki, mówił o potrzebie reindu-
strializacji i utworzeniu dolin 
branżowych na wzór amery-
kańskiej „doliny krzemowej”. 
W Polsce miałaby powstać 
m.in. „dolina stoczniowa”. 
Wsparcie ma dotyczyć przede 
wszystkim firm innowacyj-
nych, a o tym, że produkcja 
stoczniowa w Polsce w coraz 
większym stopniu jest zwią-
zana z nowymi technologia-
mi, mówią liczby. Przeciętny 
koszt jednego kilograma sa-
mochodu to obecnie 13 dola-
rów, a jednostki zbudowanej 
w polskiej stoczni – niemal 
dwa razy więcej.

Tworzyć dobre miejsca pracy
– Aby móc rzetelnie i uczciwie rozmawiać 

o jakimkolwiek programie, który będziemy 
opiniowali, a państwo będziecie uchwalali, 
trzeba dokonać rzetelnej oceny stanu, który 
jest obecnie. Wbrew temu, co niektórzy uwa-
żają, przemysł stoczniowy w Polsce wcale nie 
ma się tak dobrze. W otrzymanych materia-
łach czytamy, że w jednej ze stoczni, która 

jest, a przynajmniej była wskazywana jako sukces, zatrudnia 
się 53 osoby na umowę o pracę, a 1500 współpracujących. 
Ta stocznia została niestety w ostatnich latach upaństwowio-
na. I ta stocznia wykazuje mniejszy przychód niż sąsiadująca 
z nią inna stocznia, zatrudniająca 445 osób na umowie o 
pracę. Jeżeli słyszymy, że zadłużenie przemysłu okrętowego 
w Polsce wynosi obecnie 400 mln złotych, to musimy mieć 
świadomość, że jest ono generowane przez mniejszość sek-
tora okrętowego. Grupa Remontowa Holding, z tego co się 
orientujemy, nie wykazuje strat i zadłużenia.

Chciałbym, aby ten program miał w swoich głównych 
założeniach to, o czym słuchaliśmy – i mówię to z radością 
–  niedawno z ust wicepremiera Mateusza Morawieckiego, 
który mówił, że jego program ma stymulować powstanie 
nowych, dobrych miejsc pracy w przemyśle innowacyjnym. 
A nie ulega wątpliwości, że przemysł stoczniowy jest właśnie 
przemysłem innowacyjnym. Chciałbym, żeby powstawały 
dobre miejsca pracy, a nie miały miejsce sytuacje takie jak w 
stoczni, którą wcześniej wspomniałem, gdzie jest informa-
cja, że będzie się zatrudniało więcej pracowników z Ukrainy, 
Indii i Korei, ponieważ są kłopoty z polskimi specjalistami. 
Stocznia Remontowa Shipbuilding przeprowadzała w 2015 r. 
nabór pracowników. Po ogłoszeniu naboru na 100 ofero-
wanych miejsc pracy zgłosiło się blisko 800 osób chętnych 
do pracy! Chciałbym, aby nowy program był realizowany 
rzeczywiście w celu powstawania dobrych miejsc pracy i na 
zasadach uczciwej konkurencji. Mam nadzieję, że jeżeli będą 
kierowane zamówienia publiczne, to będą oparte na klauzu-
lach społecznych, które będą stanowiły wymóg bezwzględny. 
Przypomnę, że w 2009 roku 9 tysięcy stoczniowców niemal 
z dnia na dzień straciło pracę. A w to miejsce za pieniądze 
publiczne – jak mówili m.in. przedstawiciele Agencji Rozwoju 
Przemysłu w 2014 r. w parlamencie oraz na spotkaniu w 
Gdańsku – po zaangażowaniu około 1,3 mld złotych powsta-
ło to, o czym wspomniałem wcześniej. W imieniu pracowni-
ków chciałbym zaapelować, aby przy tworzeniu programu 
zapewnić zatrudnienie godne i uczciwe oraz brać przykład 
z uczciwych przedsiębiorców. Z tych, którzy nie muszą kon-
kurować kosztami pracy, ale konkurują dobrymi pomysłami, 
innowacyjnym działaniem, wiedzą w przemyśle okrętowym. 
Akurat tutaj na Wybrzeżu Gdańskim mamy grupę Remonto-
wa Holding. Z pełną odpowiedzialnością możemy powie-
dzieć, że chcielibyśmy, aby tworząc rozwiązania dla przemy-
słu stoczniowego wzorować się na tej grupie, a nie na innych 
stoczniach, o których wcześniej wspominałem.

Krzysztof Dośla 
 przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność” 
Wypowiedź podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP w Gdyni 
22 lutego 2016 r.

Głos okrętowców

Zapewnienia o wsparciu 
rozwoju gospodarki morskiej 
padają nie tylko ze strony rzą-
du, ale także prezydenta RP. 
Andrzej Duda 16 lutego 2016 
r. powołał w skład Narodowej 
Rady Rozwoju Piotra Soykę, 
prezesa Remontowa Holding 
SA. Rada Rozwoju liczy obec-
nie 92 członków, ekspertów z za-
kresu najważniejszych dziedzin 
życia, a jej zadaniem jest stwo-
rzenie płaszczyzny dla debaty 
programowej na temat rozwo-
ju Polski i wypracowanie celów 
strategicznych, wykraczających 
poza horyzont bieżącej polityki. 
W tym kontekście Piotr Soy-
ka, menedżer od lat związany 
z przemysłem stoczniowym, 
współtwórca sukcesu stocz-
ni z grupy Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”, może stać się 
głosem, a wręcz swoistym 
ambasadorem całego sektora, 
a także branżowego dialogu 
społecznego. Nadzorowane 
przez niego stocznie słyną 
przecież z dobrych relacji 
z zakładowymi organizacja-
mi związkowymi i realnego 
dialogu społecznego na po-
ziomie zakładowym. Prezes 
Remontowa Holding często 
podkreśla, że za sukcesem 
przedsiębiorstwa stoją wszy-
scy pracownicy. – Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
współtworzyli nasz stoczniowy 
sukces, a szczególnie pracow-
nikom produkcji. Także orga-
nizacji związkowej, działającej 
w naszej firmie, która stara się, 
aby w stoczni było jak najlepiej 
– żeby nie było starć, ale była 
współpraca. Bo bez harmonii, 
bez wspólnych celów i idei, nie 
może być tak dobrych wyników, 
jakie osiągnęła cała nasza grupa 
stoczniowa – podkreślał Piotr 
Soyka podczas Dnia Stocz-
niowca w Stoczni Remontowa 
Shipbuilding w 2014 r.

Nie tylko stocznie

Gospodarka morska to nie 
tylko przemysł okrętowy, cho-
ciaż to temu sektorowi poświę-
cona jest obecnie uwaga nowe-
go resortu. Podczas spotkania 
sejmowej Komisji Gospodarki 
Morskiej liderzy Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków 
(Andrzej Kościk) oraz Krajo-
wej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „S” (Edward Fortuna) 
zwracali uwagę na trudne wa-
runki pracy polskich marynarzy 
i dokerów. W pierwszym przy-
padku faktyczny brak polskiej 
bandery oznacza wprawdzie zy-
ski dla armatorów, ale problemy 
podatkowe i brak standardów 
pracy dla samych marynarzy. 
W przypadku dokerów brak 
m.in. szczegółowych przepisów 
dotyczących warunków pracy 
na sprzęcie specjalistycznym 
(dźwigi, suwnice). Martwa, bo 
pozbawiona przepisów wyko-

Przemysł okrętowy w liczbach
tyle dolarów kosztuje przeciętny kilogram 
samochodu

tyle statków zbudowano w Polsce w 2015 r.

tyle dolarów kosztuje przeciętny kilogram 
statku wyprodukowanego w Polsce

tyle statków wyremontowano w Polsce 
w 2015 r.

tyle przedsiębiorstw działa w gospodarce 
morskiej

tyle nowych miejsc pracy ma powstać w pol-
skich stoczniach do 2026 r.

tyle osób pracuje w sektorze okrętowym 
w Polsce

 13  20 25
 600
1,6 tys
5 tys

32,5 tys

nawczych, pozostaje ratyfiko-
wana przez Polskę Konwencja 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nr 137 dotycząca tzw. 
czynności manipulacyjnych ła-
dunkami w portach. Zatrudnia-
nie tańszych pracowników z za-
granicy, głównie ze Wschodu, 
odbija się na bezpieczeństwie 
pracy. W poszczególnych przed-
siębiorstwach portowych (np. 
DCT Gdańsk, o czym piszemy 
w osobnym artykule) pojawiają 
się problemy z łamaniem praw 
pracowniczych i związkowych. 
Minister gospodarki morskiej 
Marek Gróbarczyk zapewnił 
przedstawicieli „S”, że nastąpi 
powrót polskich statków pod na-
rodową banderę a marynarzy do 
krajowego systemu podatkowe-
go. Wspólnie z Ministerstwem 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej ma zostać także powoła-
ny zespół, który będzie pilnował 
standardów pracy w szeroko ro-
zumianej gospodarce morskiej.

Nowy rząd zapowiada tak-
że zwiększenie dostępności do 
portów morskich, zarówno dro-
gą wodną, jak i lądową, tak by 
stały się rzeczywistymi oknami 
na świat polskiej gospodarki. 
Najbardziej spektakularnym 
działaniem ma być przekopanie 
do 2022 r. (kosztem 656 mln 
zł) kanału żeglugowego przez 
Mierzeję Wiślaną. Ten ambit-
ny projekt pokazuje, że można 
mówić o otwarciu nowego etapu 
w rozwoju gospodarki morskiej. 
Oby udało się go maksymalnie 
wykorzystać.

Adam ChmieleckiStocznia Gdańsk.
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– Ustawa o aktywizacji 
przemysłu okrętowego za-
kłada powstanie w tym sek-
torze gospodarki co najmniej 
pięciu tysięcy nowych miejsc 
pracy w ciągu najbliższej de-
kady. Czy resort gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądo-
wej będzie zwracał uwagę na 
jakość tych miejsc pracy, ich 
trwałość i bezpieczeństwo za-
trudnienia stoczniowców?

– Głównym celem nowej 
ustawy stoczniowej, którą przy-
gotowujemy, jest pobudzenie 
przemysłu okrętowego w sze-
rokim tego słowa znaczeniu. 
To wiąże się oczywiście z po-
wstaniem nowych miejsc pracy. 
Liczba pięciu tysięcy dotyczy 
tylko zatrudnienia w samych 
stoczniach. Cały obszar zwią-

– Czy ministerstwo zakła-
da prowadzenie prac – lub 
chociażby patronowanie 
takim pracom prowadzo-
nym przez organizacje pra-
cowników i pracodawców 
– zmierzających do przyję-
cia branżowego układu zbio-
rowego lub zestawu dobrych 
praktyk? Obecnie sytuacja 
w przemyśle okrętowym pod 
tym względem waha się od 
ściany do ściany. Są stocznie, 
w których dialog społeczny 
na poziomie zakładowym 
ma się bardzo dobrze, i ta-
kie, w których w ogóle go nie 
ma, bo ze względu na formę 
zatrudniania pracowników 
nawet nie ma tam organizacji 
związkowych.

– Ministerstwo nie ma 
w swoich kompetencjach ta-
kich działań, jednak naszą 
ambicją jest oczywiście dba-
nie również o stronę pracow-
niczą w szeroko rozumianej 
gospodarce morskiej. Dlatego 
też konsultacje nowej ustawy 
stoczniowej mają także swój 
aspekt społeczny. Zaprasza-
my przedstawicieli związków 
zawodowych, „Solidarności” 
do czynnego udziału w tych 
konsultacjach, aby wspólnie 
zabezpieczyć kwestie, które 
do tej pory nie były właściwie 
zabezpieczone – czyli standar-
dy pracy.

– Ważną częścią nowego 
portfela zamówień dla pol-
skich stoczni mają być zlece-
nia dla Marynarki Wojennej 
RP. Jak wygląda i będzie wy-
glądał w tej kwestii podział 
kompetencji i wzajemne re-
lacje Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej?

– Współpracę w rządzie 
w celu rozwoju gospodarki 
ma koordynować międzyresor-
towa Rada ds. Innowacyjności 
działająca przy wicepremie-
rze Mateuszu Morawieckim, 
a przecież przemysł stocznio-
wy jest jednym z najważniej-
szych elementów ogłoszonego 
właśnie Planu Morawieckiego. 
Zamówienia wojskowe mają tu 
odgrywać niebagatelną rolę. To 
blisko 18 mld złotych z budże-
tu MON na ten cel. Naszym za-
daniem jest takie przygotowa-
nie branży, aby beneficjentami 
tych zamówień zostały przede 
wszystkim polskie przedsię-
biorstwa, w tym stocznie. Od 
nich może się rozpocząć pro-
ces reindustrializacji polskiej 
gospodarki.

– W kierowanym przez 
Pana ministerstwie dużo 

mówi się o wyrównaniu szans 
między przedsiębiorstwami 
działającymi w gospodar-
ce morskiej na zachodnim 
i wschodnim wybrzeżu pol-
skiej części Bałtyku. Zapy-
tamy przewrotnie – czy to 
oznacza, że wschodnie wy-
brzeże, czyli np. trójmiejskie 
stocznie, ma się czegoś oba-
wiać?

– Absolutnie nie. To tylko 
stwierdzenie faktu, że obecnie 
przedsiębiorstwa ze wschod-
niego wybrzeża znajdują się 
w większości w lepszej kon-
dycji niż firmy ze Szczecina 
lub Świnoujścia. To na za-
chodnim wybrzeżu są więk-
sze problemy. Chcemy tak 
pobudzić gospodarkę morską, 
aby na terenie całego Pomorza 
– i Gdańskiego, i Zachodniego 
– miały miejsce nowe inwesty-
cje i powstawały nowe, dobre 
miejsca pracy. Oczywiście 
chcemy również, aby działały 
tu mechanizmy rynkowe.

– Mówimy o planach, ale 
zatrzymajmy się na chwi-
lę przy obecnej sytuacji. 
W jakim stanie nowa ekipa 
rządowa przejęła gospodar-
kę morską? Obecni posło-
wie opozycji, głównie z PO, 
oburzają się, gdy padają na 
przykład słowa o potrzebie 
odbudowy przemysłu okrę-
towego. Jakby zapominali, że 
sami rządzili osiem lat…

– Politycy dawnej koalicji 
rządowej mają problem z go-
spodarką morską – z tym, w ja-
kim stanie ją zostawili. W rzą-
dach PO-PSL dużo mówiło się 
o tym sektorze gospodarki, ale 
głównie w pejoratywnym świe-
tle. Efekty ich słów i czynów 
można dziś oglądać na terenach 
Stoczni Szczecińskiej i Stoczni 
Gdynia czy w Stoczni Mary-
narki Wojennej. To niezwykle 
istotne przedsiębiorstwo, które 
powinno stać się głównym be-
neficjentem zamówień z MON. 
Niestety, w sytuacji formalno-
prawnej zastanej po rządach 
PO-PSL jest to bardzo trudne. 
Poza tym wystarczy spojrzeć 
na dane o produkcji stocz-
niowej. W 2007 r. była ona 
dziesięciokrotnie większa niż 
w roku 2014! Przez ostatnie 
osiem lat straciliśmy ogrom-
ną szansę rozwoju gospodarki 
morskiej, podobnie zresztą jak 
uprzemysłowienia całego kra-
ju. Podsumowując, faktycznie 
można mówić o odbudowie 
przemysłu okrętowego.

– Ministerstwo ma rów-
nież plany zmiany struktury 
kapitałowej wielu polskich 
stoczni. Dlaczego?

Odbudować przemysł okrętowy
Rozmowa z MARKIEM GRÓBARCZYKIEM,  
ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

– Obecna struktura właści-
cielska utrudnia zarządzanie 
i wprowadzenie komplek-
sowych rozwiązań. Majątek 
stoczniowy, widać to chociażby 
w Trójmieście, jest bardzo roz-
drobniony pomiędzy poszcze-
gólne fundusze inwestycyjne. 
W niektórych obszarach jest 
on zadłużony, w innych niedo-
inwestowany, w innych w ogó-
le się nim nie zarządza. Trzeba 
to unormować. Nie może być 
tak, że w jednej stoczni ktoś 
zarządza dokiem, ktoś inny 
suwnicą, a jeszcze ktoś inny 
– dźwigami.

–  S ł y c h a ć  r ó w n i e ż 
o wsparciu dla produkcji 
promów pasażerskich oraz 
powrotu na większą skalę 
do polskiej bandery. Jak to 
zrobić?

– Obecna dekapitaliza-
cja promów należących do 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej 
i Polskiej Żeglugi Morskiej 
wymaga w ciągu ośmiu lat 

wymiany ośmiu promów oraz 
budowy dwóch nowych jed-
nostek. Chcemy w ten sposób 
podnieść potencjał promowy 
polskiej floty. To również bę-
dzie ogromny rynek zamówień 
dla polskich stoczni, jeśli tylko 
będą do tego przygotowane. 
Druga sprawa, o którą Pań-
stwo pytacie, dotyczy nowej 
ustawy o pracy na morskich 
statkach handlowych, powro-
tu statków i marynarzy pod 
polską banderę, a tym samym 
pod polski system podatkowy. 
Prace nad tym już trwają, a fa-
zę szczegółowych konsultacji 
zarówno z armatorami, jak 
i przedstawicielami związ-
ków zawodowych, planujemy 
w tym roku, po ostatecznym 
zakończeniu prac nad ustawą 
stoczniową.

– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali 
Olga Zielińska 

i Adam Chmielecki

Marek Gróbarczyk
16 listopada 2015 r. powołany na stanowisko ministra go-
spodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach
transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze 
stanowiska w spółkach prawa handlowego. W 2007 r. 
sprawował urząd ministra gospodarki morskiej. Przygotował 
m.in. dwa programy; Budowy falochronu wschodniego w 
Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru 
gazu skroplonego, oraz Budowy kanału żeglugowego przez 
Mierzeję Wiślaną.
Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej 
Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów 
podyplomowych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Byd-
goszczy na kierunku telekomunikacja cyfrowa.
W latach 2008-2009 pełnił funkcję eksperta w Kancelarii 
Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. Był posłem do 
Parlamentu Europejskiego.

zany z rynkiem dostawców dla 
przemysłu stoczniowego nie 
jest w tych szacunkach ujęty. 
Przypomnę, że powszechnie 
szacuje się, iż jedno miejsce 
pracy w stoczni generuje sześć 
do siedmiu miejsc pracy w sek-
torach komplementarnych. Od 
przedstawicieli związków za-
wodowych wiemy, że jedna 
z wiodących obecnie stoczni 
zatrudnia wprawdzie wie-
lu pracowników, ale na tzw. 
umowach śmieciowych. To 
jest niedopuszczalne. Zmiana 
jakościowa, którą proponuje-
my, zakłada m.in. zatrudnianie 
na podstawie kodeksu pracy 
i odejście od umów śmiecio-
wych. Taka sytuacja już te-
raz ma miejsce w stoczniach 
z Gdańska. Liczymy na uzdro-
wienie całego rynku.
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Politycy dawnej koalicji 
rządowej mają problem 
z gospodarką morską 
– z tym, w jakim stanie 
ją zostawili. Efekty 
ich słów i czynów 
można dziś oglądać 
na terenach Stoczni 
Szczecińskiej i Stoczni 
Gdynia czy w Stoczni 
Marynarki Wojennej. 
To niezwykle istotne 
przedsiębiorstwo, 
które powinno stać się 
głównym beneficjentem 
zamówień z MON. 
Poza tym wystarczy 
spojrzeć na dane 
o produkcji stoczniowej. 
W 2007 r. była ona 
dziesięciokrotnie 
większa niż w roku 
2014! 
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Londyn, Frankfurt i Luk-
s e m b u r g  t o  m i a s t a , 
w których pikietowali 
związkowcy z DCT Gdańsk 
SA razem z kolegami z ITF 
i ETF. Pikiety miały zwrócić 
uwagę społeczności mię-
dzynarodowej na problem 
polskich dokerów.

