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Ustawa Nowoczesnej 
odrzucona

Głosami PiS, Kukiz’15 i PSL został odrzucony 
projekt ustawy o związkach zawodowych 
partii Nowoczesna. Projekt dotyczył ogra-
niczenia niektórych uprawnień związków 
zawodowych i ich organizacji, m.in. poprzez 
zwolnienie pracodawcy z obowiązku pono-
szenia kosztów wynagradzania funkcyjnych 
pracowników związkowych oraz udostęp-
niania związkom zawodowym pomieszczeń 
i urządzeń niezbędnych do wykonywania 
działalności związkowej. Za odrzuceniem pro-
jektu Nowoczesnej było 272 posłów, przeciw 
159 i 10 wstrzymało się od głosu.

Prawo dla wszystkich 
zatrudnionych
Do końca kwietnia Rada Dialogu Społeczne-
go, organizacje związkowe i pracodawców 
mają czas na zgłaszanie uwag do projektu 
zmian w ustawie o związkach zawodowych. 
Nowe zapisy mają pozwolić na zrzeszanie się 
wszystkich pracujących, a nie tylko zatrudnio-
nych na umowach o pracę. Jest to tzw. prawo 
koalicji. Prawo, zgodnie z orzeczeniem Trybu-
nału Konstytucyjnego, powinno umożliwiać 
zrzeszanie się w związkach zawodowych 
nie tylko osobom pracującym na etacie, ale 
też tym, które pracę świadczą na podstawie 
umów cywilnoprawnych lub samozatrudnie-
nia. Projekt ustawy znajduje się na stronie 
www.solidarnosc.gda.pl.

ZUS nie chce płacić na ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi nie 
chce zwaloryzować kontraktu na usługi utrzy-
mania czystości zawartego w ramach systemu 
zamówień publicznych. Zakład nie chce płacić 
za oskładkowanie umów zleceń oraz podnie-
sienie kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
Nie przestrzega również regulacji zawartych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
W nowelizacji PZP uwzględniono regulację, 
która obliguje zamawiających do waloryzacji 
kontraktów w wybranych przypadkach, gdy 
zmieniają się koszty wykonywania zamówie-
nia. Do tych czynników należą zmiany składki 
ubezpieczenia społecznego, stawki VAT czy 
wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Amazon zwalania działaczy 
związkowych
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ 
„Solidarność” protestuje w sprawie Micka-
ela Soullier ze związku zawodowego FEC-
-FO we Francji pracującego w Amazon, który 
został zwolniony z pracy z powodu swojej 
działalności związkowej. – Takie praktyki są 
niedopuszczalne w Europie! – mówi Alfred 
Bujara, szef sekcji handlu. – Domagamy 
się powrotu kolegi Soullier na jego miejsce 
pracy, a także przestrzegania prawa przez 
Amazon.

Nie ma umowy, nie ma pracy
Rząd przyjął projekt zmian w kodeksie pracy, 
który zakłada, że umowa o pracę w formie pi-
semnej będzie musiała zostać podpisana przez 
pracownika i pracodawcę przed rozpoczęciem 
wykonywania obowiązków. „Solidarność” 
z zadowoleniem przyjmuje nowe rozwiązania. 
Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada 
również, że pracownik będzie musiał poznać 
regulamin pracy przed dopuszczeniem go do 
niej. Projekt przewiduje także karę finansową 
nakładaną na pracodawcę, jeżeli umowa nie 
zostanie podpisana w odpowiednim czasie. 
Obecnie prawo zapisane w kodeksie pracy 
zakłada, że umowę o pracę można podpisać 
pod koniec pierwszego dnia pracy. Są jednak 
pracodawcy, którzy przeciągają to w nieskoń-
czoność. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy 
wynika, że już niemal co piąty pracodawca nie 
dotrzymuje terminu podpisania umowy. Nowe 
zapisy trafią teraz do Sejmu.

PIP przestrzega przepisów 
prawa
W zamówieniu Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu w Warszawie na 
usługi czystości instytucja żąda od wykonawcy 
„zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wszystkich osób świadczących usługę u zama-
wiającego w wymiarze czasu pracy nie mniej-
szym niż wynikającym z ilości godzin, które 
dany pracownik przepracuje u zamawiające-
go”. Eksperci podkreślają, że to pierwsze tego 
rodzaju postępowanie, w którym uniemożliwia 
się firmom stosowanie fikcyjnych etatów po-
przez warunek dostosowania wymiaru umowy 
do realnie przepracowanych godzin.

Protest przeciwko łamaniu 
prawa w DHL
8 marca „Solidarność” pikietowała pod 
ambasadą niemiecką w Warszawie w ramach 
światowej kampanii dotyczącej poprawy 
warunków zatrudnienia i pracy w niemieckiej 
firmie pocztowo-logistycznej DHL. Następnie 
protestujący przeszli pod Sejm. DHL jest winny 
łamania zarówno własnych, jak i międzynarodo-
wych zasad traktowania pracowników. Podczas 
pikiety ambasadorowi niemieckiemu wręczono 
petycję w tej sprawie. – Firma współpracuje 
z wieloma sieciami handlowymi i centrami 
logistycznymi. Pracownicy mają dziś możliwość 
wspólnego powalczenia pod patronatem „So-
lidarności” o poprawę warunków pracy i płacy 
oraz o wyeliminowanie patologicznego zjawiska 
samozatrudnienia, zwłaszcza wśród kurierów 
– wyjaśnia Alfred Bujara, szef Krajowej Sekcji 
Handlu, organizator pikiety. 