Protest związkowców z DCT 
Gdańsk SA jest wynikiem 
braku porozumienia z za-

rządem firmy. Trwające już rok 
negocjacje „Solidarności” z za-
rządem DCT Gdańsk SA doty-
czą m.in. Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Niestety, jak 
podkreślają związkowcy z „S”, 
pracodawca nie wyraża jak do-
tychczas woli porozumienia. 
27 i 28 stycznia prowadzono 
rozmowy z zarządem firmy, ale 
te, pomimo udziału także nego-

Uważając, że dotychczasowe 
protesty nie przyniosły oczeki-
wanych rezultatów, związkowcy 
z DCT Gdańsk zwrócili się o po-
moc do kolegów z ITF i ETF. 
W ramach zaplanowanych akcji 
protestacyjnych polscy dokerzy, 
wspierani przez ITF i ETF, zorga-
nizowali pikiety pod biurami Ma-
cquarie, australijskiej spółki, która 
jest inwestorem w DCT. 1 lutego 
odbyła się taka we Frankfurcie, 
a drugiego w Luksemburgu, na-
tomiast 8 lutego w Londynie.

– Członkowie „Solidarności” 
z DCT Gdańsk domagają się 
przywrócenia ich przedstawicieli 
do pracy oraz podwyżki wyna-
grodzeń, a także stałych umów 
o pracę. To właśnie Macquarie 
może sprawić, by tak się stało 
– powiedział Torben Seebold, wi-
ceprzewodniczący sekcji dokerów 
ITF podczas akcji w Londynie.

przez zarząd DCT Gdańsk jest 
niewpuszczenie przedstawicie-
la Regionalnej Komisji Wy-
borczej NSZZ „Solidarność” 
na wybory uzupełniające na 
przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „S”.

Wybory te odbywały się 
od 17 do 21 lutego w DCT 
Gdańsk. W niedzielę, 21 lutego 
na wyborach miał być obecny 
jako przedstawiciel Regionalnej 
Komisji Wyborczej Edward 
Fortuna. Zarząd DCT Gdańsk 
został poinformowany wcze-
śniej o jego przybyciu.

– Niestety, nie zostałem 
wpuszczony na teren DCT 
Gdańsk. To już kolejny przejaw 
utrudniania działalności związko-
wej – ocenia Edward Fortuna.

Podobnego zdania jest także 
Maciej Konopka: – Nie widać 
ze strony zarządu DCT Gdańsk 

Związkowcy z DCT Gdańsk 
protestowali w Europie

Manifestacja w Londynie.

cjatora, zakończyły się fiaskiem. 
W pierwszym dniu spotkań, kie-
dy omawiano temat Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy, 
grupa około 30 pracowników 
DCT Gdańsk weszła na salę, 
gdzie toczyły się negocjacje, do-
magając się podjęcia przez zarząd 
efektywnych rozmów.

„Od ponad roku oczekujemy 
m.in.: podwyżki wynagrodze-
nia zasadniczego, podpisania 
umów o pracę na czas nieokre-
ślony z pracownikami, których 
staż pracy w firmie wynosi co 
najmniej dwa lata, szanowania 
prawa pracowników do zrzesza-
nia się bez negatywnych konse-
kwencji” – to fragment petycji, 
którą związkowcy wręczyli 
wtedy przedstawicielom zarzą-
du DCT Gdańsk.

Przypomnijmy, zarząd DCT 
Gdańsk SA pozbył się trzech 
działaczy „Solidarności”, nie 
przedłużając z nimi umów na 
czas określony. W ich obronie 
przedsięwzięto różnorodne akcje 
protestacyjne.

W pikietach brał udział m.in. 
Maciej Konopka, wiceprze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” DCT Gdańsk SA.

– Naszym zamiarem było 
m.in. wręczenie australijskiemu 
inwestorowi pism, w których 
wyjaśniamy całą sytuację i pre-
cyzujemy nasze oczekiwania 
– tłumaczy Maciej Konopka. 
– Niestety, zostaliśmy odprawieni 
z kwitkiem. We Frankfurcie mo-
gliśmy jedynie pismo pozostawić 
na recepcji, a w Luksemburgu 
powiedziano nam, że mamy je 
wrzucić do skrzynki. Mieliśmy 
wcześniej nadzieję, że przedsta-
wiciele firmy Macquarie będą 
chcieli z nami podjąć rozmowy.

DCT Gdańsk SA jest zare-
jestrowany w Polsce, ale jest 
m.in. współwłasnością firmy 
Macquarie, która ma swoich 
przedstawicieli w Radzie Nad-
zorczej. Macquarie reprezentuje 
fundusz Global Infrastructure 
Fund II (GIF II).

Ostatnim przejawem utrud-
niania działalności związkowej 

przejawu dobrej woli. Nie chcą 
z nami porozumienia.

Urna z głosami została prze-
wieziona do Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Tam także dokonano przeliczenia 
głosów i wybrano przewodniczą-
cego „S” w DCT Gdańsk. Został 
nim Adam Piotrowski.

Olga Zielińska

„Od ponad roku ocze-
kujemy m.in.: podwyżki 
wynagrodzenia zasad-
niczego, podpisania 
umów o pracę na czas 
nieokreślony z pracow-
nikami, których staż 
pracy w firmie wynosi 
co najmniej dwa lata, 
szanowania prawa 
pracowników do zrze-
szania się bez negatyw-
nych konsekwencji”. 
Fragment petycji
pracowników z DCT

Region Gdański NSZZ 
„Solidarność” jest współ-
założycielem Pomorskej 
Fundacji Edukacji i Pracy. 
Przekazując 1 procent tej 
organizacji wspierasz cele 
statutowe fundacji, m.in. 
promocję „Solidarności” 
wśród młodzieży, stypen-
dia dla zdolnych uczniów 
itp. Pomorska Fundacja 
Edukacji i Pracy posiada 
status organizacji pożytku 
publicznego. Razem może-
my pomóc!

Przekaż 1 procent!

Na naszej stronie www.solidarnosc.gda.pl można pobrać 
program do rozliczenia podatku. 

KRS 0000337122
80-855 Gdańsk

ul. Wały Piastowskie 24 
tel. 58 308 43 56
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Państwowa Inspekcja 
Pracy podsumowała lata 
2013-2015 pod kątem 

umów śmieciowych. Niestety, 
śmieciówek przybywa. Najgorzej 
jest w małych i średnich firmach 
handlowych i przemysłowych

W ciągu trzech ostatnich 
lat inspektorzy kontrolowali 
od 1,7 do 2,7 tys. firm rocznie. 
W 2013 r. wątpliwości budziła 
co piąta kontrolowana umowa 
cywilnoprawna. A w 2015 r. 
już co czwarta skontrolowana 
taka umowa powinna być umo-
wą o pracę.

Najczęstsze tłumaczenia pra-
codawców to nieprzewidywalna 
sytuacja na rynku, brak środków 
na etatowe zatrudnienie, wolna 
wola pracownika i nieznajomość 
prawa. W małych i w średnich 
(do 49 osób) firmach niezgodnie 
z prawem zawarta jest co trzecia 
umowa cywilnoprawna. Dla 
porównania, w największych 
(powyżej 250 osób) co szósta. 
Najwięcej śmieciówek, które 
powinny być etatami, zawarto 
w przetwórstwie przemysło-
wym, handlu i budownictwie.

PIP podkreśla, że zamiana 
śmieciówki na etat wymaga istnie-
nia jednocześnie kilku warunków, 
nie tylko podległości służbowej. 

Przybywa śmieciówek

Dlatego odsetek wyroków sądo-
wych korzystnych dla pracow-
ników jest niewielki. W 2013 r. 
inspektorzy skierowali do sądów 
ponad 100 powództw o ustalenie 
istnienia stosunku pracy (jedno 
powództwo może dotyczyć kilku 
pracowników), a w 2014 i 2015 r. 
– ponad 200. Tylko ułamek wy-
roków był korzystny dla pracow-
ników, np. w 2015 r. śmieciówki 
zamieniono na etaty tylko w 30 
przypadkach. Bardzo często sę-
dziowie powoływali się też na 
tzw. wolną wolę stron i uznawali, 
że umowa cywilnoprawna zawar-
ta jest za obopólną zgodą praco-
dawcy i zleceniobiorcy.

Eksperci są zgodni, że ogra-
niczenie patologii na rynku 
pracy nie dokona się wyłącz-
nie rękami inspektorów pracy. 
W piśmie skierowanym do po-
słów urzędnicy PIP proponują 
zorganizowanie „zakrojonej 
na szeroką skalę działalności 
edukacyjnej i informacyjnej 
dla pracodawców i pracobior-
ców”. Miałaby ona opierać się 
„na przedstawieniu realnych 
propozycji, np. obniżenia kosz-
tów pracy i uświadomieniu ko-
rzyści wynikających z legalne-
go zatrudnienia”.

(hd)

Kondycja wojskowych 
przedsiębiorstw remon-
towo-produkcyjnych 

oraz dramatyczna sytuacja 
materialna pracowników sfe-
ry budżetowej zatrudnionych 
w ramach MON – to główne 
tematy spotkania przedstawi-
cieli Rady Sekcji Krajowej PC 
MON NSZZ „Solidarność” 
z przedstawicielami Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, 
które odbyło się 22 lutego br. 
w Warszawie.

Stronę rządową reprezento-
wali: sekretarz stanu w MON 
Bartosz Kownacki, wicemini-
ster Bartłomiej Grabski, szef 
inspektoratu uzbrojenia gen. 
bryg. Adam Duda, dyrektor 
DPZ płk Karol Dymanowski 
oraz prezes Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej SA Arkadiusz 
Siwko. Ze strony NSZZ „So-
lidarność” w spotkaniu uczest-
niczyli: przewodniczący Rady 
Sekcji Krajowej Mirosław Ka-
mieński, wiceprzewodniczący 
Janusz Malinowski oraz 
członkowie Prezydium i Rady 
Sekcji z Dęblina, Warszawy, 
Grudziądza i Łomży. Spotka-
nie dotyczyło problemów wy-
stępujących w spółkach WPRP 
oraz dramatycznej sytuacji 
materialnej pracowników sfe-
ry budżetowej zatrudnionych 
w MON i spraw interwencyj-

O pracownikach cywilnych w MON
nych. Część spotkania poświę-
cono sytuacji Stoczni Marynar-
ki Wojennej z Gdyni (będącej 
w upadłości likwidacyjnej). 
W kwestii spółek WPRP oma-
wiano głównie sprawy doty-
czące planowanych zamówień 
dla wybranych zakładów.

Istotną sprawą omawianą 
na spotkaniu w MON była sy-
tuacja finansowa pracowników 
budżetowych. Zdaniem przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność” 

niezbędne jest podniesienie 
płac dla pracowników cywil-
nych MON jeszcze w roku 
2016, jak również opracowa-
nie systemowych zmian ce-
lem zrównania poziomu płac 
pracowników MON z płacami 
pozostałych grup sfery budże-
towej w kraju. Rozmowy w tej 
sprawie mają być kontynuowa-
ne w najbliższym czasie.

(mk)

MIROSŁAW KAMIEŃSKI, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” Stoczni 
Marynarki Wojennej SA

– Sekcja Krajowa Pracowników MON 
skupia organizacje związkowe sfery ma-
terialnej, tj. wojskowych przedsiębiorstw 
remontowo-produkcyjnych, np. Stoczni Marynarki Wojen-
nej, jak i organizacje sfery budżetowej z jednostek wojsko-
wych i innych instytucji MON. Pracownicy budżetowi MON 
są w najtrudniejszej sytuacji materialnej, ponieważ ich pła-
ce są najniższe w sferze budżetowej w kraju.

Wyrazy szczerego współczucia Koleżance  
Danucie Steczkowskiej z powodu śmierci 

MAMY 
składają Koledzy i Koleżanki z Komisji Międzyzakładowej  

NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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Do tej pory partia Ryszarda Petru w Sejmie znana była 
przede wszystkim ze składania wniosków o przerwę w ob-
radach niższej izby parlamentu. Do końca zeszłego roku 
takich wniosków posłowie Nowoczesnej złożyli 128 i ani 
jednego projektu ustawy. I może dobrze by było, gdyby 
poprzestali na tych przerwach, bo jak już napisali projekt, 
to nie tylko okazał się bublem prawnym, ale do tego nie-
bezpiecznym z punktu widzenia pracowników.

Projekt dotyczył ograniczenia niektórych uprawnień związ-
ków zawodowych i ich organizacji m.in. poprzez zwolnienie 
pracodawcy z obowiązku ponoszenia kosztów wynagradza-

nia funkcyjnych pracowników związkowych oraz udostępniania 
związkom zawodowym pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do 
wykonywania działalności związkowej.

Rozpatrywana przez Sejm nowelizacja kodeksu pracy i ustawy 
o związkach zawodowych autorstwa partii Petru uzyskała nega-
tywną opinię Biura Analiz Sądu Najwyższego. „Proponowane 
zmiany są wybiórcze i nie składają się w określoną całość, która 
byłaby oparta na ogólniejszych założeniach” – czytamy w niej. 
Prawnicy idą jednak jeszcze dalej i zalecają: „Przedłożonemu 
projektowi ustawy nie powinien zostać nadany dalszy bieg legi-
slacyjny”.

Bubel 
Nowoczesnej

Inicjatywę legislacyjną Nowoczesnej skrytykowała też „So-
lidarność”. „Poselski projekt zmiany ustawy o związkach zawo-
dowych i kodeksu pracy autorstwa Nowoczesnej narusza fun-
damentalne wolności w zakresie swobody tworzenia, działania 
i rozwiązywania organizacji zrzeszających pracowników. Zaś 
rzeczywistym celem nowelizacji jest doprowadzenie do likwida-
cji związków zawodowych w Polsce” – czytamy w oświadczeniu 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem „Solidarności” nowelizacja ogranicza prawa związ-
ków zawodowych i stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ich 
funkcjonowania, ale również dla ich istnienia. Szczególnie poprzez 
uzależnienie ich działalności od pracodawcy, co stoi w sprzeczno-
ści z wolnościami zapisanymi w Konstytucji RP oraz wielu nor-
mach międzynarodowych, m.in.: w Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, 
Konstytucji MOP oraz licznych konwencjach Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodar-
czych, Społecznych i Kulturalnych czy Europejskiej Karcie Spo-
łecznej.

„Wolność związkowa mieści w sobie samorządność i nieza-
leżność. Zasada niezależności oznacza, że związek zawodowy 
w swojej działalności nie podlega żadnym podmiotom. Związek 
nie jest zatem nikomu podporządkowany, w tym organom admi-
nistracji państwowej, samorządu terytorialnego, partiom politycz-
nym, stowarzyszeniom, a tym bardziej pracodawcy” – czytamy 
w uzasadnieniu opinii.

25 lutego projekt ustawy o związkach zawodowych partii No-
woczesna został odrzucony głosami PiS, Kukiz’15 i PSL-u.

(mk)
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Poziom stresu związanego z pracą w sądach jest znacznie 
wyższy niż w przypadku innych zawodów. Dwie trzecie 
pracowników sądownictwa jest bezpośrednio narażonych na 

mobbing. To wnioski płynące z badania „Temida 2015” zrealizo-
wanego przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca przy współudziale 
MO Związkowej NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa.

W badaniu „Temida 2015”, przeprowadzonym w ramach projektu 
„Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutki zdrowotne”, 
wzięli udział pracownicy sądów ze wszystkich grup zawodowych 
– zarówno sędziowie i referendarze, jak i kuratorzy, urzędnicy sądowi 
oraz pracownicy obsługi. Jak wynika z raportu, ponad 58 proc. osób 
zatrudnionych w sądach pracuje w warunkach wysoce stresogennych, 
co niesie ryzyko wielu chorób, zwłaszcza zaburzeń psychicznych oraz 
dolegliwości układu sercowo-naczyniowego i mięśniowo-szkieleto-
wego. Ponad połowa osób zatrudnionych w sądownictwie cierpi na 
choroby przewlekłe, 8 proc. przyznaje się do zdiagnozowanych za-
burzeń stanu zdrowia psychicznego, 32 proc. znajduje się w stanie 
podwyższonego ryzyka tego typu zaburzeń.

Najbardziej zestresowani są pracownicy sądów rejonowych 
i okręgowych. Niemal połowa badanych pracowników sądów 
pierwszej instancji wskazała, że brakuje im czasu na realizację za-
dań. Aż 80 proc. z nich ze względu na nadmiar obowiązków nie 
jest w stanie właściwie zaplanować sobie dnia pracy. 64 proc. pra-
cowników nie ma poczucia, że jest kimś ważnym i cenionym przez 
przełożonych, a ponad połowa skarży się, że nie znajduje u nich 
wsparcia w trudnych sytuacjach. 

(hd)

Stres w sądach

– Czy monitorowany jest 
napływ pracowników do Pol-
ski z zagranicy? Jeśli tak, to 
ilu podjęło pracę w ubiegłym 
roku i skąd głównie przybyli?

– Monitoring napływu 
pracowników z zagranicy jest 
realizowany przede wszyst-
kim poprzez analizę danych 
dotyczących liczby wydawa-
nych zezwoleń na pracę oraz 
rejestrowanych oświadczeń 
o zamiarze powierzenia wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi. 

i zarejestrowano około 98 pro-
cent oświadczeń (w 2013 roku 
było to odpowiednio 52 i 92 
procent). Warto zauważyć, że 
liczba wydanych oświadczeń 
nie jest równoważna liczbie 
osób zatrudnionych.

– Czy nadal będzie utrzy-
mana praca „na oświad-
czenie”? Chodzi o to, że do 
niektórych prac, najczęściej 
sezonowych, najłatwiej za-
trudniać cudzoziemców, 
którzy nie muszą uzyskiwać 
pozwolenia na pracę w Pol-
sce. Dotyczy to osób z krajów 
Unii Europejskiej oraz z Ro-
sji, Białorusi czy Ukrainy.

– Prowadzone są prace nad 
przygotowaniem przepisów 
zmieniających obecne zasa-
dy w zakresie tzw. procedury 
oświadczeniowej. Zmiany pro-
jektowane są w ten sposób, by 
powierzanie pracy cudzoziem-
com w trybie uproszczonym 
odpowiadało rzeczywistym 
potrzebom rynku pracy. Nie 
prowadziło do nadużyć, ale 
jednocześnie by była to atrak-
cyjna forma dla pracodawców 
poszukujących pracowników do 
prac krótkoterminowych, gdy 
nie można znaleźć kandydatów 
w Polsce. Aktualne zapotrzebo-
wanie na pracę cudzoziemców 
w Polsce występuje w rolnic-
twie, w firmach sprzątających, 
budowlanych, dla opiekunek. 
Szczególnie dotyczy to woje-
wództwa mazowieckiego.

– Najkorzystniejszą formą 
zatrudnienia do takich prac 
jest dla przedsiębiorcy umowa 
cywilnoprawna. Czy ten fakt 
psuje nasz rynek pracy?

– Udział cudzoziemców 
w polskim rynku pracy jest na 
poziomie między 1a 2 procent. 
Częstość korzystania z umów 

cywilnoprawnych dla cudzo-
ziemców wynika m.in. z faktu, 
że większość z nich podejmuje 
pracę w Polsce na krótkie okre-
sy, najczęściej kilkumiesięczne. 
Ponadto duża część cudzoziem-
ców pracuje w branżach i na 
stanowiskach, gdzie powierza-
nie pracy z wykorzystaniem 
umów cywilnoprawnych jest 
popularną formą zatrudnienia 
naszych pracowników. Stąd 
szczególnie ważne jest dla mnie 
podejmowanie działań, które 
będą zmierzały do uporządko-
wania sytuacji związanej z po-
wierzaniem pracy na podstawie 
umów cywilnoprawnych.

– Czy można mówić o ja-
kimkolwiek zwiększeniu 
skuteczności i profesjonali-
zmu inspektorów PIP, skoro 
z budżetu głównego inspek-
tora pracy zdjęto 7 milionów 
złotych, zamiast wzmacniać 
potencjał tej instytucji.

– Informacja jest już nie-
aktualna. W Senacie przyjęto 
poprawkę, która zwiększa bu-
dżet PIP o ponad 5 milionów 
złotych. Sejm ją zaakceptował. 
Większe środki dla PIP zwią-
zane są z większymi zadania-
mi nałożonymi na inspekcję, 
między innymi jest to kontrola 
umów cywilnoprawnych.

– Czy zmiana ustawy eme-
rytalnej „67” wprowadzi za-
sadę stażu pracy (lub okresu 
składkowego)?

– W Sejmie, w Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny, toczą 
się obecnie prace nad przedsta-
wionym przez prezydenta RP 
projektem ustawy zmieniającej 
ustawę o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. W projekcie zapro-
ponowano przywrócenie wieku 
emerytalnego wynoszącego 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn oraz objęcie gwarancją 
otrzymania najniższego świad-
czenia emerytalnego ubezpie-
czonych, którzy osiągnęli okres 
składkowy i nieskładkowy wy-
noszący odpowiednio 20 lat dla 
kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przedmiotowy projekt nie 
wprowadza dodatkowych roz-
wiązań w zakresie wymaganego 
okresu składkowego i nieskład-
kowego. Kwestia stażu emery-
talnego jest rozpatrywana jako 
jeden z warunków możliwości 
przechodzenia na emeryturę. 
Trwają prace konsultacyjne, 
które będą połączone z prze-
glądem funkcjonowania całego 
systemu emerytalnego.

Rozmawiał  
Artur S. Górski

Rozmowa z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej 
STANISŁAWEM SZWEDEM
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– W Sejmie toczą się 
obecnie prace nad 
przedstawionym 
przez prezydenta RP 
projektem ustawy 
zmieniającej ustawę 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
W projekcie 
zaproponowano 
przywrócenie wieku 
emerytalnego 
wynoszącego 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn.

Cudzoziemcy, inspekcja 
pracy i emerytury

Od końca 2013 roku obserwu-
jemy wzrost liczby zarówno 
wydawanych zezwoleń, jak 
i rejestrowanych oświadczeń. 
W analizach uwzględniamy 
także liczbę wiz wydanych 
w celu pracy i zezwoleń na 
pobyt czasowy i pracę.

W 2015 roku wydano ponad 
65 tysięcy zezwoleń na pracę 
i zarejestrowano około 782 
tysiące oświadczeń. Pracowni-
cy cudzoziemscy przybywają 
do Polski głównie z Ukrainy. 
W 2015 roku wydano dla nich 
około 77 procent zezwoleń 

Dbałość o stabilność zatrudnienia, dobra współpraca ze 
związkami zawodowymi i inwestycje mające na celu popra-
wę warunków pracy zadecydowały o przyznaniu Miejskiemu 
Zakładowi Komunikacji w Chojnicach z tytułu Pracodawcy 
Przyjazny Pracownikom.

Ponad 90 proc. wszystkich umów zawartych w firmie stanowią 
umowy o pracę na czas nieokreślony. Pozostałe dotyczą osób 
nowo zatrudnionych i pracujących w zastępstwie. Przeważają 

długoletni pracownicy, a jeżeli ktoś odchodzi, to na emeryturę lub 
rentę. Zwolnień grupowych nie ma.

Dwie organizacje związkowe, które działają w firmie, skupiają 
ponad 75 proc. załogi. W 2002 roku został zawarty układ zbiorowy 
pracy, który był wielokrotnie aktualizowany. Związki zawodowe mają 
swoich przedstawicieli w radzie pracowników, ale również w radzie 
nadzorczej firmy, biorą więc realny udział w zarządzaniu nią. Decy-
dują też o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych, w ramach którego są finansowane paczki dla dzieci i emerytów, 
pożyczki mieszkaniowe, „wczasy pod gruszą”, ale również różne spo-
tkania, festyny, zawody wędkarskie, spływy kajakowe.

– Zawsze udaje nam się osiągnąć porozumienie płacowe. Dzięki temu 
pojawiły się korzystne dla pracowników zmiany. Nadgodziny są płatne 
w wysokości 100 proc., a w święta w wysokości 150 proc. Co roku firma 
przeprowadza od dwóch do trzech takich korzystnych zmian – podkreśla 
Janusz Poniecki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Chojnicach.

Chojnicki MZK prowadzi inwestycje, które służą utrzymaniu 
i tworzeniu nowych miejsc pracy. Utworzenie Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów pozwoliło zatrudnić dwie osoby, zatrudnienie zwięk-
szyła też budowa stacji paliw z możliwością prowadzenia sprzedaży 
na zewnątrz. Firma inwestuje też w warunki pracy – między innymi 
zamontowano system wentylacji w warsztacie, pojawiła się nowa 
myjnia ułatwiająca mycie autobusów, kierowcy pracują w coraz lep-
szych warunkach (klimatyzacja, monitoring).

– Byłem bardzo zaskoczony przyznaniem tak prestiżowej nagrody, 
nad którą patronat objął prezydent RP. Każdy szef musi dbać o fir-
mę, a załoga jest jej integralną częścią. Pracownicy pracują najlepiej, 
kiedy są docenieni i mają dobre warunki pracy, a najlepszą moty-
wacją do lepszej pracy jest godziwe wynagrodzenie oraz stabilność 
zatrudnienia. Załoga musi być też wypoczęta, dlatego ograniczyliśmy 
ilość godzin nadliczbowych oraz godzin pracy w niedziele i święta, 
a w Wigilię Bożego Narodzenia i sylwestra kończymy pracę o godzi-
nie 18 – mówi Mieczysław Sabatowski, prezes zarządu Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Chojnicach.

Martyna Werra

W chojnickim MZK bez 
umów śmieciowych
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– Chodzi o to, abyśmy wychowali dzieci na dobrych, mą-
drych ludzi – mówią Patrycja i Aleksander Koziccy. Dla obojga 
w wychowywaniu dzieci podstawową rolę odgrywa wiara 
w Boga i kultywowanie postaw patriotycznych. Oczywiste 
jest więc, że w rodzinie na co dzień obecny jest też duch 
„Solidarności”.

KOZICCY – wiara w Boga i patriotyzm

Solidarność” jest dla mnie 
przede wszystkim wybo-
rem moralnym – mówi 

Olek, głowa rodziny Kozic-
kich. – Moje poglądy ideowe 
i polityczne kształtowały się 
w domu rodzinnym. Nie mo-
gło być inaczej, jestem prze-
cież wnukiem funkcjonariusza 
przedwojennej defensywy i sy-
nem stoczniowca.

Dziadek Olka, po którym 
dostał imię, był do 1939 roku 
funkcjonariuszem Wydziału 
Rejestracyjno-Politycznego 
Urzędu Śledczego Policji Pań-
stwowej.

– Na szczęście w powojen-
nej Polsce udało się zatrzeć 

ślady jego wcześniejszych 
działań. Synów policjantów 
w ramach służby wojskowej 
zsyłano do kopalń węgla bądź 
uranu. Kilka lat pracy, w płuca 
wdawała się krzemica i przy-
chodziła śmierć. Dlatego po 
wojnie w ankietach personal-
nych nieżyjący dziadek wy-
stępował jako ogrodnik. Nikt 
w rodzinie nie poniósł kon-
sekwencji związanych z jego 
przeszłością.

Już będąc pięcioletnim 
chłopcem Olek uwielbiał jedno 
zajęcie. Z wypiekami na twarzy 
oglądał album dziadka Alek-
sandra, słuchał historii, których 
bohaterami była jego rodzina. 
Dziadek był odpowiedzialny 
w policji za wykonywanie zdjęć 
operacyjnych. Tak więc w albu-
mie było mnóstwo ciekawych 

fotografii, nie tylko dziadka, ale 
także różnych ważnych osobi-
stości, jak choćby prezydenta 
Ignacego Mościckiego.

Żona dziadka Aleksandra, 
Stefania, przeżyła w czasie 
drugiej wojny światowej dwie 
tragedie. Jej męża aresztowa-
li w 1943 roku Niemcy i po 
śledztwie rozstrzelali. Podobny 
los spotkał brata, którego tak-
że zatrzymali Niemcy. Wysłali 
go potem do obozu koncentra-
cyjnego, gdzie zginął w 1944 
roku, kiedy na polskie ziemie 
napierali Sowieci.

Druga babcia, także Ste-
fania, była dwa razy deporto-
wana. Najpierw jako dziecko 

w 1915 roku, kiedy Rosjanie 
odstępowali na wschód, a po-
tem w roku 1940, kiedy była już 
mamą dwójki dzieci – rocznej 
Basi i trzyletniej Ali. Zesłano 
ich pod Archangielsk. Basia to 
mama Olka. Będąc tak maleń-
kim dzieckiem, ledwie przeżyła 
zesłanie. Potem rodzina repa-
triowała się do Polski.

Na szyi Olka zawsze wisi 
medalik.

– Kiedy miałem naście lat, 
kręciłem nosem, nie chciałem 
nosić medalika. Ale wtedy 
wujek Jan opowiedział mi hi-
storię, jak to medalik uratował 
mu życie.

Wujek niósł na plecach ran-
nego kolegę. Uciekali przed 
Sowietami. Niespodziewanie na 
motocyklach nadjechali Niem-
cy. Jeden z nich skierował pi-

stolet maszynowy w ich stronę. 
Nagle spostrzegł na szyi wujka 
medalik. „Pokaż, co ty masz na 
szyi? Jesteś Sowietem i masz 
medalik?” – zapytał. Okazało 
się, że to Niemiec sudecki. Znał 
mowę słowiańską. Przestrzegł 
ich przed nadchodzącymi woj-
skami niemieckimi i skierował 
na boczne drogi.

– Od tej chwili nie rozstaję 
się z medalikiem – mówi Olek. 
– Miałem z tego powodu nawet 
kiedyś problemy. Kiedy służy-
łem w wojsku, dowódca kazał 
mi go ściągnąć, obrażał za to, 
że nie wstydziłem się być kato-
likiem. Nie zgodziłem się zdjąć 
medalika.

W domu Olka często rozma-
wiano o historii Polski i rodzi-
ny. Babcia zamykała drzwi na 
klucz i przestrzegała: „Pamiętaj, 
nie opowiadaj nikomu, o czym 
tu mówimy”. Były też pudełka 
po butach, w których przecho-

wywano medale i pamiątki po 
rodzinie. Bo wujek był także 
bohaterem Ludowego Wojska 
Polskiego.

Ojciec Olka, Eugeniusz, za-
bierał go na różne manifestacje, 
na przykład z okazji 3 Maja czy 
rocznicy Grudnia ’70. Olek pa-
mięta, jak kiedyś 3 Maja, chyba 
miał wtedy 12 lat, pędziło ich 
ZOMO.

– Zomowcy pędzili ludzi po 
ulicach. Zapędzili nas i mamę, 
która wtedy nie była z nami, 
w to samo miejsce. Spotkaliśmy 
się pod drewnianym krzyżem 
w alei Czołgistów, dziś placu 
Wolności.

Ojciec Olka służył w Ma-
rynarce Wojennej. Po maturze 
w 1953 roku trafił do Stoczni 
Gdynia. Taki dostał przydział 
pracy. Skończył bowiem Tech-

nikum Mechaniczne. Olek 
mówi, że był skromnym, pra-
cowitym i uczciwym człowie-
kiem. Należał do „Solidarno-
ści”. Nie wyobrażał sobie, by 
mogło być inaczej.

Olek i Patrycja

Olek najpierw skończył 
szkołę zawodową, bo ojciec 
uważał, że przede wszystkim 
trzeba zdobyć zawód. Uzyskał 
dyplom montera układów elek-
tronicznych. Zaczął pracować 
w Radmorze i od razu, mając 
zaledwie 18 lat, zapisał się do 
„Solidarności”. Potem skończył 
wieczorowe technikum i zdobył 
dyplom technika mechanika. Po 
wojsku trafił do Stoczni Gdynia. 
Pracował w straży przemysło-
wej. W 1998 roku odbyły się 
wybory uzupełniające w KM 
NSZZ „S” Stoczni Gdynia. 
Ówczesny przewodniczący 

Dariusz Adamski zapropono-
wał wtedy, aby Olek startował 
na funkcję wiceprzewodniczą-
cego.

– Postawiłem wtedy wa-
runek: „Chcę dalej się uczyć” 
– mówi Olek.

Tak się rozpędził, że naj-
pierw ukończył politologię 
na Uniwersytecie Gdańskim, 
a potem w 2013 roku obronił 
doktorat z historii.

Od 2010 roku Olek jest 
kierownikiem Oddziału „Soli-
darności” w Gdyni i nadal wi-
ceprzewodniczącym KM NSZZ 
„S” Stoczni Gdynia.

Patrycja ukończyła gdyńską 
Trójkę, a potem dwa kierunki: 
politologię i prawo na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Aktywnie 
działała w ruchu oazowym, 
angażowała się w różne akcje 
społeczne. Na przykład jeździ-
ła na tereny zalane powodzią 
na południe Polski, aby zabrać 
dzieci na kolonie.

– Kiedy byłam studentką 
politologii, chciałam poznać 
mechanizmy działania polityki 

i tak wciągnęłam się w tworzą-
cy się Ruch Społeczny AWS 
– mówi Patrycja. – Był tam 
również Olek. W pewnym 
momencie się zauważyliśmy 
i coś zaiskrzyło między nami. 
Patrycja opowiada, że skradł jej 
serce opowieścią o medaliku.

– Zawsze marzyłam o mężu, 
z którym mogłabym chodzić do 
kościoła, a dostałam znacznie 
więcej. Oboje z mężem nale-
żymy do Ruchu Rodzin Naza-
retańskich, razem wyjeżdżamy 
na rekolekcje, przystępujemy 
do sakramentów. Olek jest sza-
farzem nadzwyczajnym.

– Mężczyźnie trudno jest 
mówić o religijności. Ale dla 
mnie ważną kwestią było to, 
że Patrycja jest osobą religijną 
– dodaje Olek.

Pobrali się w 2002 r. w ko-
ściele Najświętszej Marii Panny 
w Gdyni. Ona miała 25 lat, on 
31. Na zdjęciach z uroczysto-
ści piękna, uśmiechnięta młoda 
para. Skromna sukienka z za-
krytymi ramionami, na głowie 
panny młodej wianek, który jak 
tłumaczy Patrycja „oznaczał to, 
co miał oznaczać”.

Ślub był wielkim wydarze-
niem. Uczestniczyło w nim aż 
dziesięciu księży i jeden dia-
kon. Zaręczyny też były z księ-
dzem.

– Na ślubie bawiły się dwa 
światy. Olka związkowy i mój 
oazowy – wspomina Patrycja.

A Olek dodaje, że koledzy 
związkowcy tak się rozochocili, 
że aż 25 razy podrzucili w górę 
pannę młodą.

Zawsze czeka  
ciepły dom

Patrycja, jak mówi o niej Olek, 
jest menedżerem domu. Bo obo-
je podjęli decyzję, że dzieciom 
potrzebny jest ciepły dom. A jest 
ich trójka: 11-letni Krzyś, 8-letni 
Piotruś i 5-letnia Marysia.

– Nie chciałam, żeby dom 
był zwykłą „przechowalnią” 
dla dzieci, zależało mi, aby 
miały do kogo wrócić po szkole 
– mówi Patrycja.

Obaj chłopcy są ministran-
tami i harcerzami. Piotruś jest 
zuchem I Gdyńskiej Gromady 
Zuchów, a Krzyś 36 Gdyńskiej 
Drużyny Harcerzy.

– Harcerstwo i ministrantu-
ra. Żeby uczyli się żyć dla ludzi 
– mówi Patrycja.

Oboje cieszą się z programu 
„Rodzina 500+”. Przyznają, że 
taki model rodziny, jaki wybra-
li, często wiąże się z różnorod-
nymi wyrzeczeniami finanso-
wymi. Dodatkowe pieniądze 
bardzo im się przydadzą w co-
dziennym życiu.

Olga Zielińska

– Dlaczego nadal 
jestem związany 
z „Solidarnością”? 
– zastanawia się 
Olek. – Bo nic się nie 
zmieniło, jeśli chodzi 
o kwestię idei czy 
praktyki związkowej. 
Teraz jeszcze bardziej 
niż kiedyś jesteśmy 
potrzebni ludziom. Dziś 
przewaga pracodawcy 
nad pracownikiem 
jest wręcz niebotyczna 
i dlatego mamy wiele 
do zrobienia.

Rodzina Aleksandra i Patrycji Kozickich.
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– Chcielibyśmy, aby nasz pracodawca zrozumiał, że firma to 
przede wszystkim ludzie i zaczął traktować pracowników nie 
jako cyferki w kosztach, ale tych, którzy pracują na wizerunek 
i zyski w spółce. Przykre jest to, że nie jest tak w firmie, która 
nosi imię pierwszego przewodniczącego „Solidarności” – mó-
wią członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Porcie Lotniczym Gdańsk.

różne grupy zawodowe. Tym 
samym mają dobrą ocenę sy-
tuacji, problemów i oczekiwań, 
jakie panują wśród pracowni-
ków. Robert Siarnowski pracu-
je w Dziale Operacyjnym, jest 
koordynatorem naziemnego 
ruchu lotniczego, Andrzej Bo-
lin – w Służbie Ochrony Lot-

Jesteśmy konsekwentni
– Nasze codzienne starania 

to tłumaczenie pracodawcy, że 
za godną pracę należą się pra-
cownikom godne warunki pracy 
i płacy, ale przede wszystkim, by 
pracownicy byli równo i spra-
wiedliwie traktowani, bo tylko 
takie postępowanie nie powo-
duje konfliktów – mówi Robert 
Siarnowski.

Andrzej Bolin dodaje, że 
pracodawca niechętnie patrzy na 
związki zawodowe. – Jeśli w fir-
mie pojawiają się kłopoty, prezes 
chętnie zrzuca winę na związki 
zawodowe – mówi Andrzej Bo-
lin. A prawdziwe kłopoty, jak 
przestrzegają związkowcy, mogą 
się pojawić choćby z powodu 
niefrasobliwości zarządu spółki. 
„Solidarność” walczy o poprawę 
bezpieczeństwa pasażerów, bo jak 
tłumaczą związkowcy, jest w tej 
mierze sporo do zrobienia.

– Nie ma na przykład służb ra-
townictwa medycznego, choć od 
dawna o to walczymy – tłumaczy 
Robert Siarnowski. – Prowadzili-
śmy w tej sprawie między innymi 
rozmowy z marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego oraz prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej 
i przedstawicielami Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, 
wybieramy się też do Brukseli. 
Nie zrezygnujemy z naszych sta-
rań, dopóki nie osiągniemy poro-
zumienia w tej kwestii. Udało się 
natomiast dzięki interwencji „Soli-
darności” utrzymać w strukturach 
spółki służbę ochrony lotniska 
i straż pożarną. Choć pracodawca 
chciał wyprowadzić służby do fir-
my zewnętrznej.

– Regularnie bywają u nas 
kontrolerzy Państwowej Inspekcji 
Pracy – tłumaczy Andrzej Fidut. 
– Niestety, jest to koniecznością. 
Wykrywane nieprawidłowości 
najczęściej dotyczą niewłaściwe-
go rozliczania przez pracodawcę 
czasu pracy.

Robert Siarnowski doda-
je, że pracodawca stale szuka 
sposobów obniżania kosztów 
na pracownikach. – Pracujemy 
w równoważnym systemie pracy, 
więc jest wiele możliwości, aby 

„zaoszczędzić” na pracownikach. 
Jak choćby to, że dotychczas 
mieliśmy dyżury po 12 godzin 
bez wyjątku, teraz mamy po 8 
godzin, co powoduje, że przy 
niedoborze pracowników praco-
dawca nie musi płacić nadgodzin 
oraz dodatków świątecznych, 
gdyż w te dni najczęściej jest 
skrócony czas pracy – tłumaczy 
Robert Siarnowski.