Wynagrodzenia dla 
pracowników delegowanych
10 marca Komisja Europejska przedstawiła 
zmiany, jakie zamierza zaproponować w dyrek-
tywie o pracownikach delegowanych. Dzięki 
temu wynagrodzenia polskich pracowników 
przy wykonywaniu pracy za granicą nie będą 
tak rażąco odbiegały od standardów danego 
kraju. Polska jest największym w UE „eksporte-
rem” pracowników delegowanych. Na niemalże 
2 miliony takich osób co czwarta z nich to 
obywatel naszego kraju. Komisja Europejska 
proponuje m.in. zasadę konieczności wypłaty 
wynagrodzenia „niezbędnego dla ochrony 
pracownika”. Oznacza to, że pracownik delego-
wany otrzyma również dodatkowe świadczenia, 
obowiązujące w kraju przyjmującym, jak przy-
kładowo premie świąteczne, trzynastki itp. 

„Solidarność”: 
Warto być razem
„Solidarność” z jarosławskiego Leara 
przygotowuje się razem z Komisją Krajową 
i Zarządem Regionu Ziemia Przemyska do 
wybudowania domu dla koleżanki, która żyje 
z córką w opłakanych warunkach. Najpierw 
jednak związkowcy zorganizowali pomoc 
doraźną. Związek przygotował turniej spor-
towy oraz aukcję przedmiotów przekazanych 
z Kancelarii Prezydenta RP i marszałka Sejmu. 
Odbył się też kiermasz ciast przygotowanych 
przez pracownice Leara. Dzięki tak licznym 
działaniom i prośbom związkowców zamiast 
remontu powstanie nowy dom. 

Państwo zatrudnia 
na śmieciówkach

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że 
zatrudnianie na umowach śmieciowych i za 
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej 
dotyczy nie tylko firm prywatnych. Okazuje 
się, że administracja państwowa powszechnie 
korzystała z usług firm zatrudniających na 
umowy cywilnoprawne oraz śmieciówki. To 
niegospodarność – uważa NIK.  Kontrolerzy 
NIK sprawdzali umowy zlecenia i o dzieło 
zawierane przez organy władzy publicznej 
w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r., 
zwracając uwagę, czy zlecanie prac innym 
podmiotom oraz własnym pracownikom było 
uzasadnione i przyniosło oczekiwane efekty. 
Okazało się, że wszystkie przebadane pod-
mioty zawierały umowy zlecenia oraz o dzieło, 
a w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r. 
skontrolowane jednostki na zapłatę z tytułu 
tych umów wydały łącznie ponad 409 mln zł. 

Porozumienie w PKP Cargo
Sukcesem organizacji związkowych 
zakończyła się batalia o wstrzymanie zmian 
organizacyjnych w zakładach PKP Cargo. 
W porozumieniu podpisanym ze stroną 
społeczną 15 marca pracodawca wycofał się 
z decyzji podjętych przez poprzedni zarząd 
spółki. Na uzgodnienie kwestii płacowych 
strony wyznaczyły sobie czas do końca czerw-
ca. (więcej str. 10).

„Solidarność” w Tesco 
żąda podwyżek
Podwyżka 200 zł brutto, premia frekwencyjna, 
nagrody jubileuszowe. Z takimi postulatami 
„Solidarność” w Tesco wystąpiła do Davida 
Morrisa, szefa firmy w Europie Centralnej. 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 
przy Tesco oprócz podwyżek o 200 zł brutto 
od lipca 2016 r. postuluje utworzenie premii 
frekwencyjnej, uzależnionej od stuprocentowej 
obecności w pracy, ale z założeniem, że dni 
od niej wolne, takie jak urlop wypoczynkowy, 
urlop na żądanie czy ustawowe dni opieki nad 
dzieckiem, uważane są także za stuprocen-
tową frekwencję. Kolejnym postulatem jest 
nagroda jubileuszowa. Zmiany mają dotyczyć 
wszystkich pracowników sieci, bez względu 
na lokalizację sklepu i grupę płacową.

W „S” o gospodarce morskiej

Marcowe posiedzenie regionalnych władz 
NSZZ „Solidarność” rozpoczęło spotkanie 
z posłanką Dorotą Arciszewską-Mielew-
czyk, przewodniczącą sejmowej Komisji 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, która przedstawiła dotychczasowe 
działania komisji oraz plany rozwoju branży. 
Posłanka PiS zaapelowała do związkowców 
o współpracę. Nawiązując do tematu, który 
szczególnie interesuje związkowców, a więc 
warunków pracy i zatrudniania pracowników 
w niektórych stoczniach i portach, Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk zapowiedziała 
zorganizowanie posiedzenia komisji wspólnie 
z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Poparcie dla pracowników 
opery

W drugiej części marcowego posiedzenia 
Zarządu Regionu członkowie regionalnych 
władz Związku przyjęli uchwałę dotyczącą 
protestu pracowników Państwowej Opery 
Bałtyckiej, w której wyrazili poparcie dla 
działań organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” zmierzających do poprawy 
sytuacji pracowników. „Zwracamy uwagę na 
katastrofalnie niskie i od lat niewaloryzowane 
wynagrodzenia pracowników – zarówno 
obsługi, jak i artystów. Zablokowanie przez 
Urząd Marszałkowski skromnej tegorocznej 
waloryzacji płac to kolejna restrykcja pogar-
szająca sytuację pracowników Opery, ważnej 
dla Pomorza instytucji kultury. Oczekujemy 
od dyrekcji, a przede wszystkim od marszałka 
województwa pomorskiego, niezwłocznej 
reakcji na postulaty załogi i podjęcia kon-
struktywnego dialogu”. (więcej str. 11, 6-7).

ZRG: Prawdziwym 
zagrożeniem demokracji jest 
szerzenie nienawiści
Gdańska „Solidarność” sprzeciwia się wy-
korzystywaniu wolności słowa do szerzenia 
nienawiści. W przyjętym stanowisku Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
wyraził oburzenie „z powodu skrajnie nieod-
powiedzialnych, ordynarnych i uwłaczających 
zasadom dobrego wychowania komentarzy 
oraz wypowiedzi noszących znamiona gróźb 
karalnych, które pojawiły się w Internecie po 
wypadku samochodowym Prezydenta RP”.
Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjęto 
również stanowisko dotyczące wykorzystywa-
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W numerze między innymi:

W ilości siła – tam, gdzie ta maksyma realizowana jest jako jeden 
z głównych celów działań związkowych, widać pozytywne efekty. 
Jeszcze na początku ubiegłego roku do „Solidarności” w Saur 
Neptun Gdańsk należało 78 pracowników. Dziś jest ich już 100.

„Solidarność” to ty, to my, str. 12

Rozmowa z JAROSŁAWEM SELLINEM, wiceministrem kultury 
i dziedzictwa narodowego

Teraz kultura, str. 8

Oddział Pruszcz Gdański Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” obejmuje swoim zasięgiem miasto Pruszcz Gdański oraz 
gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przy-
widz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. 

„Solidarność” w Pruszczu Gdańskim, str. 9

Dramatycznie niskie płace i poszanowanie godności zawodu, 
który wykonują – to sprawy najbardziej istotne dla pracowników 
większości instytucji kultury w Regionie Gdańskim. Pozytywem, 
na który wskazują pracownicy, jest bezpieczeństwo zatrudnienia. 

Dziady kultury, str. 6

Rozmowa z ANDRZEJEM MICHAŁOWSKIM, w latach 80. jednym 
z liderów portowej „Solidarności”, działaczem podziemnych 
struktur Związku, więźniem politycznym, autorem książki „Moja 
Solidarność”.

„Solidarność” to Polska, str. 15

nia przestrzeni kulturowo-historycznej wokół 
pomnika Poległych Stoczniowców w Gdań-
sku, w którym członkowie regionalnych 
władz „Solidarności” sprzeciwili się próbom 
wykorzystania tego miejsca do doraźnej walki 
politycznej. „W państwie demokratycznym 
oczywiste są różnice poglądów i spory ide-
owe. Jednak prawdziwym zagrożeniem dla 
demokracji jest wykorzystywanie wolności 
słowa do szerzenia nienawiści mogącej mieć 
nieobliczalne konsekwencje. Na to demokra-
tyczne państwo prawa nie może pozwolić” 
– napisali gdańscy związkowcy.

Pomóc młodym ludziom

7 marca gościem zebrania Rady Regional-
nej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” był 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Szef 
gdańskiej „S”, opisując sytuację młodych ludzi 
w Polsce, podkreślił patologie rynku pracy. 
Jednym z nich jest działalność tak zwanych 
agencji pracy tymczasowej, które omijają 
prawo pracy. Problem nasila się w okresie 
letnim, w którym wielu młodych ludzi pracuje 
również jako robotnicy sezonowi. Ponie-
waż częste są przypadki wykorzystywania, 
a nawet okradania takich osób, „Solidarność” 
organizuje akcje pomocy dla nich. – Wspólnie 
z Państwową Inspekcją Pracy robimy akcję 
dla młodych pracowników sezonowych. 
W okresie letnim nasz dział prawny udziela 
darmowych porad dla wszystkich młodych 
osób rozpoczynających pracę sezonową, 
niezależnie od tego, czy są członkami Związku 
– podkreślił.

W Chojnicach Żołnierze nadal 
Wyklęci?

5 marca ulicami Chojnic miał przejść II Marsz 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niestety, został 
odwołany. Dlaczego? – W zeszłym roku otrzy-
maliśmy zgodę Komendy Powiatowej Policji. 
W tym roku skierowano nas do komendy wo-
jewódzkiej, która jednak odmówiła wydania 
zgody, tłumacząc, że złożyliśmy dokumentację 
kilkanaście, a nie trzydzieści dni przed pla-
nowanym przemarszem – podkreśla Marcin 
Wałdoch, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Arcana Historii, organizator marszu. Zamiast 
maszerować, chojniczanie mogli wysłuchać 
wykładu o majorze Zygmuncie Szendzielarzu 
„Łupaszce” i działalności Żołnierzy Wyklętych 
na terenie gminy Śliwice, wygłoszonego 
przez historyka regionalistę Adama Węsier-
skiego. Gościem uroczystości był poseł na 
Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości 
Aleksander Mrówczyński, członek OM 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
NSZZ „Solidarność” w Chojnicach.