A praca na lotnisku bywa 
ciężka.

– Na przykład w ciągu 12 
godzin pracy nie mamy ani jed-
nej przerwy – informuje Monika 
Offert. – Pracodawcy wydaje się, 
że skoro w danej chwili nie ma 
pasażerów, nic nie startuje, nie 
ląduje, to mamy przerwę. Ale to 
nie jest normalna przerwa, pod-
czas której mogłabym na chwilę 
opuścić stanowisko pracy i zrege-
nerować siły.

Konsekwentne działania „So-
lidarności” doprowadziły między 
innymi do wprowadzenia więk-
szej przejrzystości, jeśli chodzi 
o wynagrodzenia. Jeszcze niedaw-
no na tych samych stanowiskach 
pracy płace były naliczane w róż-
ny sposób. Różnice sięgały nawet 
tysiąca złotych. Dzięki działaniom 
„Solidarności” udało się ujednoli-
cić system wynagradzania.

– Pojawiły się jednak inne 
problemy – mówi Andrzej Fidut. 
– Pracodawca zmienia nazwę 
stanowiska, choć de facto pra-
cownik nadal wykonuje tę samą 
pracę. Ma natomiast inną płacę. 
Dlatego walczymy o podpisanie 
regulaminu dotyczącego stano-
wisk pracy.

„Solidarność” ma na swoim 
koncie także inne osiągnięcia.

– Wywalczyliśmy fundusz so-
cjalny dla sezonowych pracowni-
ków, bo dotychczas go nie mieli. 
Uważaliśmy, że tym samym byli 
poszkodowani – mówi Andrzej 
Bolin. – Dzięki nam powstał 
także regulamin przyznawania 
nagród rocznych.

Związkowi udało się urato-
wać część pieniędzy, które po-
chodziły z funduszu socjalnego 
i były nieprawidłowo wydatko-
wane. Andrzej Fidut podkreśla, 

Dajemy radę 
w nierównej walce 
z pracodawcą, bo nie 
odpuszczamy spraw, 
które wydają się 
nie do załatwienia. 
Jesteśmy konsekwentni. 
Pracodawca musi 
się z nami liczyć. 
Na przykład sprawę 
funduszu socjalnego 
„ciągnęliśmy” przez 
dwa lata i w końcu 
udało się go załatwić.

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK 

Firma  
to przede 
wszystkim 
ludzie

W  Porcie Lotniczym 
Gdańsk im. Lecha Wa-
łęsy pracuje obecnie 

około 270 osób, blisko 80 z nich 
należy do „Solidarności”. Robert 
Siarnowski, przewodniczący 
KM NSZZ „S” Portu Lotnicze-
go Gdańsk, mówi, że zarówno 
on, jak i inni działacze związkowi 
sukcesywnie walczą o przyrost 
liczby członków. Jeszcze w 2007 
roku było ich zaledwie 47. Cztery 
lata później odnotowano znaczny 
wzrost, a w ciągu ostatniego roku 
przybyło ich 20.

– Jestem w „Solidarności” 
po to, aby walczyć o prawa 
pracowników, by mieć realny 
wpływ na to, jak traktuje nas 
pracodawca – mówi Robert 
Siarnowski. – A poza tym „So-
lidarność” to piękny ruch, któ-
rego idee są mi bardzo bliskie. 
Gdyby nas, związkowców, nie 
było, los pracowników byłby 
znacznie gorszy.

Andrzej Bolin, wiceprzewod-
niczący „Solidarności” w Porcie 
Lotniczym Gdańsk, mówi po-
dobnie. Dzięki przynależności do 
Związku może walczyć o prawa 
pracownicze nie tylko w swoim 
imieniu, ale także w imieniu in-
nych.

– Walczymy o godne trak-
towanie pracowników, żeby 
nasze prawa były respekto-
wane, bo zbyt często praco-
dawca daje do zrozumienia, 
że pracownicy są zbędnym 
balastem – mówi z kolei An-
drzej Fidut, sekretarz „S” 
i zarazem społeczny inspek-
tor pracy w Porcie Lotniczym 
Gdańsk.

Monika Offert, skarbnik 
„S”, wstąpiła do Związku z po-
dobnych pobudek, ale dodaje 
jeszcze, że chciała się gdzieś 
realizować, a „Solidarność” 
jej to umożliwia.

Członkowie Komisji Mię-
dzyzakładowej reprezentują 

że powołanie społecznego in-
spektora pracy jest dla Związku 
także sukcesem. Chyba jednak 
największy sukces związany 
jest z walką o przywrócenie pra-
cowników do pracy. Udało się to 
w trzech przypadkach, a w jed-
nym wywalczone to zostało na 
sali sądowej.

Zyski firmy i pracownicy

W spółce Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy naj-
większe udziały mają miasto 
Gdańsk, województwo pomor-
skie oraz Przedsiębiorstwo Pań-
stwowe „Porty Lotnicze”.

Na firmowej stronie interne-
towej spółka chwali się swoimi 
sukcesami, zamieszczając taki 
tytuł: „Port Lotniczy Gdańsk 
bije kolejne rekordy”. Według 
danych Portu Lotniczego Gdańsk 
w styczniu 2016 roku obsłużono 
249 735 pasażerów, co oznacza 
11-procentowy wzrost w stosun-
ku do stycznia ubiegłego roku. 
Jeszcze lepiej wypadł cały rok 
2015. „W ciągu całego 2015 
roku gdańskie lotnisko obsłużyło 
aż 3 mln 706 tys. 108 pasażerów, 
co oznacza wzrost na poziomie 
12,7 proc.!” – wypowiada się 
na stronie internetowej Tomasz 
Kloskowski, prezes zarządu Por-
tu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy.

Nie przekłada się to jednak 
zdaniem związkowców na lep-
sze traktowanie pracowników 
i polepszenie ich warunków 
pracy. Monika Offert podkreśla, 
że w innych portach lotniczych 
pracownicy mają mniejszy zakres 
obowiązków, jest ich do pracy na 
danych stanowiskach więcej. 

– U nas zyski firmy nie prze-
kładają się na to, że pracodawca 
jest gotów, aby udział w nich w 
realny sposób mieli także pra-
cownicy – mówi Monika Offert.

Działacze „Solidarności” 
są zgodni co do jednego: Może 
walka z pracodawcą jest uciąż-
liwa, na sukcesy trzeba długo 
pracować, ale warto to robić. Dla 
siebie i innych.

Olga Zielińska 

niska, Andrzej Fidut – w Cen-
trum Bezpieczeństwa i Dozoru 
Technicznego, a Monika Offert 
jest specjalistą do spraw ob-
sługi pasażerskiej. Pozostali 
członkowie KZ pracują w Lot-
niskowej Straży Pożarnej oraz 
Dziale Technicznym.

Komisja organizuje cyklicz-
ne, comiesięczne spotkania, ale 
jej członkowie mówią, że mają 
codzienny kontakt telefoniczny 
i w razie problemów starają się 
je na bieżąco rozwiązywać.

– W tym składzie oprócz 
Moniki pracujemy już dosyć 
długo. Każdy ma swoją dział-
kę w Związku i każdy wie, za 
co odpowiada – mówi Andrzej 
Bolin.

Robert Siarnowski dodatko-
wo angażuje się w działalność 
Krajowej Sekcji Pracowników 
Transportu Lotniczego i Obsługi 
Lotniskowej NSZZ „S”, której 
jest przewodniczącym.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Portu Lotniczego Gdańsk.

FO
T.

 O
LG

A
 Z

IE
LI

Ń
SK

A



14 Nr 3/marzec 2016

ZWIĄZEK / MŁODZIEŻ

8 lutego pożegnaliśmy Romana Wyżlica, działacza „So-
lidarności” Stoczni Północnej. Uroczystości żałobne i pogrze-
bowe odbyły się w Lubichowie w powiecie starogardzkim.

Roman Wyżlic urodził się w 1936 r. w Lubichowie k. Sta-
rogardu Gdańskiego. Był absolwentem Politechniki Gdańskiej, 
Wydziału Łączności (1956 r.). W październiku 1956 r. podczas 
studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie od-
mówił udziału w planowanej akcji tłumienia wystąpień robotni-
czych i studenckich. W 1957 r. przerwał studia w akademii. W la-
tach 1965-1968 pracował w Instytucie Łączności w Gdańsku, od 
1968 r. był pracownikiem Stoczni Północnej. W grudniu 1970 r. 
uczestniczył w strajku w stoczni oraz demonstracjach ulicznych. 
W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w stoczni, od września był 
członkiem KZ, autorem wielu tekstów do pisma „Wiadomości”. 
Od 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej 
stoczni, zdelegalizowanej 13 grudnia 1981 r. Był delegatem na 
I WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W dniach 14-15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku 
w Stoczni Północnej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wy-
niósł z siedziby Związku i zabezpieczył sztandar NSZZ „S” 
Stoczni Północnej, w latach 1982-1986 był członkiem SKR, 
współinicjatorem akcji protestu i redaktorem podziemnych 
„Wiadomości”. W październiku 1982 r. współinicjował akcje 
protestacyjne przeciwko delegalizacji „Solidarności”. Współ-
założyciel oraz przewodniczący jawnej, obejmującej swoim 
zasięgiem około 80 procent załogi, Kasy Wzajemnej Pomo-
cy, udzielającej m.in. pomocy represjonowanym. W kwietniu 
1983 r. został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym 
w Gdańsku, zwolniony 28 lipca 1983 r.

Inicjator i współorganizator Bractwa Oblatów św. Brygidy, 
w tym działalności społeczno-pomocowej oraz sierpniowych 
pikiet pod sklepami monopolowymi. Organizator pielgrzymek 
ludzi pracy na Jasną Górę.

W 1986 r. został zwolniony z pracy w stoczni. W latach 
1986-1989 był pracownikiem przedsiębiorstwa PROREM 
w Gdańsku. W latach 1989-1999 prowadził własną działal-
ność gospodarczą.

Od kwietnia 1983 r. do października 1989 r. był rozpraco-
wywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach akcji 
pod kryptonimem „Kwesta”, nr rejestr. 47230.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Za-
sługi dla Obronności Kraju, honorowym Krzyżem „Semper 
Fidelis” Związku Solidarności Polskich Kombatantów oraz 
Medalem Zasługi dla Marynarki Wojennej.

Po pokoleniach X i Y przy-
szła kolej na „Z” – obecnie 
jego najstarsi przedstawi-
ciele mają około 19 lat 
i zaczynają stawiać pierw-
sze kroki na rynku pracy. 
Jacy są? Jak pracodawca 
może ich zdobyć i jak za-
trzymać? Na te pytania 
postaramy się odpowie-
dzieć.

Dla młodzieży urodzo-
nej po 1995 roku świat 
online i realny to jedna 

rzeczywistość. Nie potrafią żyć 
bez internetu, a nowoczesne 
technologie są dla nich chle-
bem codziennym, ponieważ 
były z nimi od początku świa-
domości. Jest to pokolenie, któ-
re czuje ciągłą potrzebę zmian 
i nie potrafi skupić uwagi na 
jednym problemie. Wychowani 
w systemie edukacji 6-3-3-3-2 
nie nawiązują głębszych rela-
cji z grupą rówieśniczą. Za to 
szerokopasmowy internet był 
stale obecny w ich życiu. Cią-
gle komunikują się wszyscy 
ze wszystkimi, wykorzystując 
przy tym wszystkie możliwe 
kanały, profile i łącza. Przed-
stawiciele pokolenia „Z” mają 
problem z dłuższą koncentra-
cją na jednym zadaniu. Jest 
to spowodowane środowi-
skiem, w którym przebywają 
od dzieciństwa, w którym są 
stale atakowani nowymi in-
formacjami – więc pozostając 
ciągle na stand-by potrzebują 
wielu angażujących zadań na 
raz. Dla nich stabilizacja za-
wodowa oznacza co innego 
niż dla przedstawicieli poko-
leń X i Y, rozumieją ją raczej 
jako dostępność rynku pracy 
niż pracę w tej samej firmie do 
emerytury. Pracodawca, który 
nie zapewni „zetkom” luźnej 
atmosfery i możliwości stałe-
go rozwoju, nie może liczyć na 
ich lojalność. Szukają miejsca, 
w którym będzie zabawnie, a je-
śli takie znajdą, to za jakiś czas 
i tak będą szukali innego. Muszą 
mieć poczucie, że się rozwijają 
i że w ich życiu stale coś się 
zmienia i dzieje. W ciągu swojej 
kariery przeciętny przedstawiciel 
tego pokolenia będzie pracował 
w około 17 przedsiębiorstwach 
i przebranżowi się pięć razy. Na 
pewno stanowią oni wyzwanie 
dla pracodawców, którzy będą 
musieli sporo pokombinować, 
aby przy takich pracownikach 
utrzymać ciągłość zadań. „Zetki” 
oprócz tego, że pragną zmian, to 
cenią siebie i własną wiedzę. Oni 
nie podejmą darmowych prak-
tyk, wolontariat pracowniczy 
ich nie zainteresuje. Natomiast 

Sztafeta pokoleń – 
„zetki” na rynku pracy

POKOLENIA PRACOWNIKÓW – biorąc pod uwagę infor-
macje demograficzne i ogólne cechy pracowników, można
wyróżnić ich kolejne „pokolenia”:

POKOLENIE BUDOWNICZYCH I TRADYCJONALISTÓW 
– osoby urodzone przed 1945 rokiem. Większość z nich nie 
jest już aktywna zawodowo. Pracownicy należący do tego 
pokolenia są dobrze zorganizowani i zdyscyplinowani, ale 
mało kreatywni. Uważają, że obowiązek jest ważniejszy od 
przyjemności. Związują się z pracodawcą na całe życie.

POKOLENIE „BABY BOOMERS” – osoby urodzone pomiędzy 
1946 a 1964 rokiem. Jest to pokolenie ceniących sobie ciężką 
pracę i wytrwałość, ale także indywidualizm. Praca zawodowa, 
ale także na rzecz rodziny zajmuje im średnio 10 – 13 godzin. 
Głównymi motywatorami dla tego pokolenia jest strach przed 
utratą pracy i czynnik finansowy.

POKOLENIE X – osoby urodzone w połowie lat 60. do 
późnych lat 70. Cenią wykształcenie, ciężką pracę i status 
społeczny. Posiadają wysoką, wyspecjalizowaną wiedzę. Są 
lojalni wobec firmy, w której pracują. Uważają, że praca jest
ważna, ale nie najważniejsza, umieją rozgraniczyć pracę 
i życie prywatne. Szukają pracy, w której czuliby się dobrze.

POKOLENIE Y – osoby urodzone od końca lat 70. W miejscu 
pracy cenią różnorodność, równość i elastyczność. Mają skłon-
ność do kwestionowania zasad, starych praktyk, ale także au-
torytetów. Starają się pracować szybciej i lepiej niż inni. Cechuje 
ich indywidualizm. Nie stanowi dla nich wartości długotrwała 
praca w jednej firmie. Lojalność przejawiają wobec konkretnych
ludzi – przełożonych, współpracowników, a nie wobec firmy.
Są bardzo mobilni, dla wielu z nich nie jest problemem praca 
w innym mieście, ale także w innym kraju. Są wyczuleni na 
sprawy społeczne i ochrony środowiska. Pokolenie to wyrosło 
w świecie technologii cyfrowych. 

POKOLENIE Z – urodzeni po 1995 roku.

System edukacji 6-3-3-3-2
 6 lat – szkoła podstawowa

 3 lata – szkoła gimnazjalna

 3 lata – szkoła średnia

 3 lata – wyższe studia licencjackie

 2 lata – studia magisterskie uzupełniające

oczekują, że ich wynagrodzenie 
będzie adekwatne do wiedzy, 
którą wnoszą do organizacji. 
Wydawać by się mogło, że tak 
młode osoby nie posiadają wie-
dzy, o którą zabiegałyby przed-
siębiorstwa, a jednak dzięki ko-
lektywnemu sposobowi radzenia 
sobie z problemami i otwartości 
w komunikacji nawet tak młodzi 
ludzie często są już ekspertami 
w jakiejś wąskiej dziedzinie.

Co to oznacza 
dla pracodawców

Przede wszystkim rotację 
kadr i spore trudności w rekru-
tacji i utrzymaniu w firmie no-
wych pracowników – co trzeci 
przedstawiciel tego pokolenia 
deklaruje, że jeśli nie znajdzie 
w kraju satysfakcjonującej 
pracy, to wyjedzie za granicę. 
Nie są to czcze deklaracje, po-
nieważ pokolenie to posiada 
znajomość języków i płynność 

dostosowywania się do zmie-
niającego się otoczenia. Przed-
siębiorcy nie są jednak zupeł-
nie bez szans. Z firmą zwiąże 
ich (na jakiś czas) stały rozwój 
i awans, a także swobodna at-
mosfera – „zetki” muszą mieć 
możliwość wykonywania róż-
norodnych zadań i stały dostęp 
do internetu. Pracodawca, który 
myśli poważnie o zatrudnieniu 
„zetki”, powinien rozpocząć re-
krutację już na uczelni. Młodzi 
przedstawiciele tego pokolenia 
już są obecni na rynku pracy 
(prawie 2/3 uczniów starszych 
klas szkół średnich już gdzieś 
pracowało), na razie wykonu-
ją zadania dorywcze (najczę-
ściej w wakacje), więc chętnie 
podejmą się pracy w czasie 
studiów i jeżeli praca im się 
spodoba, to możliwe, że zosta-
ną tam na dłużej, czyli około 
pięciu lat.

Renata Tkaczyk

Pożegnanie  
związkowca

„

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że pożegnaliśmy na-
szego dobrego i szanowanego Kolegę, związkowca, byłego 

pracownika Stoczni Północnej

ś.p. 

Romana Wyżlica
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego 

składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”
Stoczni Remontowa Shipbuilding SA
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OŚWIATA / ZWIĄZEK

– Przekazanie szkoły w Kokoszkach spółce z o.o. od począt-
ku budziło wiele uwag i zastrzeżeń. Jak się okazuje – praw-
nie uzasadnionych. Liczymy także, iż wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego ostudzi zamiary innych samorzą-
dów do stosowania podobnych praktyk – powiedziała Bo-
żena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku, zaraz po uprawomocnieniu się wyroku przy-
znającego rację skarżącej „Solidarności”.

Prezydent Paweł Adamowicz 
stwierdził jednak, że „gmina 
ma prawo decydować o sposo-
bie gospodarowania mieniem 
gminnym także na zasadach 
dzierżawy lub najmu”.

To zarządzenie „Solidar-
ność” zaskarżyła do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku. KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” zarzuciła m.in., że zarządze-
nie prezydenta Gdańska zostało 
wydane z rażącym naruszeniem 
ważnego interesu publicznego.

21 października 2015 r. 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny orzekł, że przekazanie 
publicznej szkoły podstawowej 
w Gdańsku Kokoszkach spół-
ce prawa handlowego odbyło 
się niezgodnie z prawem. Sąd 
stwierdził także, że związki za-
wodowe są stroną przy przeka-
zywaniu zadań własnych gmi-
ny podmiotom prywatnym. To 
przestroga dla innych samorzą-
dów, które planują prywatyza-
cję oświaty publicznej.

Wcześniej jednak o tym, że 
NSZZ „Solidarność” powinien 
być stroną w procedurze za-
wiadywania systemem oświa-
ty, zawyrokował Naczelny Sąd 
Administracyjny. Uznał też, że 
decyzja prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza o ogło-
szeniu postępowania konkur-
sowego na najem budynków 
powinna być konsultowana ze 
związkami zawodowymi.

Przypomnijmy, że wcześniej 
Wojewódzki Sąd Administracyj-

ny w Gdańsku uznał, że zwią-
zek zawodowy nie jest stroną 
w tej sprawie i nie rozpatrzył 
merytorycznych argumentów 
przedstawionych przez KM 
Pracowników Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „S”, skarżącą tryb 
przekazania szkoły spółce z o.o. 
do prowadzenia. W ocenie „S” 
było to wyzbywanie się zadań 
własnych gminy, w tym organi-
zowania oświaty publicznej.