Opera i szpital w Kwidzynie 
na forum Rady Dialogu
Na pierwszym plenarnym posiedzeniu Wo-
jewódzkiej Rady Dialogi Społecznego omó-
wiono sprawę protestujących pracowników 
Opery Bałtyckiej i kwidzyńskiego szpitala. 

Obie te sprawy przekazano do prezydium 
rady, które między spotkaniami plenarnymi 
będzie je pilotowało. Oprócz spraw interwen-
cyjnych rada omawiała perspektywy rozwoju 
szkolnictwa zawodowego. (więcej na str. 11).

Oddział Kościerzyna przy 
grobie księdza Jerzego

Od 5 do 6 marca służbę przy grobie 
błogosławionego księdza Jerzego Popie-
łuszki pełnili przedstawiciele Oddziału ZRG 
w Kościerzynie.
W zaszczytnej warcie wzięli udział: Walde-
mar Hetmański (KM Muzeum Kaszubski 
Part Etnograficzny im. T. I. Gulgowskich we
Wdzydzach Kiszewskich), Jerzy Skwierowski 
(KM Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana SA), 
Kazimierz Pinkier, Adam Etmański i Leszek 
Szulc (Komisja Terenowa Emerytów i Renci-
stów w Kościerzynie) oraz kierownik oddziału 
Józef Rymsza. Po służbie przedstawiciele 
kościerskiej „Solidarności” złożyli kwiaty.

Droga Krzyżowa Ludzi Pracy
W Ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej Ludzi 
Pracy 18 marca w Warszawie uczestniczyli 
przedstawiciele Regionu Gdańskiego z prze-
wodniczącym Krzysztofem Doślą na czele, 
a także poczty sztandarowe, m.in. Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa” i Stoczni Remontowa 
Shipbuilding, portu Gdańsk oraz Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków.

Wystawa o Żołnierzach 
Wyklętych w Jastarni
Otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej 
poświęconej Żołnierzom Wyklętym odbyło się 18 
marca w Jastarni. Ekspozycja jest pokazywana 
na placu przy dworcu kolejowym. W uroczystości 
udział wzięli inicjatorzy sprowadzenia wystawy 
na Półwysep Helski – burmistrz Jastarni Tybe-
riusz Narkowicz, Mirosława Meyer, nauczyciel-
ka języków polskiego i kaszubskiego ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni 
oraz Barbara Czyżykowska, przewodnicząca KM 
NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania 
Ziemi Puckiej. Zarząd RG NSZZ „S” reprezentował 
Wojciech Książek, a gdański oddział IPN kie-
rownik Referatu Edukacji Historycznej Krzysztof 
Drażba. Gościem specjalnym uroczystości była 
Ewa Muża, zasłużona nauczycielka z pobliskiej 
Kuźnicy. W otwarciu wystawy liczny udział wzięli 
uczniowie ze szkoły podstawowej w Jastarni, 
dla których Żołnierze Wyklęci mogą stanowić 
wzór poświęcenia i wierności najważniejszym 
wartościom – odwadze, honorowi, miłości. – Ta 
wystawa powinna zagościć także w szkołach 
w pozostałych miejscowościach Pomorza, tym 
bardziej że przedstawia losy osób i organizacji 
niepodległościowych szczególnie z naszego 
regionu – podkreślił przewodniczący Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu 
Gdańskiego.

Niewielkie podwyżki, ale są
Wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej 
większości pracowników Poczty Polskiej 
wzrosną o 150 zł brutto – to rezultat 
negocjacji między „Solidarnością” i zarządem 
firmy. Uzgodnienia dotyczące podwyżek nie
oznaczają zakończenia trwającego w PP sporu 
zbiorowego. – Spór zbiorowy na tle płacowym 
trwa w Poczcie Polskiej od końca grudnia 2014 
roku. Gdyby taki kompromis udało się osią-
gnąć np. w marcu ubiegłego roku, moglibyśmy 
uznać, że jest on korzystny dla pracowników. 
W tej chwili możemy jedynie powiedzieć, że 
uzgodnienia z 25 marca są krokiem w kierunku 
rozwiązania problemów płacowych w firmie
– mówi Bogumił Nowicki, przewodniczacy 
KM NSZZ „Solidarność” PP. Uzgodniono także, 
że rozmowy płacowe zostaną wznowione nie 
później niż w czerwcu tego roku. „Solidarność” 
domaga się wzrostu płac zasadniczych wszyst-
kich pracowników o 400 zł brutto. Ostatnie 
znaczące podwyżki pracownicy firmy otrzymali
w 2008 roku.

Kurator oświaty 
z „Solidarności”
Monika Kończyk z Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdyni wygrała pod 
koniec marca konkurs na pomorskiego woje-
wódzkiego kuratora oświaty. Teraz czeka na 
oficjalną nominację z rąk minister edukacji
narodowej Anny Zalewskiej. Monika 
Kończyk pochodzi z Gdyni. Ukończyła studia 
z zakresu filologii angielskiej i biologii. Uczy
w III LO w Gdyni. Monika Kończyk pełni 
w Związku funkcję zastępcy przewodniczące-
go Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ „Solidarność” i jest reprezentantem 
sekcji do spraw międzynarodowych. Jest 
wiceprzewodniczącą European Trade Union 
Committee for Education w Brukseli. ETUCE 
(Europejski Komitet Nauczycielskich Związ-
ków Zawodowych).

Podatnicy podatku PIT są zobowiązani do dokonania rocznego 
rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. W 2016 r. 
ostatni dzień kwietnia przypada w sobotę, w związku z czym 
termin na rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłuże-
niu do 2 maja 2016 r.

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem  
za 2015 rok, str. 20

Spotkanie Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy

Problemy religijne i społeczne w kontekście 
świąt wielkanocnych były tematem spotkania 
członków Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy NSZZ „Solidarność” z duszpaste-
rzem ludzi pracy archidiecezji gdańskiej ks. dr. 
Sławomirem Decowskim, które odbyło się 
29 marca w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. 
Duszpasterz zabrał głos w sprawie migran-
tów i ekspansji islamu, zwracając uwagę 
na problem laicyzacji krajów europejskich. 
Poruszył również problem Bożej sprawiedli-
wości i miłosierdzia. W spotkaniu wziął udział 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

O podwyżkach wynagrodzeń
Podwyżki wynagrodzeń były głównym 
tematem comiesięcznego spotkania przed-
stawicieli gdańskich i sopockich organizacji 
związkowych, które odbyło się 30 marca 
w gdańskiej siedzibie „S”. Okazało się, że 
w wielu pomorskich instytucjach publicznych, 
których działania w dużej mierze uzależnione 
są od aktualnej władzy politycznej, udało się 
odblokować zamrożone przez ostatnie lata 
negocjacje płacowe i fundusze wynagrodzeń. 
Problemem pozostają stosunkowo nieduże 
wysokości podwyżek, wynikające z założeń 
budżetu na 2016 r., oraz doraźne podwyższanie 
wynagrodzeń elementami dodatkowymi (jak 
premie, dodatki wyrównawcze) zamiast syste-
mowego podnoszenia podstawy wynagrodzeń.
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SP     JRZENIE 10 kwietnia 2010 roku 
doszło do tragicznego wy-
darzenia bez precedensu. 
W smoleńskiej katastrofie lotu 
Tu-154M zginął prezydent RP 
Lech Kaczyński z małżon-
ką Marią, ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski i 93 inne osoby 
– przedstawiciele polskiej elity, 
szefowie najważniejszych urzę-
dów, generałowie, duchowni, 
parlamentarzyści, urzędnicy, 
przedstawiciele stowarzyszeń 
oraz załoga samolotu. Z tej 
podróży nie wrócili. Tak jak 
nie wrócili z rosyjskiej nie-
woli przedstawiciele polskiej 
elity, wymordowani przez So-
wietów. Śmierć połączyła ludzi 

z różnych partii politycznych. 
Pozostały po nich teksty, zdję-
cia i filmy.

Nadal wiele pytań o to, co 
wydarzyło się 10 kwietnia przed 
lotniskiem w Smoleńsku, po-
zostaje bez odpowiedzi. Nadal 
kluczowe dowody, jak reje-
stratory i wrak samolotu, są po 
stronie rosyjskiej. Bez dostępu 
do najistotniejszych dowodów, 
czyli wraku polskiej maszyny 
z biało-czerwoną szachownicą, 
nie jest możliwy postęp w do-
chodzeniu do prawdy.

Nie został rzeczowo zba-
dany wątek błędnego napro-
wadzania maszyny. Brakuje 
zapisów z wideorejestratorów 
z baraku na smoleńskim lotni-

sku, nazywanego „wieżą kon-
troli lotów”.

Komisja ekspertów, powo-
łana do zbadania katastrofy 
smoleńskiej przez ministra 
Antoniego Macierewicza, 
pracuje nad przybliżeniem nas 
do prawdy. Wiele dowodów 
bezpośrednich i pośrednich 
wskazuje, że istnieją inne ra-
cjonalne wyjaśnienia przebie-
gu katastrofy, niż te, o których 
raportowały moskiewska MAK 
i tzw. komisja Millera.

Jak choćby serwowane 
z uporem opinii publicznej tezy 
o uderzeniu skrzydła samolotu 
w brzozę czy o niefrasobliwo-
ści i brawurze pilotów.

(asg)

Smoleńsk 2010

POMORZE PAMIĘTA!
„Na długiej liście ofiar 
znalazło się wielu naszych 
przyjaciół, ludzi »Solidar-
ności«. Tej straty nie da się 
wypełnić. Pozostała po nich 
wielka pustka. Nigdy o nich 
nie zapomnimy” – to frag-
ment Stanowiska Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” w związku z tragiczną 
katastrofą pod Smoleń-
skiem, przyjętego 12 kwiet-
nia 2010 r. Ofiary tragedii 
upamiętniają na Pomorzu 
liczne miejsca pamięci.

Prezydent Lech Kaczyński 
i jego małżonka Maria 
spoczęli wprawdzie nie 

w Trójmieście, tylko na Wawelu, 
ale w Sopocie, w którym miesz-
kali przez niemal trzydzieści lat, 
upamiętnia ich park w Łazien-
kach Południowych. Również 
w Gdyni, na Kamiennej Górze, 
znajduje się park im. Marii i Le-
cha Kaczyńskich. Te inicjatywy 
poprzez wspólny patronat pod-
kreślają miłość łączącą prezy-
denta i pierwszą damę. O Lechu 
Kaczyńskim pamiętają zarówno 
mieszkańcy Kaszub (rondo jego 
imienia w Rumi), jak i Kociewia 
(pomnik i tablice w Skórczu, Sta-
rogardzie Gdańskim i Tczewie). 
Niestety, na tej liście brak stolicy 
regionu. A przecież Lech Ka-
czyński był współtwórcą i dzia-
łaczem nieodłącznie związanych 
z Gdańskiem Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża i NSZZ 
„S”, wykładowcą Uniwersytetu 
Gdańskiego. Szkoda, że politycz-
ny „przemysł pogardy” przesła-
nia obecnym włodarzom miasta 
prawdę.