Po skardze kasacyjnej złożo-
nej przez „Solidarność” Naczel-
ny Sąd Administracyjny w wy-
danym wyroku z 19 maja 2015 
r. orzekł, że Związek ma interes 
prawny w tej kwestii i jest stroną 
w sporze z miastem Gdańskiem 
w kwestii przekazania nowej 
szkoły wybudowanej za pie-
niądze publiczne prywatnemu 
podmiotowi wraz z rynkiem 
usług. NSA uchylił poprzedni 
wyrok gdańskiego sądu i prze-
kazał sprawę do ponownego 
rozpoznania.

– Wyrok jest bardzo ważny 
nie tylko dla Gdańska, ale też 
dla innych samorządów, które 
chciałyby wejść na taką ścieżkę 
przekształceń w oświacie. Gdy-
by sąd orzekł inaczej, dawałoby 
to możliwość omijania Karty 
nauczyciela i zatrudniania na-
uczycieli na wolnorynkowych 
zasadach – ocenia Bożena Brau-
er, przewodnicząca KM Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „S” w Gdańsku, przypo-
minając, iż nauczyciele w szkole 
w Kokoszkach nie są zatrudnieni 
na podstawie karty.

Bożena Brauer dodaje, że 
Karta nauczyciela stanowi 
oświatowy kodeks pracy i nie 
można jej pomijać.

– Obawialiśmy się, że to, co 
zrobili nasi włodarze, mogłoby 
się upowszechnić – mówi prze-
wodnicząca gdańskiej oświaty. 
– Wcześniej były już pytania do 
gdańskiego magistratu ze stro-
ny innych samorządów. To był 
pierwszy taki przypadek w Pol-
sce, by nową szkołę przekazać 
prywatnemu podmiotowi wraz 
z – nazwijmy to, jak chcą liberało-
wie – rynkiem, czyli uczniami ob-
jętymi obowiązkiem szkolnym.

Mecenas Bogumił Soczyń-
ski, prawnik reprezentujący 
„Solidarność”, a także związ-
kowcy zwrócili uwagę na obej-
ście prawa oświatowego, które 
zezwala na przekazanie szkoły 
podmiotowi niepublicznemu 
jedynie placówki liczącej mniej 
niż 70 uczniów. Mógł to być 
precedens wykorzystywany 
przez inne jednostki samorzą-
du terytorialnego, prowadzą-
cy zapewne do prywatyzacji 
szkolnictwa.

(zola)

„Solidarność” wygrała 
sprawę szkoły w Kokoszkach

Wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyj-
nego w Gdańsku 

dotyczący szkoły podstawo-
wej w Gdańsku Kokoszkach 
uprawomocnił się 16 stycznia 
2016 r. Sentencja wyroku mówi, 
że prezydent miasta Gdańska 
przekazał szkołę podmiotowi 
niepublicznemu z naruszeniem 
prawa. W uzasadnieniu wyroku 
WSA uznał wszystkie zarzuty, 
które znalazły się w pozwie 
Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przeciwko prezy-
dentowi Gdańska.

Powołując się na orzeczenie 
sądu, „Solidarność” zwróciła 
się do prezydenta Gdańska 
o cofnięcie pozwolenia na 
prowadzenie szkoły w Ko-
koszkach przez spółkę z o.o. 
„Pozytywne Inicjatywy – Edu-
kacja” w Pucku, przejęcie pro-
wadzenia szkoły przez gminę 
miasto Gdańsk od 1 września 
2016 r., a także wyciągnięcie 
konsekwencji wobec osób od-
powiedzialnych za przekazanie 
szkoły niezgodnie z prawem.

Przypomnijmy historię szko-
ły. Miasto Gdańsk, dysponując 
środkami publicznymi, zbudo-
wało szkołę za 36 milionów zło-
tych przy ul. Azaliowej, w dziel-
nicy Kokoszki. Jeszcze przed 
zakończeniem budowy, w opar-
ciu o postępowanie konkursowe 
przewidziane dla najmu lokali 
użytkowych, w lutym 2014 r. 
przekazało nieruchomość i jej 
zarządzanie stowarzyszeniu.

Dzisiaj tzw. Pozytywna Szko-
ła Podstawowa przy ul. Azalio-
wej w Gdańsku im. Arkadiusza 
Arama Rybickiego prowadzona 
jest przez „Pozytywne Inicjaty-
wy – Edukację” sp. z o.o.

Tak więc choć szkoła po-
wstała z publicznych pieniędzy, 
profity z jej prowadzenia czer-
pie, decyzją prezydenta Gdań-
ska, spółka prawa handlowego. 
Do niej też trafia subwencja 
oświatowa i przychody z tytu-
łu najmu powierzchni szkolnej, 
na przykład sali gimnastycznej 
i basenu.

Jeszcze w lutym 2014 r. za-
rządzenie prezydenta Gdańska 
zaskarżyła KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” i wezwała do jego uchylenia. 

Sentencja wyroku 
mówi, że prezydent 
miasta Gdańska 
przekazał szkołę 
podmiotowi 
niepublicznemu 
z naruszeniem prawa. 
W uzasadnieniu wyroku 
WSA uznał wszystkie 
zarzuty, które znalazły 
się w pozwie Komisji 
Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przeciwko 
prezydentowi Gdańska.

Matka zawsze umiera za wcześnie
Koleżance Elżbiecie Cyfert  

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z KM Placówek Oświatowych 

Powiatu Tczewskiego

Koledze Piotrusiowi Kleinszmidt
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

 Mamy
 składają koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność” 

Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji bezprawnie 
wykorzystało flagę „Solidarności” podczas manifestacji 
„My Naród” i podczas konferencji po spotkaniu z Lechem 
Wałęsą. „To znak naszego Związku i podlega ochronie 
prawnej” – napisali w liście do lidera KOD związkowcy, 
wzywając stowarzyszenie do przestrzegania prawa.

Znak NSZZ „Solidarność” jest własnością naszego Związ-
ku i podlega ochronie prawnej. Jego potwierdzeniem jest nie 
tylko prawna ochrona zarejestrowana w Polsce, ale również mię-

dzynarodowa rejestracja własności intelektualnej w Urzędzie do spraw 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante” – czytamy w liście.

To już kolejne wpadki organizatorów tzw. obrońców demo-
kracji. Już kilku autorów lub spadkobierców nieżyjących auto-
rów kultowych piosenek zaprotestowało przeciwko używaniu ich 
utworów przez organizatorów wieców KOD-owców. Stowarzysze-
nie Mateusza Kijowskiego dzięki zaprzyjaźnionym mediom (to 
m.in. „Gazeta Wyborcza”, TVN) upowszechnia fałszywą narrację 
o zagrożeniu demokracji w Polsce.

Gdyby brać pod uwagę bezkrytycznie komentarze, które po-
jawiają się przy okazji manifestacji organizowanych przez tzw. 
KOD, można by odnieść wrażenie, że do tej pory w Polsce nikt 
nie demonstrował, za czasów PO-PSL nie łamano praw obywateli, 
kwitł dialog społeczny, a obywatele nie wychodzili na ulice.

Tym z krótką i wybiórczą pamięcią przypomnijmy. W latach 2008-
-2015 NSZZ „Solidarność” zorganizował 77 ogólnokrajowych mani-
festacji, liczących od kilku tysięcy do ponad 200 tysięcy uczestników. 
Do tego dochodzą setki mniejszych manifestacji i pikiet dotyczących 
poszczególnych branż i zakładów pracy. Rekordowym rokiem pod 
względem dużych manifestacji był 2008, kiedy to związkowcy zor-
ganizowali 18 manifestacji. Największa demonstracja odbyła się 14 
września 2013 roku, na ulice Warszawy wyszło wówczas pod ha-
słem „Dość lekceważenia społeczeństwa” ponad 200 tysięcy osób. 
29 września 2012 roku do stolicy przyjechało 150 tysięcy osób, aby 
zaprotestować przeciwko antyrodzinnej polityce rządu, łamaniu praw 
pracowniczych oraz dyskryminacji telewizji Trwam. W 2011 roku 
odbyła się ponad 100-tysięczna manifestacja we Wrocławiu. Kilka 
demonstracji „Solidarność” zorganizowała przeciwko podniesieniu 
wieku emerytalnego, każda gromadziła kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Między innymi 14 marca 2012 roku kilkadziesiąt tysięcy pracowni-
ków wyszło na ulice Warszawy po tym, jak Sejm odrzucił obywatelski 
wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie podniesienia wie-
ku emerytalnego, pod którym podpisało się około 2 milionów osób. 
W ciągu ośmiu lat rządów PO-PSL protestowaliśmy w obronie dia-
logu społecznego, służby zdrowia, oświaty, przemysłu stoczniowego. 
Upominaliśmy się o pracowników ochrony i hipermarketów pracują-
cych na umowach śmieciowych. Wychodziliśmy na ulice w obronie 
kodeksu pracy, a także prawa do zakładania związków zawodowych 
i zwalnianych bezprawnie działaczy związkowych.

Dzisiaj na ulice wyszli ci, którzy nie chcą się pogodzić z utratą 
władzy i wpływów, ci, którzy przez lata ignorowali głosy zwy-
kłych obywateli, a udają teraz obrońców demokracji. Zobaczymy, 
na jak długo wystarczy im wytrwałości.

(mk, rs)

Zawłaszczony znak, 
fałszywa narracja
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ZMIANY

prezes banku?

Cytat miesiąca

„

4101,36 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w styczniu 2016 r. bez wypłat nagród 
z zysku i było niższe o o 9,2 proc. 
w stosunku do grudnia 2015 r. 

pod redakcją Martyny Werry

Ile zarabia

Cenimy 
„Made in Poland”

KTO SKORZYSTA 
NA STAWCE GODZINOWEJ?

ZMIANYw zdrowym odżywianiu

FERIE NAJCZĘŚCIEJ W DOMU
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Amerykańscy naukowcy 
pod kierunkiem profesora 
Waltera C. Willetta opraco-
wali nową piramidę żywienio-
wą, opartą na zasadach diety 
śródziemnomorskiej, która 
cieszy się opinią jednej z naj-
zdrowszych na świecie. Nowa 
piramida w wielu aspektach 
pokrywa się ze starą, jednak 
wprowadzono do niej kilka 
ważnych zmian. Podstawą 
starej piramidy były węglo-
wodany zawarte w zbożach, 
chlebie, ryżu i makaronie. 
Amerykańscy uczeni za pod-
stawę uznali… aktywność fi-
zyczną. Na pierwszym piętrze 
znalazły się węglowodany, ale 
tylko te pochodzące z pro-
duktów pełnoziarnistych, jak 
razowy chleb lub makaron czy 
kasza gryczana lub jęczmien-
na, oraz tłuszcze roślinne, ta-
kie jak oliwa z oliwek czy olej 
sojowy. Na drugim piętrze 
znalazły się warzywa, w tym 
rośliny strączkowe, które po-
winno się jeść codziennie jako 
źródło pełnowartościowego 
białka i błonnika. Kolejne pię-

tro zajmują owoce, które po-
winno się spożywać 2-3 razy 
dziennie. Następną pozycją są 
źródła białka, czyli ryby, drób 

i jajka. Najrzadziej – najwyżej 
kilka razy w miesiącu – powin-
niśmy jeść czerwone mięso, 
białe pieczywo i słodycze.    

aktywność fizyczna

węglowodany
(produkty pełnoziarniste)

tłuszcze roślinne

warzywa, strączkowe

owoce

ryby, drób, jajka

czerwone mięso

białe pieczywo

słodycze
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Coraz więcej Polaków podczas zakupów zwraca uwagę na 
kraj wytworzenia wybranego produktu. Badania doktora Toma-
sza Barana i profesor Dominiki Maison pokazały, że 86 procent 
naszych rodaków chce wspierać polskie firmy poprzez kupowa-
nie ich produktów. Z największą akceptacją spotykają się pro-
dukty rolno-spożywcze, budowlane oraz związane z branżą che-
miczną. – Patrząc z perspektywy lat, widzimy wyraźnie, że polskie 
społeczeństwo zaczyna się interesować rodzimymi produktami, 
wybiera spośród masy wielu innych te produkty, które są ich zda-
niem równie dobre, a polskie. Ma to ogromne znaczenie również 
w kwestii utrzymania miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorstw, 
bo w ten sposób budujemy siłę polskiej gospodarki – podkreśla 
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”.                                                                           

Z raportu Haitong Banku 
wynika, że najwięcej zarabia 
Luigi Novaglio, prezes Pekao 
– rocznie otrzymuje 9 milio-
nów złotych brutto. Dla po-
równania: członek zarządu 
tego banku zarobi w ciągu 
roku niecałe 3 miliony złotych 
brutto, podczas gdy roczne 
zarobki pracownika plasują się 
na poziomie 101 tysięcy zło-
tych brutto. Sławomir Sikora, 
prezes Banku Handlowego, 
zarobi w ciągu roku ponad 

Wprowadzenie stawki minimalnej w wysokości 12 złotych za 
godzinę pracy na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług, 
co zamierza wprowadzić rząd, w sposób istotny zmieni sytuację 
ochroniarzy, osób sprzątających, kucharzy, kasjerów, sprzedaw-
ców, rzeźników, dekarzy, murarzy czy kierowców. Obecnie przed-
stawicielom tych zawodów często oferuje się stawkę poniżej 10 
złotych lub niewiele wyższą od tej kwoty. Jak podaje Forsal.pl, 
niektóre firmy ochroniarskie, sprzątające i gastronomiczne płacą 
tylko 5-6 złotych brutto.                                                            

Tylko co piąte dziecko 
spędza ferie zimowe poza 
domem. Celem wyjazdu są 
najczęściej zimowiska i obo-
zy młodzieżowe. 81 proc. 
uczniów odpoczywa w swo-
im miejscu zamieszkania. 12 

5 milionów złotych brutto. 
W tym samym czasie prezes 
zarządu banku otrzyma po-
nad 3,5 miliona złotych brut-
to, a pracownik – ponad 131 
tysięcy złotych brutto. Roczne 
zarobki Cezarego Stypułkow-
skiego, prezesa mBanku, wy-
noszą niecałe 4 miliony zło-
tych brutto. Członek zarządu 
banku otrzyma w ciągu roku 
ponad 2 miliony złotych brut-
to, a pracownik – niecałe 136 
tysięcy złotych brutto.

proc. z nich korzysta z pół-
kolonii lub zajęć organizowa-
nych przez domy kultury lub 
świetlice na lokalnych osie-
dlach. Reszta organizuje sobie 
czas we własnym zakresie. Jak 
pisze portal wgospodarce.

pl, na popularność wyjazdów 
wpływa miejsce zamieszkania. 
Podczas ferii wyjeżdża dwa 
razy więcej dzieci ze wsi i ma-
łych miast niż z miejscowości 
przekraczających 50 tysięcy 
mieszkańców.                      

W styczniu 2016 roku 
oddano do użytkowa-
nia 11 543 miesz-
kania, co oznacza 
spadek o 38,8 proc. 
w stosunku do grud-
nia 2015 roku.

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w stycz-
niu 2016 roku wyniosła 
10,3 proc. w porównaniu 
z 9,8 proc. w grudniu 
2015 roku i 11,9 proc. 
w styczniu ubiegłego roku.

Wysokość kosztów 
związanych ze zdro-
wiem w styczniu 
2016 roku spadła 
o 1,9 proc. w sto-
sunku do poprzed-
niego miesiąca.

Ceny żywności 
i napojów bezalko-
holowych w styczniu 
2016 roku wzrosły
o 1 proc. w porów-
naniu z grudniem 
ubiegłego roku.

Ceny paliw są takie 
same, jak w maju 
2009 r, i tak Pb 95 
kosztuje przeciętnie 
3,92 zł, ON 3,67 
zł, a LPG – 1,69 zł 
za litr.

Poszukiwanie nieprawnie przetrzymywanych dokumentów 
musi uwzględniać fakt, że nie grzebie się w pamiątkach 
rodzinnych…

Były prezydent Bronisław Komorowski, 
komentując przejęcie przez IPN archiwaliów 

bezprawnie przetrzymywanych w domach generałów 
Jaruzelskiego i Kiszczaka, TV24, 1 marca 2016 r.
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SPOŁECZEŃSTWO

W obecnych czasach, kiedy wiele się mówi o wyznawcach 
islamu w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i zama-
chami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych i Europie 
Zachodniej, warto zwrócić uwagę na naszych rodzimych 
muzułmanów, to jest Tatarów polskich.

Od 600 lat związani z Rzeczypospolitą, są dziś małą grupą et-
niczną liczącą około 3 tysięcy osób. W ubiegłym roku minęło 
90 lat od momentu, kiedy zaczął swoją działalność w nie-

podległej Polsce ich związek religijny powołany na Wszechpolskim 
Zjeździe Gmin Muzułmańskich 28-29 grudnia 1925 r. w Wilnie. Jego 
siedzibą stało się Wilno, co było aż do września 1939 r. Na terenie 
kraju działało 19 gmin wyznaniowych, położonych w wojewódz-
twach białostockim, nowogródzkim i wileńskim. Oddzielna gmina 
znajdowała się w Warszawie. Na czele Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej stał mufti dr Jakub Szym-
kiewicz. Obok Związku Religijnego powołano także Związek Kul-
turalno-Oświatowy. Do jego założycieli w 1925 roku należał m.in. 
prof. Stefan Bazarewski, przyrodnik z Uniwersytetu im. Stefana Ba-
torego w Wilnie. Jednak przez cały okres międzywojenny kierowali 
nim bracia Olgierd i Leon Kryczyńscy, prawnicy. Leon Kryczyński 
był w latach 1935-1939 wiceprezesem Sądu Okręgowego w Gdyni. 
Zginął w Piaśnicy. W 1936 roku wydana została ustawa o stosunku 
państwa do wyznania muzułmańskiego w Polsce.

Większość społeczności tatarskiej stanowili rolnicy, rzemieślnicy, 
w tym najwięcej garbarze i ogrodnicy. Ale znaczny procent tworzyła 
inteligencja, w tym najwięcej było prawników, urzędników państwo-
wych, a także zawodowych wojskowych, lekarzy, inżynierów i nauczy-
cieli. Dwóch Tatarów polskich pracowało w służbie dyplomatycznej: 
Mustafa Aleksandrowicz jako pracownik kontraktowy w Konsulacie 
Generalnym RP w Jerozolimie i Leon Bohdanowicz na takim samym 
stanowisku w Konsulacie Honorowym RP w Algierze.

Tatarzy uczestniczyli w wojnie lat 1919-1920 w Tatarskim 
Pułku Ułanów, w latach 1936-1938 odbywali służbę wojskową 
w Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej 
Wilejce koło Wilna.

Druga wojna światowa zburzyła świat Tatarów polskich, tak mo-
zolnie odtwarzany po stuleciu rozbiorów. Wielu Tatarów znalazło 
się na zesłaniu w Związku Sowieckim, byli i tacy, którzy stracili 
życie w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Wielu zesłańcom 
w Związku Sowieckim jako byłym obywatelom Polski udało się 
wyjść z nieludzkiej ziemi wraz z wojskami polskimi gen. Włady-
sława Andersa. Niejeden z Tatarów przeszedł później szlak bojowy 
II Korpusu Polskiego. W tym też kobiety w Pomocniczej Służbie 
Wojskowej. Tatarzy walczyli też w I i II Armii Wojska Polskiego.

Po wojnie, kiedy większość siedzib tatarskich pozostała po 
stronie sowieckiej, liczna ich grupa, około 2 tysięcy osób, pragnę-
ła być nadal związana z Polską i jako tzw. repatrianci wyruszyli 
na nowe tereny Polski. Osiedlali się na Warmii i Mazurach, na 
Pomorzu, najwięcej w Gdańsku i Szczecinie, dalej wzdłuż Odry 
i Warty, w Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, we Wrocławiu, 
nawet w Oleśnicy i Jeleniej Górze.