Anna Walentynowicz, na-
zywana „Anną Solidarność”, 
w obronie której rozpoczął się 
strajk w sierpniu 1980 r., spo-
częła na cmentarzu Srebrzysko. 
W Gdańsku upamiętnia ją tabli-

ca na kamienicy przy al. Grun-
waldzkiej we Wrzeszczu, w któ-
rej mieszkała, a od 2015 r. także 
pomnik na skwerze jej imienia. 
W Gdyni znajduje się rondo im. 
Anny Walentynowicz.

Tablice pamiątkowe wiszą 
również w Gdańsku przy ulicach 
Sienkiewicza i Szerokiej, przed 
siedzibami dawnych biur posel-
skich Arkadiusza Rybickiego 
i Macieja Płażyńskiego. Były 
wojewoda gdański jest chyba naj-
częściej upamiętniany na Pomo-
rzu. Ronda w Brusach, Nowym 
Dworze Gdańskim, Pucku i So-
pocie, szkoła w Luzinie czy wia-
dukt w Tczewie są dowodem, że 
był dobrym gospodarzem regio-
nu. Płażyński został pochowany 
w sarkofagu w kaplicy Matki Bo-

skiej Ostrobramskiej w bazylice 
Mariackiej. Tam też znajduje się 
epitafium poświęcone wszystkim 
ofiarom tragedii smoleńskiej.

Admirała Andrzeja Karwe-
tę, dowódcę Marynarki Wojen-
nej, upamiętniają m.in. pomnik 
w Gdyni Oksywiu i tablica 
w Alei Zasłużonych Ludzi Mo-
rza w Rewie.

Leszkowi Solskiemu z Ro-
dziny Katyńskiej poświęcona 
jest tablica w kościele Gwiazdy 
Morza w Sopocie. Na upamięt-
nienie w Gdańsku wciąż czeka za 
to Przemysław Gosiewski, jeden 
z liderów Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów, w l. 1989-1991, 
pracownik Komisji Krajowej 
NSZZ „S”.

(ach)
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Epitafium smoleńskie w bazylice Mariackiej.

2 kwietnia 2005 roku o 21.37 odszedł od nas papież Jan Pa-
weł II. Podobnie jak w tym roku, była to sobota. Chwilę później 
pojawiły się transparenty „Santo subito” – Święty natychmiast. 
Dla nas, Jego rodaków, nie ulegało to najmniejszej wątpliwości. 
Dlatego właśnie kilka dni później według niektórych grubo 
ponad milion Polaków pojawiło się na rzymskich ulicach, by 
towarzyszyć Janowi Pawłowi II w ostatniej drodze. Chodząc 
wówczas nocą po ulicach Wiecznego Miasta, chyba najbardziej 
przejmujący był widok setek harcerzy śpiących pokotem na zie-
mi, między którymi oparte o mur stały polskie flagi. A później, 
w dzień pogrzebu, niespodziewany wiatr zamknął Ewangelię 
położoną na Jego trumnie.

Jedenaście lat temu odszedł od nas Święty Człowiek, ale 
także wielki przyjaciel i patron naszego Związku, NSZZ 
„Solidarność”. Pisałem wtedy w „Magazynie”, że solidar-
ność z małej i wielkiej litery wpisała się od początku w Jego 
nauczanie: „Solidarność, która zdała się wówczas 25 lat temu 
wyznaczać trzecią drogę, między kolektywistycznym i antyludz-
kim komunizmem i jego odmianami a kapitalizmem ze swoim 
zróżnicowaniem społecznym, przedmiotowym traktowaniem 
człowieka i pogonią za pieniądzem. Msze św. w strajkujących 
zakładach pracy, religijne emblematy na związkowych sztanda-
rach, odwołanie się do społecznej nauki Kościoła – wszystko to 
znaczyło, że nie chodzi tylko o chleb, ale o tożsamość wynika-
jącą z tradycji i wiary”. Czy dziś jesteśmy na tej drodze? Może 
nieco bliżej niż dekadę temu, ale wciąż zagubieni, podzieleni, 
poszukujący sensu. Chciałoby się rzec – urynkowieni, w nega-
tywnym znaczeniu tego słowa.