Reaktywowany został ich Związek Religijny, powołano nowe 
gminy w Gdańsku, Gorzowie Wlkp. i w Białymstoku. Tatarzy, czy  
inaczej Polacy o rodowodzie tatarskim, stanowili przez wiele lat jedyną 
społeczność muzułmańską w Polsce. Dopiero od kilkunastu lat istnieją 
w naszym kraju inne związki religijne muzułmańskie, z którymi Tatarzy 
nie utrzymują bliższych kontaktów, poza pojedynczymi osobami. Te 
nowe związki muzułmańskie nie wpływają absolutnie na życie Tatarów 
polskich. Obecnie nad Związkiem Religijnym Tatarów polskich czuwa 
mufti Tomasz Miśkiewicz wraz z najwyższym kolegium.

Tatarzy budzą duże zainteresowanie wśród wielu naukowców 
polskich, czego dowodem są liczne konferencje naukowe, m.in. 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy współpracy z Wo-
jewódzką Biblioteką w Gorzowie Wlkp., a także w Uniwersytecie 
w Białymstoku wraz z Książnicą Podlaską.

Tatarzy polscy także obawiają się imigrantów z Bliskiego Wscho-
du wobec zupełnie innej ich mentalności i obyczajowości. Wspólne 
wyznanie nie będzie miało tu znaczenia. Natomiast Tatarzy polscy 
opiekują się Tatarami, uchodźcami z Krymu, bliskimi im etnicznie, 
których nieduża grupa znajduje się obecnie w Białymstoku.

Aleksander Miśkiewicz

TATARZY POLSCY

Swój los  
związali z Polską

W mieszkaniu HALINY 
STARZYŃSKIEJ zbierała 
się opozycja, ona sama 
drukowała ulotki i pro-
wadziła nasłuch Służby 
Bezpieczeństwa. 28 grud-
nia 2015 r. otrzymała od-
znaczenie za działalność 
opozycyjną przyznane 
przez Urząd do spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

Z b i g n i e w  S t e f a ń s k i , 
członek Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Stocz-
ni Gdańskiej, wspomina Hali-
nę Starzyńską jako niezwykle 
zaangażowaną osobę. – Na-
zywaliśmy ją „Ciocią”. U niej 
drukowaliśmy bibułę, u niej 
też ukrywali się ludzie pod-
ziemia. Z racji położenia swo-
jego mieszkania miała oko na 
wszystko, łatwo można się było 
u niej ukryć. Była niezwykle 
zaangażowana – opowiada.

W 1987 roku w jej miesz-
kaniu ludzie przysłani przez 
Bogdana Borusewicza zain-
stalowali nasłuch posterunku 
Służby Bezpieczeństwa. – Po-
dobną działalność w Sopocie 
prowadziła świętej pamięci Ja-
nina Jauer. Dzięki nasłuchom 
wiedzieliśmy o zbliżających się 
rewizjach. Poznaliśmy też różne 
kryptonimy, które nadawali nam 
esbecy. Ja byłam „Białą pod 
treflami” – wspomina. – Z na-
słuchów zdobywaliśmy wiele 
ważnych informacji, mogliśmy 
ostrzegać osoby, którym na 
przykład groziły rewizje – po-
twierdza Zbigniew Stefański. 
W jej mieszkaniu znajdował 
się też punkt kontaktowy Pol-
skiej Partii Niepodległościowej, 
partii prawicowej o orientacji 
niepodległościowo-narodowej 
pod przewodnictwem Romual-
da Szeremietiewa. Drukowano 
związane z PPN druki: biuletyn 
terenowy „Sprawa”, pismo „Or-
lik”, pismo młodzieżowe „Hotel 
Lambert”.

Kiedy w 1988 roku wybuchł 
strajk w Stoczni Gdańskiej, w jej 
mieszkaniu z widokiem na plac 
Solidarności wydrukowano ty-
siące ulotek, które rozprowadzili 
robotnicy. – Najbardziej aktywni 
byli Zbigniew Stefański i Ge-

rard Horst-Kreibling, którzy 
o czwartej rano przedostali się 
z ulotkami na teren stoczni. Ja 
również uczestniczyłam w strajku, 
przekazałam też meldunek przez 
chłopców ze stoczni do Joanny 
Wojciechowicz, która miała kon-
takt z Radiem Wolna Europa. Nie-
stety, strajk upadł, a my poszliśmy 
ocierać łzy do kościoła Świętej 
Brygidy – wspomina. Zbigniew 
Stefański pamięta szczególną ak-
tywność Haliny Starzyńskiej. – Ją, 
Gerarda Horst-Kreiblinga, nieży-
jącego już Sławka Adamskie-
go i mnie określano jako grupę 
„Dym”, bo, jak twierdzili esbecy, 
robiliśmy dym, gdzie tylko się po-
jawiliśmy – mówi.

Po obradach Okrągłego 
Stołu, których nie popierała, 
Halina Starzyńska zaangażo-
wała się w działalność Ruchu 
Dla Rzeczypospolitej, legalnej 
partii o charakterze prawico-
wym, patriotycznym i anty-
komunistycznym. Za darmo 
prowadziła biuro RDR. 28 
stycznia 1990 roku wraz z kil-
koma znajomymi z Federacji 
Młodzieży Walczącej zerwała 
czerwoną flagę z budynku Ko-
mitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Po obaleniu rządu Jana 
Olszewskiego odsunęła się 
od działalności. – Teraz tylko 
odwiedzam znajomych w sie-
dzibie „Solidarności”. Choruję, 
mam niską emeryturę, ale Pol-
ska nadal bardzo mnie obchodzi 
– podkreśla pani Halina.

Zbigniew Stefański mówi, że 
Halina Starzyńska zasługuje na 
szczególny podziw. – Była wyjąt-
kowo zaangażowana. Tę kobietę 
należałoby podziwiać. Szkoda, że 
rola, jaką odegrała, została zapo-
mniana – podkreśla.

Martyna Werra

Esbecy nazywali ją  
„Białą pod treflami”

Kiedy w grudniu 1970 
roku przyjechała z War-
szawy do Gdańska w od-

wiedziny do rodziców, była 
świadkiem walk ulicznych. Za 
opowiadanie o tym innym na-
uczycielom dostała zakaz pracy 
z młodzieżą. W 1980 roku, już 
jako mieszkanka Gdańska, do-
wiedziała się o strajku w Stocz-

Halina Starzyńska
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Kiedy w 1988 roku 
wybuchł strajk 
w Stoczni Gdańskiej, 
w mieszkaniu  Haliny 
Starzyńskiej z widokiem 
na plac Solidarności 
wydrukowano 
tysiące ulotek, 
które rozprowadzili 
robotnicy. 

ni Gdańskiej. Zaangażowała się 
w pomoc strajkującym, między 
innymi drukowała ulotki. Stan 
wojenny zastał ją w Niemczech, 
dokąd wyjechała z powodu cho-
roby. Razem z innymi Polakami 
uczestniczyła w zorganizowa-
nym przez Marka Święcic-
kiego strajku głodowym, będą-
cym formą protestu przeciwko 
pacyfikacji kopalni Wujek. Po 
uzgodnieniu z rodziną zdecydo-
wała się na powrót do Polski. 
– Musiałam jechać walczyć 
z komuną. Nie mogłam znieść 
tego, że tam brakuje ludzi, a ja 
na przykład jem czekoladę 
– tłumaczy swoją decyzję. Pu-
stym pociągiem wróciła z Do-
rtmundu do Gdańska, gdzie 
zaangażowała się w działal-
ność „Solidarności Walczącej”. 
Skontaktowała się z księdzem 
Henrykiem Jankowskim, a on 
pomógł jej nawiązać kontakty 
z działaczami, którzy uniknęli 
internowania. W jej mieszka-
niu zbierała się opozycja, jej 
gośćmi byli między innymi: 
Jacek Kuroń, Adam Michnik, 
Henryk Wujec, Jacek Merkel, 
Ryszard Terlecki. Wróciła też 
do drukowania ulotek. W 1985 
roku została aresztowana, wie-
lokrotnie była przesłuchiwana.
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Zaprzyjaźnieni z gdańską „Solidarnością” artyści Barbara 
Ur-Piwarska i Andrzej Piwarski otrzymali wyróżnienie za 
osiągnięcia artystyczne, długoletnią działalność polonijną oraz 

za wystawę malarstwa „Ślady-Nadzieje” w Stadthalle w Münster 
w 2015 roku. Nagrodę przyznał Zarząd Polskiej Rady Związek Kra-
jowy w Berlinie. Wyróżnienia zostały przyznane w trakcie nowo-
rocznej imprezy w teatrze Fontane – Haus w Berlinie 30 stycznia.

Przewodniczący Rady Polskiej w Berlinie Ferdynand Doma-
radzki w laudacji, charakteryzując sylwetki twórców, powiedział: 
– Andrzej Piwarski i Barbara Ur-Piwarska cztery lata temu obchodzili 
jubileusz ich małżeństwa i jubileusz 50-lecia pracy twórczej Andrzeja 
Piwarskiego. Wydawałoby się, że po latach twórczej pracy spoczną 
i będą cieszyć się spełnionym życiem pełnych sukcesów, bogatego 
dorobku artystycznego. Andrzej Piwarski poszczególne cykle nazwał: 
Ślady czasu, Ślady życia, Ślady nadziei. Przede wszystkim niezwykłe 
ślady wypełnionego po brzegi, spełnionego życia artysty, życia czło-
wieka, męża, ojca, partnera równie wielkiej jak on artystki – Barbary 
Ur-Piwarskiej. Andrzej Piwarski posiada ogromny potencjał twórczy, 
to genialny interpretator życia, jego powołanie artystyczne, aktywność 
w służbie piękna będą nas cieszyć jeszcze przez długie lata. Andrzeju, 
Basiu! Żeby zostać artystą istnieje jeden sposób: trzeba się nim uro-
dzić. Wspólnego dotrwania do kolejnych jubileuszy oraz wszystkiego 
najlepszego od Polonii Berlińskiej.

My również przyłączamy się do gratulacji!

Wernisaż wystawy „Człowiek blisko Boga” odbył się 2 lutego 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie w województwie pod-
karpackim. Ekspozycja składa się z niezwykłych portretów św. Jana 
Pawła II autorstwa Waldemara Cieślaka, utalentowanego malar-
sko stoczniowca ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA (dawniej 
Stocznia Północna). Wystawę uzupełniają wybrane cytaty z homilii 
papieża. To sprawia, że  „Człowiek blisko Boga” staje się kolejnym 
świadectwem wyjątkowego pontyfikatu Jana Pawła II.

Wydarzenie współorganizowały Komisja Zakładowa NSZZ 
„S” w Remontowej Shipbuilding oraz Komisja Krajowa, Zarząd 
Regionu Gdańskiego i Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „So-
lidarność”.

Nagroda 
dla gdańskich artystów

Autor, w tle jeden z portretów Jana Pawła II.

Z Gdańska 
na Podkarpacie
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Perspektywy muzealnic-
twa w Polsce, rozwój 
działalności związkowej, 

dialog z Ministerstwem Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
– to m.in. tematy spotkania li-
derów związkowych z muzeów 
i instytucji ochrony zabytków, 
które odbyło się 11 lutego 
w siedzibie Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Międzyregionalnej 
Sekcji Muzeów Regionu Gdań-
skiego i Słupskiego NSZZ „S”. 
Przewodnicząca pomorskich 
muzealników i jednocześnie 
wiceprzewodnicząca Krajo-
wej Sekcji NSZZ „S” Muzeów 
i Instytucji Ochrony Zabytków 
Małgorzata Paszylka-Glaza 
(na co dzień kurator zbiorów 
sztuki nowoczesnej w Pałacu 
Opatów w Gdańsku Oliwie) 
oraz sekretarz Rady Krajowej 
Sekcji Leszek Kucharski 
przedstawili informacje o bie-
żącej działalności muzealni-
ków w skali kraju.

Andrzej Rybicki, przewod-
niczący Sekcji Pracowników 
Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków NSZZ „S” Region 
Małopolska, poinformował 
o działaniach podejmowa-
nych przez członków Związku 
w ramach inicjatywy „Dziady 
Kultury”, której celem jest 
zwrócenie uwagi na niskie 
wynagrodzenia pracowników 

Muzealnicy z „Solidarności” 
walczą o swoje

instytucji kultury. To, obok 
niedofinansowania placówek, 
główny problem środowiska 
muzealnego w Polsce. Pewną 
jaskółką zwiastującą zbliżają-
ce się być może większe do-
cenienie tej grupy zawodowej 
jest przyjęcie w sieci muzeów 
narodowych 5-procentowej 
podwyżki funduszu wynagro-
dzeń. Szczegółowe rozdzie-
lenie dodatkowej kwoty na 
poszczególnych pracowników 
zależy jednak od dyrekcji da-
nej instytucji.

Andrzej Rybicki poinfor-
mował również o spotkaniu 
przedstawicieli muzealników 
z „S” z wiceministrem kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
Jarosławem Sellinem. – Pan 
minister wykazał się dużą zna-
jomością sytuacji pracowników 
instytucji kultury, to dobrze 

wróży na przyszłość – ocenił 
lider „S” w małopolskich mu-
zeach.

W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji 
związkowych „S” w muzeach 
i instytucjach kultury m.in. 
z Bytomia, Krakowa, Poznania, 
Torunia, Warszawy i Wielicz-
ki. Międzyregionalną Sekcję 
Muzeów Regionu Gdańskiego 
i Słupskiego reprezentowali: 
Jolanta Justa z „S” w Mu-
zeum Zamkowym w Malbor-
ku, Adam Kamrowski z „S” 
w Muzeum Archeologicznym 
w Gdańsku, Barbara Spi-
garska i Iwona Ziętkiewicz 
z „S” w Muzeum Narodowym 
w Gdańsku oraz Zbigniew 
Szewczyk z „S” w Narodo-
wym Muzeum Morskim.

(ach)

KULTURA
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Spotkanie liderów związkowych z muzeów i instytucji 
ochrony zabytków, 11 lutego 2016 r.

We wtorek, 29 marca, o godz. 17, w ko-
ściele parafialnym św. Brygidy odbędzie się 
spotkanie grupy modlitewnej Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy Archidiecezji Gdańskiej. 
Serdecznie na nie zaprasza duszpasterz ludzi 

pracy archidiecezji gdańskiej ks. dr Sławomir 
Decowski.
Plan spotkania:
 godz. 17 – spotkanie na plebanii,
 godz. 18.30 – msza święta.

Ksiądz abp Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystej mszy 
św. w bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku z okazji 35-lecia 
„Solidarności”. 

25 lat sakry biskupiej  
przyjaciela „Solidarności” 

„Walczę dla Chrystusa” to 
biskupie zawołanie metropo-
lity gdańskiego ks. abp. Sła-
woja Leszka Głódzia, który 
20 lutego obchodził 25-lecie 
święceń biskupich. Uroczystą 
mszę św. odprawioną w jasno-
górskiej bazylice koncelebro-
wało 50 hierarchów. Wzięły 
w niej udział również delega-
cje „Solidarności” oraz przed-
stawiciele Komisji Krajowej, 
z przewodniczącym Piotrem 
Dudą na czele. Obecny był 
również przewodniczący ZRG 
NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tof Dośla.
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Grupa modlitewna Duszpasterstwa Ludzi Pracy  
Archidiecezji Gdańskiej zaprasza
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W Wielką Sobotę kościoły zapełniają się parafianami niosącymi 
koszyczki. Znajduje się w nich święconka, która zostanie spożyta podczas 
wielkanocnego śniadania. Co się na nią składa?

mięso, w Polsce najczęściej 
w postaci wędliny i kiełbasy. 
Symbolizuje zdrowie, dostatek 
i zamożność, nieprzypadkowo 
ojciec syna marnotrawnego 
kazał zabić utuczone cielę, 
żeby wyprawić ucztę na powi-
tanie niewidzianego od dawna 
dziecka.

W koszyczku wielkanoc-
nym umieszcza się też nabiał, 
najczęściej jest to masło lub 
ser, które symbolizują har-
monię między człowiekiem 
i siłami natury, a także po-
myślność w hodowli zwierząt 
domowych.

Przyprawami tradycyjnie 
wchodzącymi w skład świę-
conki są sól, pieprz i chrzan. 
Sól w podaniach ludowych ma 
moc zwalczania i odstraszania 
zła (tak samo, jak chroni potra-
wy przed zepsuciem). W sym-
bolice chrześcijańskiej ozna-
cza też oczyszczenie, a także 
istnienie i prawdę (Chrystus 
nazwał swoich uczniów „solą 

W wielkanocnym 
koszyczku

ziemi”, ponieważ zostali po-
wołani do głoszenia Prawdy 
na całym świecie). Pieprz jest 
nawiązaniem do gorzkich ziół, 
spożywanych przez Żydów 
podczas Paschy na pamiątkę 
niewoli egipskiej. Chrzan ma 
natomiast przypominać o go-
ryczy Męki Pańskiej, która 
w dniu Zmartwychwstania 
przemieniła się w radość (tar-
ty w Wielki Piątek, wyciskał 
łzy z oczu).

W koszyczku wielkanocnym 
nie może zabraknąć baranka 
zrobionego z masy cukrowej, 
ciasta lub masła. Symbolizuje 
Jezusa Zmartwychwstałego, 
a także pokorę i łagodność. 
Żydzi spożywali go podczas 
Paschy, wspominając przejście 
Anioła Śmierci przez domy 
egipskie, podczas którego 
oszczędzone zostały domy 
oznaczone krwią baranka.

Do wielkanocnego koszycz-
ka wkłada się również ciasta 
jako symbol umiejętności go-

Śniadanie wielkanocne tra-
dycyjnie rozpoczyna się 
składaniem życzeń, któ-

remu towarzyszy dzielenie się 
ugotowanym na twardo jajkiem 
symbolizującym odradzające się 
życie, a w tradycji chrześcijań-
skiej jest znakiem zwycięstwa 
Chrystusa nad śmiercią. Do 
wielkanocnego koszyczka czę-
sto wkłada się jajka ozdobione: 
pomalowane we wzorki (wtedy 
nazywa się je pisankami) lub na 
jednolity kolor (są to tak zwane 
kraszanki).

Umieszczony w koszyczku 
chleb jest symbolem godnego 
życia, sytości i gościnności. 
W tradycji chrześcijańskiej 
dodatkowo oznacza Jezusa 
Chrystusa, nazywanego „chle-
bem, który zstąpił z nieba” 
i przywołuje takie wydarzenia 
z Jego życia, jak cudowne roz-
mnożenie chleba i ustanowie-
nie Eucharystii.

W skład święconki tra-
dycyjnie wchodzi również 

spodarskiej. Najczęściej są to 
drożdżowe babki i mazurki.

Dzieci czasem wkładają 
do koszyczka czekoladowe 
lub marcepanowe zajączki 
lub kurczątka (albo kaczątka). 
Kurczę jest jednym z symboli 
Chrystusa, który wyszedł zwy-
cięsko z grobu, tak jak kurczak 
wychodzi z jajka. Zając sym-
bolizuje natomiast przyrodę 

odradzającą się wiosną, a tak-
że grzeszników oczyszczonych 
przez pokutę.

Koszyczek tradycyjnie 
przystraja się bukszpanem. Ta 
roślina z racji swojego podo-
bieństwa do niewystępującej 
w Polsce oliwki symbolizu-
je pokój przynoszony przez 
Chrystusa.

Martyna Werra

Pomóżmy Weronice!
Nasz kolega Zbigniew Matuszewski, przewodniczący „Soli-

darności” w Polskiej Spółce Gazownictwa przy Oddziale w Gdań-
sku, zwraca się o pomoc w zebraniu funduszy na operację słuchu 
swojej wnuczki Weroniki. 

Wszystkich, którzy chcieliby wspomóc wnuczkę naszego Kole-
gi, prosimy o przekazanie jednego procenta podatku lub o wpłaty 
na konto fundacji – dane poniżej.

Serdecznie dziękujemy!
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4 marca na ekrany kin wcho-
dzi „Historia Roja” w re-
żyserii Jerzego Zalew-

skiego. Rok 1945. Mieczysław 
„Rój” Dziemieszkiewicz staje 
do walki o wolną ojczyznę.