Wspomnienia wspomnieniami, rocznice rocznicami, a u nas 
– po staremu obrońcy Trybunału bronią go co sił. I nic to, że 
ci, którzy dziś go bronią, wczoraj latami całymi lekceważyli 
jego orzeczenia. Oto jeszcze w 2008 roku ów Trybunał uznał 
za niekonstytucyjne zapisy ustawy o związkach zawodowych, 
które dyskryminowały zatrudnionych nie na umowę o pracę. 
Osiem lat minęło i co? I nic. Dopiero obecny rząd zaproponował 
właśnie partnerom społecznym do konsultacji wykonanie zale-
ceń Trybunału, rozszerzając możliwość zrzeszania się także dla 
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne i tzw. samozatrudnio-
nych. W projekcie zmienia się więc „pracodawcę” na „podmiot 
zatrudniający”, a „pracownika” na „osobę wykonującą pracę 
zarobkową”. Na osoby te rozszerza się również ochronę związ-
kową i inne uprawnienia wynikające z ustawy. Projekt precyzuje 
także zasady reprezentatywności, prowadzenia negocjacji czy 
wyłaniania reprezentacji związkowej w przypadku ich większej 
liczby. Oczywiście, pojawiają się też znaki zapytania – jak choć-
by pewne ograniczenia zwolnień do wykonania tzw. doraźnych 
czynności związkowych czy restrykcje za niepodanie co kwartał 
liczby członków zakładowej organizacji. Czas pokaże, czy 
zwiększenie możliwości zrzeszania się rzeczywiście wpłynie 
na wzrost liczby członków związków zawodowych. W dalszym 
ciągu wszak łatwiej będzie pozbyć się potencjalnego związkow-
ca, który jest wynajmowany jako firma, niż pracownika zatrud-
nionego na umowę o pracę. Ale na pewno jest to krok w dobrym 
kierunku. Być może jego wprowadzenie ograniczy też choćby 
częściowo zatrudnianie w inny sposób niż na umowę o pracę. Po 
prostu nie będzie się to opłacało. Chwilę wcześniej Nowocze-
sna, zgłaszając swoją ustawę o związkach zawodowych istotnie 
ograniczającą prawa związków, nawet nie zająknęła się na temat 
wykonania wyroku Trybunału. Bo i po co? Trybunału broni się 
na ulicy, w mediach i w Brukseli, a w Sejmie realizujemy tylko 
niektóre jego orzeczenia. Wspomniany projekt Nowoczesnej, 
skrytykowany przez większość prawników, został głosami PiS 
i Kukiz’15 wyrzucony do kosza. I dobrze.

Jacek Rybicki

Wspomnienie 
i teraźniejszość
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i œmIesZno, i strAszno
Nowoczesny
odlot

Politycy opozycji są coraz bardziej zadowoleni 
z siebie. Że niby razem, że niby tacy obywatel-
scy, tacy nowocześni. Najpierw „wymyślili” ma-
nifestacje. Trzy lata po tym, gdy „Solidarność” 
zmobilizowała 200 tysięcy osób na największej 
demonstracji społecznej po 1989 r. Potem 
„wymyślili” pikietę i namioty pod kancelarią 
premiera. Znów kilka lat po wielkich mia-
steczkach namiotowych zbudowanych przez 
Związek pod Sejmem i kancelarią premiera w 
obronie niższego wieku emerytalnego. Obecnej 
opozycji, a konkretnie Ryszardowi „Bron-
kowi” (to od obciachu…) PETRU, można 
jednak przyznać jeden patent. To on wymyślił 
reaktywację tzw. latających uniwersytetów. 
Fakt, sam odleciał już dawno…

Lekcje prawa
Jeśli w najgorętszym obecnie sporze politycz-
nym ktoś jeszcze nie podziela zdania Trybunału 
Konstytucyjnego, ma chyba najlepszą okazję, 
aby się „nawrócić”. Oto wyszło na jaw, gdzie 
w ostatnich latach sędziowie Trybunału za 
publiczne pieniądze uczyli się praworządno-
ści. Były to m.in. takie ostoje demokracji, jak 
Tunezja, Kirgistan i Rosja. O dziwo, w przypad-
ku Korei sędziowie wybrali Południową, a nie 
Północną…

Lex
Tribunalis?
À propos Trybunału. Wygląda na to, że dzięki 
ten instytucji czeka nas prawdziwa rewolucja 
w prawie i dodruk zaktualizowanych pod-
ręczników akademickich. Do znanej od blisko 
dwóch tysięcy lat maksymy „Nikt nie powinien 
być sędzią we własnej sprawie” (łac. Nemo 
iudex in causa sua) trzeba będzie dopisać: 
„Tylko Trybunał może być trybunałem w swojej 
sprawie”. Polski wkład w doktrynę prawa – Lex 
Tribunalis?

Broni
demokracji
Powiększa się grono obrońców „demokracji”. 
Oto niejaki ANDERS BREIVIK, morderca 
77 niewinnych osób, poskarżył się na nor-
weskie władze do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Podobno łamane są jego 
prawa człowieka. Jak? Oto za swój czyn jest 
odizolowany w zaledwie trzypokojowej celi z 
komputerem (fakt, że bez internetu), telewi-
zorem i salą gimnastyczną, dostaje tylko jedną 
kawę dziennie, a ostatnio uniemożliwiono 
mu korespondencyjne studiowanie na uczelni 

wyższej. No i sam wyrok – aż 21 lat więzienia 
za 77 morderstw! Gdzie tu sprawiedliwość, 
gdzie demokracja?