Nie bez przyczyny st. sier-
żant Mieczysław Dziemiasz-
kiewicz „Rój”, młody dowód-
ca w oddziale Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego, 
stał się bohaterem pierwszego 
filmu fabularnego o Żołnie- 
rzach Wyklętych. Dziemiaszkie-
wicz jako 20-latek zdezerterował 
z „ludowego” wojska na wieść, 
że jego brat został zamordowany 

przez czerwonoarmistów. Jego 
postać już za życia owiewała le-
genda. „Rój” zginął w kwietniu 
1951 roku, przy próbie przejścia 
przez obławę.

Film wiernie ukazuje drogę 
bojową tytułowego bohatera, 
twórcy filmu zadbali z powo-
dzeniem o szczegóły z epoki: 
mundury, uzbrojenie, zgrzebne 
ubiory cywilów, ubogi wygląd 
polskich miasteczek. Wartka 
akcja filmu z pewnością przycią-
gnie widzów. Dodajmy, że film 
nie powstawał bez kłopotów. 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
wraz z TVP zablokowały prace 

nad obrazem. Film dokończono 
dzięki pieniądzom pozyskanym 
poprzez zbiórkę publiczną. 
Dlatego właśnie powstawał tak 
długo, do realizacji przystąpiono 
już w roku 2009. Można powie-
dzieć, że w ten sposób stał się 
„półkownikiem” III RP.

Historia Roja, czyli w ziemi 
lepiej słychać, 2015 
Scenariusz i reżyseria:  
Jerzy Zalewski
W rolach głównych: Krzysz-
tof Zalewski-Brejdygant, 
Wojciech Żołądkowicz, Piotr 
Nowak, Magdalena Kuta

Pierwszy film o Żołnierzach Wyklętych 

SPOŁECZEŃSTWO
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Polska nowelizacja prze-
pisów wdraża zmiany do 
dyrektywy Rady 92/85/

EWG w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu 
poprawy w miejscu pracy bez-
pieczeństwa i zdrowia pracow-
nic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły i pracownic 
karmiących piersią, wprowadzo-
ne dyrektywą 2014/27/UE z dnia 
26 lutego 2014 r., która jednocze-
śnie wprowadza zmiany do kilku 
dyrektyw, szczególnie „biologicz-
nych i chemicznych”. Zgodnie 
z art. 153 traktatu Parlament Eu-
ropejski i Rada Unii Europejskiej 
mogą przyjąć w drodze dyrektyw 
minimalne wymogi mające na 
celu zachęcenie do ulepszeń, 
w szczególności w środowisku 
pracy, w celu zagwarantowania 
wyższego poziomu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pra-
cowników. W dyrektywach tych 
powinno się unikać wprowa-
dzania utrudnień w tworzeniu 
i rozwijaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz hamowa-
nia ich potencjału tworzenia 
miejsc pracy. Normy dotyczą-
ce zdrowia i bezpieczeństwa nie 
powinny być postrzegane jako 
ograniczenia, ponieważ mają 
one charakter praw podstawo-
wych i należy je stosować bez 
wyjątku we wszystkich sekto-
rach rynku pracy i we wszyst-
kich rodzajach przedsiębiorstw, 
bez względu na ich wielkość.

 Na mocy znowelizowanych 
przepisów rozszerzeniu uległ wy-
kaz prac szczególnie uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet w ciąży oraz karmiących 
dziecko piersią. I tak zmiany 
dotyczące kobiet w ciąży pra-
cujących w narażeniu na czyn-
niki biologiczne uwzględniono 

Prace wzbronione 
kobietombhpbhpA B C  

Z dniem 13 listopada 2015 r. zaczęło obowiązywać rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Na 
temat wykazu tych prac, który obecnie został znowelizo-
wany, pisaliśmy w numerze 12/2014 „Magazynu”. Obecne 
zmiany, rozszerzające wykaz prac wzbronionych kobietom 
w ciąży oraz kobietom karmiącym dziecko piersią, dotyczą 
prac ze szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz czyn-
nikami biologicznymi.

w załączniku do rozporządzenia, 
w części VII zatytułowanej „Pra-
ce w kontakcie ze szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi” – po-
przez dodanie w ustępie 2 – dla 
kobiet w ciąży – prac w naraże-
niu na inne czynniki biologiczne 
zakwalifikowane do grupy 2-4 
zagrożenia, zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 
2221 par. 3 kodeksu pracy – jeże-
li wyniki oceny ryzyka zawodo-
wego, z uwzględnieniem działań 
terapeutycznych wymuszonych 
określonymi czynnikami biolo-
gicznymi, wskażą na zagroże-
nie zdrowia kobiety w ciąży lub 
niekorzystny wpływ na przebieg 
ciąży.

Rozszerzenie wykazu prac 
wzbronionych kobietom w ciąży 
lub karmiącym piersią w nara-
żeniu na działanie szkodliwych 
substancji chemicznych zawarto 
w części VIII załącznika zatytu-
łowanej „Prace w narażeniu na 
działanie szkodliwych substancji 
chemicznych” poprzez dodanie:

1. prac w narażeniu na dzia-
łanie substancji i mieszanin 
spełniających kryteria klasyfi-
kacji zgodnie z rozporządze-
niem Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 1272/2008 z dnia 
16.12.2008 r. w jednej lub kilku 
z następujących klas lub kate-
gorii zagrożenia:

a) działanie mutagenne na 
komórki rozrodcze, kategoria 
1A, 1B lub 2,
b) rakotwórczość, kat. 1A, 1B 

lub 2,
c) działanie szkodliwe na rozrod-

czość, kat. 1A, 1B lub 2,
d) działanie toksyczne na narządy 

docelowe – narażenie jedno-
razowe, kat. 1 lub 2,
2. prac w narażeniu na niżej 

wymienione substancje chemicz-

ne niezależnie od ich stężenia 
w środowisku pracy:
a) czynniki chemiczne o znanym 

i niebezpiecznym wchłanianiu 
przez skórę,

b) leki cytostatyczne,
c) mangan,
d) styren,
e) syntetyczne estrogeny i proge-

sterony,
f) tlenek węgla,
g) ołów i jego związki organiczne 

i nieorganiczne,
h) rtęć i jej związki organiczne 

i nieorganiczne,
3. prac w narażeniu na dzia-

łanie rozpuszczalników organicz-
nych, jeżeli ich stężenie w środo-
wisku pracy przekracza wartości 
1/3 najwyższych dopuszczalnych 
stężeń,

4. prac lub procesów technolo-
gicznych, w których dochodzi do 
uwalniania substancji chemicz-
nych, ich mieszanin lub czynni-
ków o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym, wymienio-
nych w ust. 2 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie 
substancji chemicznych, ich mie-
szanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy.

W powyższych zmianach 
przypomina się o ocenie ry-
zyka zawodowego, której ko-
nieczność wynika z art. 226 
kodeksu pracy, nakazującego 
pracodawcy oceniać i doku-
mentować ryzyko zawodowe 
związane z wykonywaną pracą 
oraz stosować niezbędne środ-
ki profilaktyczne je zmniejsza-
jące. Ponadto pracodawca musi 
informować pracowników o 
ryzyku zawodowym oraz o 
zasadach ochrony przed za-
grożeniami.

Powyższa nowelizacja 
może też oznaczać koniecz-
ność zmian w regulaminach 
pracy. Pracodawca ma bo-
wiem obowiązek opracować i 
ująć w regulaminie wykaz prac 
wzbronionych kobietom, który 
w związku z nowelizacją prze-
pisu może ulec zmianie. 

Iwona Pawlaczyk

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8-15 – – – 8-16

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

Emeryci i renciści, których 
świadczenie wynosi do 2 tys. 
zł, w marcu otrzymają jedno-

razowy dodatek – informuje Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.
W ten sposób 

rząd chce zrekom-
pensować emerytom 

i rencistom tegorocz-
ną waloryzację świad-

czeń, która wyniesie 0,24 
proc. Oznacza to, że przeciętna 

waloryzacja z tego tytułu to około 4 zł.
„Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie 

wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co 
najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24 proc., 
co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24 
proc.” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świad-
czenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla 
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 
przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

„Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:
 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł”.

Według resortu wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. 
„Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki 
na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na 
wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca, a pienią-
dze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami” – podało 
ministerstwo.

(mk)

Opieka nad dzieckiem podwyższy emeryturę

400 zł dla emeryta 
– najbiedniejszego

EEmeryci i renciści, których 
świadczenie wynosi do 2 tys. 
zł, w marcu otrzymają jedno-

razowy dodatek – informuje Mi-razowy dodatek – informuje Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej.

pensować emerytom 
i rencistom tegorocz-

ną waloryzację świad-
czeń, która wyniesie 0,24 

proc. Oznacza to, że przeciętna proc. Oznacza to, że przeciętna 
waloryzacja z tego tytułu to około 4 zł.waloryzacja z tego tytułu to około 4 zł.

– najbiedniejszegonajbiedniejszego

Urlop wychowawczy, 
który matka wzięła na 
swoje dziecko przed 

dniem 1 stycznia 1999 r., pod-
wyższy emeryturę. Przepisy, 
które funkcjonują od maja 
ubiegłego roku, pozwalają 
uwzględnić w ustalaniu pra-
wa do emerytury kapitałowej 
okres urlopu wychowawcze-
go wszystkim osobom, bez 
względu na to, kiedy opieko-

wały się dzieckiem. Te osoby, 
które mają już ustalony kapitał 
początkowy, mogą się zwrócić 
o jego przeliczenie z uwzględ-
nieniem korzystnych zasad do-
tyczących urlopu wychowaw-
czego. Odpowiedni wniosek 
trzeba przesłać lub złożyć do 
jednostki ZUS, która wydała 
decyzję o ustaleniu kapitału 
i ma 60 dni na ponowne prze-
liczenie. Dotyczy to kobiet, 

które urodziły się po 1949 
roku. Jeśli kapitał początkowy 
obliczony na zasadach obo-
wiązujących przed wejściem 
w życie ustawy zmieniającej 
został już uwzględniony przy 
ustalaniu emerytury, to emeryt 
może wystąpić z wnioskiem 
o ponowne jej obliczenie 
z uwzględnieniem odpowied-
nio przeliczonego kapitału po-
czątkowego.
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PRAWO

„Rodzina 500 plus”  
od kwietnia

ZAGADNIENIE ODPOWIEDŹ

I. Kto otrzyma nowe 
świadczenie wychowaw-
cze?

Na podstawie rządowego projektu „Rodzina 500+” ustawa zakłada pomoc 
finansową dla rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi 
prawnemu lub faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie 
sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu 
rodzinnego o przysposobienie dziecka). W przypadku zbiegu prawa do 
świadczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych – zostanie ono 
wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli 
organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) będzie miał wątpliwości, 
kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, to będzie mógł zwrócić się do kierownika 
ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowi-
skowego (art. 15 ustawy). Ponadto jeśli rodzina marnotrawi wypłacane jej świad-
czenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, ośrodek pomocy 
społecznej przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub 
w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (art. 9 ustawy).

II. W jakiej wysokości 
będą wypłacane 
świadczenia?

Na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane 500 zł miesięcznie do ukończenia 
przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. W takim 
przypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe i pieniądze będą 
wypłacane wszystkim rodzinom. Rodziny, w których dochód na osobę nie 
przekroczy 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) – będą 
mogły otrzymać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie 
będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, to świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, jeśli zostanie 
spełnione kryterium dochodowe.
Poprzez dochód rozumie się dochód w rozumieniu przepisów o świadcze-
niach rodzinnych.

III. Postępowanie 
w sprawie uzyskania 
świadczenia wychowaw-
czego

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują 
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej złożony w urzędzie gminy lub 
miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście. Rodzice ubiegający się 
o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dodatkowo dołączyć dokumenty 
potwierdzające swoją sytuację dochodową.

Ważne!
Świadczenie wychowawcze nie będzie opodatkowane, nie będzie też wliczane 
do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających 
rodzinę. W szczególności dotyczy to prawa do świadczeń: rodzinnych, pomocy 
społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie też ulga podatkowa na dzieci.

IV. Kiedy można złożyć 
wniosek?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek 
zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrówna-
nie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. W kolejnych latach wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego 
roku. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. 2016.195)
Stan prawny na 22 lutego 2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Program „Rodzina 500 plus”, 
który rusza w całej Polsce 
od kwietnia tego roku, to 

pierwsze tak szerokie i systemo-
we wsparcie rodzin. Z pomocy 
skorzystają rodzice oraz opieku-
nowie dzieci do ukończenia przez 
nie 18 lat. Jego celem jest popra-
wa sytuacji życiowej rodzin oraz 
odwrócenie negatywnego trendu 
demograficznego w Polsce.

Rządowy program „Rodzi-
na 500 plus” ma za zadanie 
pomóc rodzinom poprzez przy-
znanie świadczeń wychowaw-
czych na dzieci. Wypłacane 

pieniądze mają posłużyć jako 
częściowe pokrycie kosztów 
związanych z zaspokojeniem 
ich potrzeb życiowych oraz 
wychowania.

Projekt ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu 
dzieci określa grupę beneficjen-
tów, którzy będą mogli pobierać 
świadczenie wychowawcze w 
wysokości 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczeń wy-
chowawczych będzie przysłu-
giwać na dziecko rozumiane 
jako: dziecko własne, dziecko 
małżonka, dziecko przyspo-

sobione (adoptowane), dziec-
ko znajdujące się pod opieką 
prawną – do czasu ukończenia 
przez nie 18 roku życia.

Wyżej opisane zasady nie są 
ustalone na zawsze. Wysokość 
dochodów uprawniających do 
otrzymywania świadczenia na 
pierwsze dziecko będzie weryfi-
kowana przez Radę Ministrów w 
oparciu o badania Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych.

Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze pytania i odpo-
wiedzi dotyczące programu 
„Rodzina 500 plus”.

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego 
ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy 
od 34 dnia lub odpowiednio 15 dnia niezdolności do pracy 

w roku kalendarzowym. Wcześniej przysługuje mu tzw. wynagro-
dzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę (art. 92 k.p.).

Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem 
przy pracy lub chorobą zawodową, ubezpieczonemu przysługuje 
zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego 
dnia niezdolności do pracy.

Co do zasady okres zasiłkowy wynosi 182 dni i jest okresem, 
przez jaki pracownik ma prawo nie tylko do zasiłku chorobowego, 
ale i do wynagrodzenia chorobowego.

Jakie okresy są wliczane do zasiłku chorobowego?
Istotne jest, iż do jednego okresu zasiłkowego należy zliczać wszyst-

kie następujące po sobie nieprzerwanie okresy niezdolności do pracy, 
choćby były spowodowane różnymi chorobami, oraz okresy poprzed-
niej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli prze-
rwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności 
do pracy spowodowanej tą samą chorobą nie przekraczała 60 dni.

Nowy okres zasiłkowy „otwiera się”, gdy przerwa w niezdol-
ności do pracy spowodowanej tą samą chorobą była dłuższa od 
60 dni. Sąd Najwyższy wypowiedział się w postanowieniu z dnia 
19 maja 2015 r. (sygn. akt I UK 408/14), iż w pojęciu „ta sama 
choroba” nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom 
statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu 
lub narządu.

Stan prawny na 3.02.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Na chorobowym

Nie tylko w przemyśle i handlu, ale także w firmach usłu-
gowych inspektorzy pracy będą mogli przeprowadzać 
kontrole bez zapowiedzi. Jak wynika ze stanowiska głów-

nego inspektora pracy, niezapowiedziane kontrole możliwe będą 
w każdej firmie, niezależnie od branży, w której dany pracodawca 
funkcjonuje.

Zmianie uległa dotychczasowa interpretacja przepisów obo-
wiązująca w inspekcji pracy. Przez wiele lat inspekcja pracy nie 
stosowała zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 
Zmieniło się to w 2009 r. wraz z wejściem w życie przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nakazały one or-
ganom kontroli uprzedzać przedsiębiorcę o planowanej inspek-
cji z 7-dniowym wyprzedzeniem. Od tej pory PIP informację 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli zaczęła kierować do firm 
prowadzących działalność usługową. Kontrole bez uprzedzenia 
nadal stosowane były u przedsiębiorców z sektora przemysłowego 
i handlowego.

Nowa interpretacja ma się przyczynić do zwiększenia sku-
teczności kontroli PIP. Polska była do tej pory jedynym krajem 
w Europie, gdzie PIP nie mogła z zaskoczenia skontrolować firmy 
usługowej.

Łukasz Sulej 

Kontrola PIP bez zapowiedzi 
możliwa w każdej firmie

Obowiązująca od 2 stycznia bieżącego roku nowelizacja 
kodeksu pracy wydłuża okres, w którym ojcowie będą 
mogli wykorzystać urlop ojcowski. Po zmianie mają na 

to czas do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia, a nie jak 
dotychczas do ukończenia pierwszego roku życia. Ponadto urlop 
ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż 
w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż ty-
dzień. Niezmienione pozostały natomiast zasady udzielania urlopu 
ojcowskiego. Pracownik ojciec ma prawo do urlopu w wymiarze 
do 2 tygodni. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek 
pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika.

Stan prawny na 10.02.2016 r.
Łukasz Sulej

Zmiany 
w urlopie ojcowskim
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Obrady RKW przy Zarządzie Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku

9 lutego obradowała RKW. Podczas posiedzenia uznano waż-
ność wyborów w nowej Organizacji Związkowej w Nadleśnictwie 
Leśny Dwór oraz wyborów uzupełniających Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” w Unii Famarol.

– Na wstępie naszej rozmo-
wy gratuluję zorganizowania 
związku zawodowego. Wiem, 
że Pan był głównym inicjato-
rem powstania Organizacji 
Zakładowej „Solidarności”, 
dlatego Panu należą się głów-
nie podziękowania. Co skłoni-
ło Pana, żeby podjąć się tego 
trudnego przecież zadania?

– W moim pojęciu związek 
zawodowy, jaki by on nie był 
z nazwy, jest potrzebny w każ-
dym zakładzie pracy, gdzie są 
zatrudnieni pracownicy. Głów-
nym zadaniem związku jest 
obrona praw pracowniczych 
i to było moją motywacją, aby 
zabrać się za zbudowanie w na-
szym Nadleśnictwie organizacji. 
Wspólnie z kolegami, z którymi 
pracuję, doszliśmy do przekona-
nia, że lepiej byłoby się zorgani-
zować, mieć większy wpływ na 
to, co nas bezpośrednio dotyczy, 
co jest związane z codzienną 
pracą.

– Dlaczego zorganizowali-
ście się w strukturach „Soli-
darności”, co było decydujące 
o tym wyborze?

– Kilka czynników złożyło 
się na to, że to właśnie pod szyl-
dem „Solidarności” mamy swoją 
organizację. Na pewno odegrał 
tu rolę wielki sentyment, jakim 
darzę „Solidarność”, gdyż jako 
młody pracownik Nadleśnictwa 

W NADLEŚNICTWIE LEŚNY DWÓR POWSTAŁA NOWA W REGIONIE SŁUPSKIM 
ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Trzeba dać dobry przykład
Rozmowa z przewodniczącym PIOTREM TUTAKIEM, 
inspiratorem powstania „Solidarności” w Leśnym Dworze

początek to dobry przyczółek do 
pozyskiwania nowych osób, co 
także postawiłem sobie za jeden 
z celów na najbliższy czas. Jest 
także drugi związek zawodowy 
w naszym Nadleśnictwie, to 
Związek Leśników Polskich, 
będziemy starali się jednak tak 
działać na pracowników, aby 
to do nas chcieli przystępować 
i zasilać nasze szeregi

– W jaki sposób chce Pan 
przekonać pracowników, aby 
to do „Solidarności” zapisały 
się nowe osoby?

– Powiem tak: jestem prak-
tykiem, nie teoretykiem i aby 
kogoś przekonać – obojętnie do 
czegokolwiek – trzeba dać do-
bry przykład. My poprzez swoją 
działalność chcemy taki dobry 
przykład pokazywać współpra-
cownikom, którzy – mam na-
dzieję – staną się w nieodległej 
przyszłości naszymi związkow-
cami. Chcemy to osiągnąć mię-
dzy innymi poprzez organizację 
spotkań z osobami z zewnątrz 
naszej organizacji, a chęć udzia-
łu w nich wyrazili już przewod-
niczący Zarządu Regionu Sta-
nisław Szukała i jego zastępca 
Tadeusz Pietkun. Przy okazji 
chcę im bardzo podziękować 
za okazaną nam pomoc przy 
rejestracji i wyborach. Bez ich 
kompetencji, merytorycznych 
uwag, a nade wszystko ogrom-
nej życzliwości byłoby nam 
o wiele trudniej przejść przez 
kolejne etapy powstawania orga-
nizacji. Poprzez takie spotkania 

chcemy skonsolidować załogę, 
bo teraz obserwuję różne grupki 
nieformalne, które tak napraw-
dę nie mają żadnego wpływu na 
sprawy pracownicze w szerokim 
tego słowa znaczeniu. Przekonać 
do naszego Związku, do „Soli-
darności”, poprzez dobry przy-
kład postępowania i poprzez 
rozmowę to dla mnie największe 
wyzwanie jako młodego prze-
wodniczącego i mam nadzieję, 
a przynajmniej będę się starał na 
tyle, na ile będę potrafił, właśnie 
kierować się takimi zasadami.

– Wspomniał Pan o kole-
dze Tadeuszu Pietkunie. Jest 
to osoba odpowiedzialna za 
rozwój Związku w Regionie 
Słupskim. Ostatnio z jego 
inicjatywy organizowane są 
szkolenia i warsztaty, na któ-
rych można dowiedzieć się 
między innymi, w jaki spo-
sób pozyskać nowych człon-
ków. Czy słyszał Pan o takim 
przedsięwzięciu i czy chciał-
by w nim Pan uczestniczyć?
– Tak, oczywiście słyszałem. 
Jest to cały program szkoleń. Na 
pewno po pierwszych dniach, 
kiedy nasza organizacja trochę 
okrzepnie, przypomnę, że zo-
staliśmy już zarejestrowani. 
Skorzystam z takiego szkole-
nia, które zapewne mi się przyda 
w pracy związkowej,

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę sukcesów Panu, jak 
i Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Le-
śnym Dworze.

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel./fax 59 842 68 85, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

byłem już członkiem Związku. 
Było to w latach 80., wtedy or-
ganizacja się sama rozwiązała 
i do dnia powstania obecnej nie 
było w naszym Nadleśnictwie 
związku zawodowego związane-
go z „Solidarnością”. Znam też 
wielu działaczy „Solidarności”, 
wiem, że są to prawi i uczciwi 
ludzie, na których zawsze moż-
na polegać. Dlatego właśnie 
razem z kolegami postawiliśmy 
na „Solidarność”. Dużą rolę 
w powstaniu naszej organizacji 

odegrał kolega Jakub Rycak, 
przewodniczący „Solidarno-
ści” z Nadleśnictwa Warcino. 
Jego uwagi i sugestie bardzo 
mi pomogły w podjęciu decyzji 
o utworzeniu naszego związku 
i tu chcę bardzo mu podzięko-
wać za okazaną pomoc.

– Co zamierza w takim 
razie wasza OZ osiągnąć 
w najbliższym czasie? Czy 
postawiliście przed sobą ja-
kieś priorytetowe działania na 
najbliższe miesiące?

– Mamy swoje problemy, 
o których na razie nie chciałbym 
mówić. Wiem już z doświad-
czenia, że w grupie będziemy 
mocniejsi i jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, będziemy stanowczo 
bronić naszych interesów pra-
cowniczych.

– Ilu członków liczy „Soli-
darność” w Leśnym Dworze?

– Na 64 osoby zatrudnione 
mamy 15 związkowców. Jak na 

Piotr Tutak, przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” 
w Nadleśnictwie Leśny Dwór.

Piotr Tutak: – Jestem 
praktykiem, nie 
teoretykiem i aby kogoś 
przekonać – obojętnie 
do czegokolwiek 
– trzeba dać dobry 
przykład. My poprzez 
swoją działalność 
chcemy taki dobry 
przykład pokazywać 
współpracownikom, 
którzy – mam nadzieję – 
staną się w nieodległej 
przyszłości naszymi 
związkowcami.

Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku Stanisław 
Szukała na spotkaniu wyborczym w Nadleśnictwie Leśny Dwór.

adosnych 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”

R
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z wtorkiem i środą” z nr. 
1/2016. Otrzymuje ją pani 
Lidia Jakóbczak z Gdań-
ska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Gratulujemy. Hasło 
brzmiało: „Styczeń mrozi, 
lipiec skwarem grozi”.

W krzyżówce ujawniono 
wszystkie litery D, L, M.
Hasła są podane w kolejno-
ści alfabetycznej:
 używki wyskokowe
 Adam, autor piosenki Nie-

mena „Jednego serca”
 najstarszy polski dąb
 stolica afrykańskiego 

państwa, leżąca nad M. 
Śródziemnym

 przebój na rynku księgar-
skim

 miasto z Operą Śląską
 polska rywalka wełny
 imię pierwszego prezydenta 

RP
 wykonuje pomiary gruntu
 Mel, amer. aktor znany 

z filmu „Zabójcza broń”
 rwa kulszowa
 groźna choroba oczu

 espresso, szatan
 małe czarne ptaki, kuzynki 

kruków
 łganie, mówienie niepraw-

dy
 „Małe ...” amer. powieść 

dla dziewcząt autorstwa 
Louisy M. Alcott 

 zatyka butelkę lub but 
piłkarski

 główka szpilki, zapałki
 województwo z Kutnem, 

Opocznem
 krwawa rzeź
 przed siewem lub drapieżny 

delfin
 jej symbolem jest kaganek
 nauka o chorobach uszu
 pasożyt jelita
 krach finansowy, upadek
 scenka kabaretowa
 dzielona na niedźwiedziu

 vitara, swift
 popularna gra liczbowa
 wyrwa w jezdni
 ustawić, naprowadzić
 promowe miasto w Szwecji
 Zinédine, były piłkarz Realu 

Madryt, a teraz trener.
(kas)

Litery w szarych polach 
czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie

L L

M D

L D

L

D M

M

Krzyżówka z najstarszym polskim dębem

Majestatycznie albo skromnie
Kiedy użycie liczby mnogiej zamiast liczby pojedynczej 
jest uzasadnione, a kiedy stanowi błąd?

Sytuacja w pracy
Pani Ania i pan Zbyszek informują, że w pracy ich szef, 

gdy zwraca się do konkretnego pracownika, używa liczby 
mnogiej, np.: „Panie Kowalski, pracujemy, pracujemy! Szybko 
wniesiemy paczki do biura, a potem błyskawicznie wrócimy 
na salę!” albo: „Pani Aniu, wypijemy kawkę!”.

Pan Zbyszek mówi, że w takich sytuacjach ma ochotę za-
pytać szefa, czy on też będzie wnosił paczki, a pani Ania do-
daje, że ona nieraz chciała zapytać, kto jeszcze – poza kierow-
nikiem – będzie pił kawę, lub przynieść drugą kawę i wypić 
ją w gabinecie szefa. Niestety, znając charakter przełożonego, 
nie ośmielili się tego zrobić. Bali się, że stracą pracę lub będą 
mieli nieprzyjemności. Jednak pytają, czy używanie przez 
przełożonego liczby mnogiej jest poprawne.

Oczywiście, pani Ania i pan Zbyszek mają rację, że prze-
łożony nie powinien używać liczby mnogiej, ponieważ w ten 
sposób ujawnia on protekcjonalny stosunek do podwładnych 
i nie okazuje im należnego szacunku. A poza tym wprowadza 
w błąd rozmówcę. Wyobraźmy sobie, co z wypowiedzi szefa 
zrozumiałby pracownik – obcokrajowiec; zapewne to, że szef 
będzie z nim pracował i z nim pił kawę.

Przy czym warto zwrócić uwagę na różnicę między wy-
powiedziami skierowanymi do pana Zbyszka, a wypowiedzią 
skierowaną do pani Ani. Czasowniki: pracujemy, wniesiemy, 
wrócimy odnosiły się do pracy pana Zbyszka i miały na celu 
poniżenie pracownika, zaś pijemy – do czynności wykonywanej 
przez kierownika, który przesadnie podkreślał swoją rolę.

Prawdopodobnie szef zrozumiałby swój nietakt dopiero 
wtedy, gdyby pracownik zawołał: „Panie kierowniku, szybko 
dopijamy kawę i biegniemy na spotkanie z dyrekcją!”. Przy 
czym dotyczyłoby to tylko kierownika.

Instrukcje
Użycie czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej 

w instrukcjach typu: „Najpierw zmieniamy obuwie, a potem 
wchodzimy do pomieszczenia” albo „Płuczemy naczynia 
i wkładamy do zmywarki” – są poprawne. Cechuje je to, że 
odnoszą się do wielu osób, a nie tylko do jednej. Poza tym 
czasowniki te są w trybie orzekającym czasu teraźniejszego.

Majestatycznie
Istnieją sytuacje, w których używa się liczby mnogiej za-

miast liczby pojedynczej w celu podkreślenia godności, dosto-
jeństwa władcy, biskupa lub rektora. Liczba mnoga używana 
przez monarchę, mówiącego o sobie np.: My, Stanisław August, 
z Bożej Łaski Król Polski (...), byliśmy także tego zdania”, niko-
go nie razi, bo jest zastosowana poprawnie i ma swoją łacińską 
nazwę pluralis majestaticus (lub pluralis majestatis). W dzisiej-
szej polszczyźnie pluralis majestatis w zasadzie nie występuje, 
poza kontekstami humorystycznymi czy przykładami stylizacji, 
ale w przeszłości było stosowane powszechnie.

Skromnie
Nie każde użycie liczby mnogiej w stosunku do siebie jest 

przejawem pluralis majestatis. Bywa także odwrotnie – gdy pi-
szący dąży do pomniejszenia znaczenia własnej osoby, własnych 
zasług w opisywanych wydarzeniach, wyprowadzanych wnio-
skach – i wtedy mamy do czynienia z pluralis modestiae, (‘liczba 
mnoga skromności’). Współcześnie pluralis modestiae jest po-
wszechnie stosowane przez uczonych, dziennikarzy, publicystów, 
pisarzy, którzy zamiast liczby pojedynczej przy mówieniu (pisa-
niu) o sobie stosują liczbę mnogą – mającą podkreślić powszech-
ność, anonimowość wypowiedzi, np.: „zaobserwowaliśmy cie-
kawe zjawisko” lub: „po długotrwałych badaniach doszliśmy do 
wniosku, że…”. Autor pracy, stosując pluralis modestiae, chowa 
się za formą „my”, aby nie eksponować nadmiernie swojej osoby, 
aby podkreślić, że jego opinie są podzielane przez innych, aby 
zaznaczyć, że jego dokonania nie są wyłącznie jego zasługą.

Barbara Ellwart

31 marca – rozliczenie 
ze skarbówką

Przypominamy organiza-
cjom związkowym o ustawo-
wych terminach składania 
sprawozdań finansowych 
w urzędach skarbowych. De-
cydującą datą jest data pod-
jęcia uchwały zatwierdzającej 
sprawozdania (bilans, rachu-
nek wyników, informacja do-
datkowa). Jeżeli data podjęcia 
uchwały jest przed 31 marca 
2016 r., wówczas komplet 
dokumentów (CIT-8,CIT-8/O, 
sprawozdania) składa się do 
10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwa-
ły jest po 31 marca 2016 r., 
CIT-8, CIT-8/O należy składać 
do 31 marca 2016 r.; pozo-
stałe sprawozdania składa się 
do 10 dni od daty uchwały, ale 
nie później niż do 30 czerwca 
2016 r.

Warto stale uzupełniać 
swoją wiedzę w zakresie pro-

wadzenia spraw formalno-
prawnych organizacji związko-
wych. Dział Szkoleń zaprasza 
na szkolenia skarbników.

Informacji udziela Ta-
deusz Grubich – pok. 117 
w siedzibie Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” w Gdańsku, 
tel. 58 308 42 76.

10 kwietnia – informacja 
dla pracodawcy

Stosownie do art. 25(1) 
ust. 2 ustawy o związkach 
zawodowych, organizacja 
związkowa jest zobowiązana 
przedstawić co kwartał – we-
dług stanu na jego ostatni 
dzień – w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego 
po tym kwartale pracodaw-
cy  informację o łącznej licz-
bie członków tej organizacji. 
Wskazany przepis nie może 
stanowić podstawy żądania 
udostępnienia imiennej listy 
członków Związku. Ujawnie-

nie takiej informacji praco-
dawcy stanowiłoby bowiem 
naruszenie ustawy o ochronie 
danych osobowych. Zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego pracodawca jest 
związany informacją przeka-
zaną przez zakładową organi-
zację związkową. Nie może on 
tym samym weryfikować da-
nych przedstawionych przez 
związek. Tylko w przypadku, 
gdy pracodawca nie uzyska 
w ustawowym terminie wy-
maganych  informacji, ma pra-
wo przyjąć założenie, że – od 
10 dnia po zakończeniu kwar-
tału – zakładowej organizacji 
związkowej nie przysługują 
już przewidziane przepisami 
uprawnienia. Nie wyłącza to 
jednak możliwości wykazania 
przez organizację związkową, 
że pomimo iż wymagane infor-
macje nie zostały dostarczone 
na czas, to w ustawowym ter-
minie organizacja zrzeszała co 
najmniej 10 członków.

Ważne terminy
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

FRANCISZKAŃSKI KRUCYFIKS

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

Franciszkański krucyfiks.

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Twarz Ukrzyżowanego.

Z gdańskim klasztorem 
Ojców Franciszkanów 
usytuowanym na Starym 

Przedmieściu wiąże się boga-
ta historia i wiele opowieści. 
Jedna z nich podaje, że tuż po 
wybudowaniu wielkiej i wspa-
niałej świątyni, nazywanej 
„najwspanialszym klasztorem 
szarych mnichów”, w dniu 3 
października 1503 r. kościół 
po prostu runął. Kiedy kilka 
lat później go odbudowano, 
stał się największym w Pol-
sce franciszkańskim zespołem 
klasztornym. Od tego czasu 
zaczęły się tam dziać dziwne 
rzeczy, między innymi jeszcze 
niedawno mówiło się, że w ko-
ściele straszy, bowiem nocą 
było słychać walenia do bramy 
oddzielającej klasztorny dzie-
dziniec od ulicy. Walenia usta-
ły, kiedy dziedziniec poświę-
cono, a znalezione w obrębie 
klasztoru setki porzuconych 
szkieletów, zapewne zmarłych 
podczas XVII-wiecznej zara-
zy, pochowano i odprawiono 
za nich mszę żałobną.

Inna opowieść mówi o sa-
moczynnie grającym bębnie 
stojącym w rogu klasztornego 
pomieszczenia do ping-ponga, 
gdzie bawili się chłopcy z mło-
dzieżowego duszpasterstwa, 
albo o tajemniczych osobach 
modlących się w kościele po 
północy, które znikały, kiedy 
kościelny do nich podchodził. 
Jednak najbardziej intrygująca 
jest ta o późnogotyckim kru-
cyfiksie. Otóż po ukończeniu 
budowy kościoła zabrano się 
za ozdabianie jego wnętrza. 
Bracia franciszkanie stawiali 
tam ławy i ołtarze. Wreszcie 
przyszedł czas na wykonanie 
figury Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, którą zamierzano umie-
ścić na dużym drewnianym 

Kiedy chodzimy po gdańskich kościołach, najczęściej zwracamy uwagę na ich architekturę, 
chyba że we wnętrzu świątyni znajduje się niezwykły obiekt. Najczęściej są to ołtarze, 
ambony, prospekty organowe, czasem pojedyncze rzeźby. Ponieważ zbliża się Wielkanoc, 
najważniejsze święta w całym chrześcijaństwie, i właśnie przeżywamy okres Wielkiego Po-
stu, a więc umartwień oraz wszelkich wyrzeczeń, proponuję przyjrzeć się nietypowemu 
krzyżowi z figurą Ukrzyżowanego.

krzyżu. Dzisiaj znajduje się on 
na ścianie zamykającej nawę 
boczną, tę od północy, czyli 
od ul. Świętej Trójcy.

Kiedy patrzy się na tę rzeź-
bę, dreszcz przechodzi przez 
ciało. Postać Chrystusa wy-
glądała jak żywa, a właściwie 
dopiero co ukrzyżowanego 
mężczyzny. Jednak najbardziej 
niesamowita jest jego twarz i te 
niepasujące do całości oczy. Ze 
starych zapisów dowiadujemy 
się, że przed tym spojrzeniem 
nie można było uciec. Autor 
owego dzieła, brat Laurenty, 
który wcześniej wyrzeźbił 
koronkowe stalle, do teraz 
wzbudzające powszechny po-
dziw, długo się modlił, zanim 
przystąpił do pracy. Potem 
zamknął się w pracowni i z ni-
kim nie rozmawiając rzeźbił. 
Chciał wejść w osobę Chry-
stusa, wczuć się w jego rolę. 
Kiedy zakonnik ukończył pra-
cę, dzieło okazało się być nie-
zwykle realistyczne. Kościół 
tłumnie nawiedzali wierni, ale 

im bardziej się gromadzili, tym 
większa panowała w świątyni 
cisza. Wierni stawali się uczest-
nikami Golgoty. Mówili, że to 
sam Nazarejczyk, we własnej 
osobie. Największe wrażenie 
sprawiały oczy.

Z powodu tych oczu za-
częto franciszkanina oskarżać, 
że przychodzące do kościoła 
ciężarne kobiety rodzą krzywe 
dzieci o okropnych twarzach 
i straszliwych oczach. Ponoć 
jedna z nich nawet poroniła. 
Zapewne plotki te upowszech-
niali zawistni gdańscy rzeźbia-
rze. Niemniej rzeźba wywołała 
w mieście spore zamieszanie. 
Chcąc zachować spokój, prze-
or klasztoru nakazał bratu Lau-
rentemu przemalować twarz 
Chrystusa. Artysta nie był 
z tego zadowolony, ale jako 
posłuszny zakonnik wszedł na 
rusztowania. Wyjął pędzel, za-
mknął nim powieki Ukrzyżo-
wanego i wypowiedział słowa: 
„Niech Pan przymknie oczy na 
waszą niegodziwość”. Jeszcze 
tego samego dnia umarł.

Do dzisiaj Chrystus ma za-
mknięte oczy, ale ponoć przed 
wszystkimi ważnymi wydarze-
niami dla Gdańska je otwiera. 
Po raz pierwszy ktoś zauważył, 
że Chrystus miał otwarte oczy 

przed wojną ze Szwedami, 
potem podczas wojen napo-
leońskich. Starzy gdańszcza-
nie twierdzą, że widzieli te 
niesamowite oczy również 
przed ostatnią wojną. A jak 
jest dzisiaj? Niestety, podczas 
ostatniej konserwacji twarz 
Chrystusa została ponownie 
przemalowana i już nie jest 
tak realistyczna. Zmieniono też 
Ukrzyżowanemu koronę cier-
niową, bo zapewne uznano, że 
tamta XVI-wieczna była zbyt 
stara.

Kościół franciszkanów jest 
wspaniałą budowlą pełną nie-
spodzianek. Już sam fakt, że 
składa się z trzech kościołów 
(Wieczerzy Pańskiej z 1431 
r., przerobionego na prezbite-
rium, św. Anny z ok. 1484 r. 
i wielkiego halowego kościo-
ła Świętej Trójcy z 1514 r.) 
wzbudza zadziwienie. O tym 
i o innych ciekawostkach war-
to dowiedzieć się, odwiedzając 
tę świątynię.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz
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