Ale jaja!
Jak Pomorze długie i szerokie w okresie świąt 
wielkanocnych kolejne miasta prześcigały się 
w postawieniu w centralnym punkcie jak naj-
większej pisanki (np. ze styropianu). Rzeczywi-
ście, robiły wrażenie. Ale w skali całego kraju 
nie mają szans. Największe jaja od kilku mie-
sięcy robi sobie z nas wszystkich RYSZARD 
PETRU... W Niedzielę Wielkanocną lider No-
woczesnej Kropki rozdawał żurek spacerowi-
czom przed kancelarią premiera w Warszawie. 
Swoje wygłupy nazwał happeningiem „Bonżur 
wolność!”. I to jest dobry kierunek. Francuzom 
chętnie Petru oddamy…

Rewolucja
francuska
Wyobraźmy sobie, że PETRU rzeczywiście 
ląduje nad Loarą i Sekwaną. Ze swoją znajo-
mością historii (vide uroczystość Sześciu Króli 
i przewrót majowy) szybko dokonałby tam 
– nomen omen – wielkiej rewolucji z francu-
skimi świętami narodowymi. 8 maja – rocznica 
lądowania kosmitów w Normandii. 14 lipca 
– wspomnienie zburzenia Bazylii (lub Brazylii 
– do wyboru). 11 listopada – rocznica wybuchu 
III wojny światowej między Francją a Niem-
cami (pretekstem był spór o wagon kolejowy 
w lasku Compiègne). Do ustalenia pozostałoby 
jeszcze tylko, w którym wieku żyła królowa 
Marsylianka…

Obawy liderów
Sensacja! Według najnowszego sondażu 
najpopularniejszym przywódcą w Polsce jest… 
PAPIE¯ FRANCISZEK. Nie RYSZARD 
PETRU, nie GRZEGORZ SCHETYNA, 
nie MATEUSZ KIJOWSKI (lider Komitetu 
Obrony Koryta… to jest, hm... Komitetu Obro-
ny Demokracji), tylko właśnie Ojciec Święty, 
który cieszy się sympatią 78 proc. Polaków. Dla 
załamanych szefów „nowoczesnych” i „obywa-
telskich” partii mamy pocieszenie – papież nie 
zamierza konkurować z nimi o miano „lidera 
opozycji” w Polsce.

Pola gór¹!
Tak, tak, nie Polska 
górą, tylko Pola. 
Chociaż Polska 
też, bo mowa 
o specjalnej 
aplikacji dostępnej 
na urządzenia mo-
bilne, która służy 
do promowania 
patriotyzmu 
gospodarczego. 

Wystarczy w sklepie najechać swoim telefonem 
komórkowym na kod kreskowy danego pro-
duktu, aby dowiedzieć się, czy jego producent 
reprezentuje polski kapitał, prowadzi działal-
ność w Polsce i tu zatrudnia pracowników. 
Każdy produkt może otrzymać maksymalnie 
100 punktów. My też jesteśmy na sto procent 
za takimi i podobnymi inicjatywami, które pro-
mują polskie firmy i polskich pracowników!

ach, rys. Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA

Jaki wpływ miał chrzest 
Polski na historię 
naszego kraju?

TADEUSZ GRUBICH, 
przewodniczący KM Pracowników 
Biura ZRG NSZZ „S”, animator 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
w Regionie Gdańskim NSZZ „S”

– Chrzest Mieszka I, a tym samym całej Pol-
ski, miał niezwykle ważne znaczenie w historii 

naszego kraju. Dołączyliśmy w ten sposób do kręgu chrześci-
jańskiej Europy. Mam nadzieję, że pomimo zagrożenia terro-
ryzmem, które właśnie obserwujemy, nasz kontynent zachowa 
swój charakter. Przed zbliżającą się 1050 rocznicą chrztu Polski 
podkreśla się najczęściej praktyczny wymiar tego wydarzenia, 
pomoc w budowie młodej polskiej państwowości, ale my jako 
członkowie „Solidarności”, związku zawodowego odwołujące-
go się do chrześcijańskich korzeni, powinniśmy zwracać rów-
nież uwagę na duchowy aspekt tej rocznicy. W Związku zacho-
wujemy chrześcijańskie dziedzictwo m.in. poprzez działalność 
duszpasterstwa ludzi pracy, do czego wszystkich zachęcam.

IWONA LIPKOWSKA, radca prawny 
w Dziale Prawnym Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”

– Chrześcijaństwo niesie ze sobą uniwer-
salne wartości, które porządkują nasz świat, 
decydują o naszych relacjach z innymi ludźmi. 
Opieranie się na nich przynosi pozytywne skut-

ki zarówno w naszym życiu osobistym, jak i życiu społecznym. 
Wpływ chrześcijaństwa na rozwój Polski pokazuje nasza histo-
ria. Pamiętajmy również o tożsamości naszego Związku. War-
tości chrześcijańskie przywołane są przecież nie tylko w Konsty-
tucji RP, ale także w statucie NSZZ „Solidarność”.

ALEKSANDER KOZICKI, kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Gdyni

– Uważam, że chrzest w 966 r. był nie tylko 
ważnym, ale wręcz najważniejszym wydarze-
niem w historii naszego kraju. Rzymski kato-
licyzm to podstawowa wartość dla większości 
Polaków. Na przykład w mojej rodzinie, która 

ma korzenie także w innych narodowościach, to właśnie toż-
samość katolicka była pierwsza, z niej wyrosła polskość. Także 
w historii „Solidarności” katolicyzm odcisnął znaczące piętno. 
Wystarczy przypomnieć wielu kapelanów lub religijne symbole 
towarzyszące poszczególnym wydarzeniom, krzyże i obrazy wi-
szące w protestujących zakładach. To oczywiście wizerunki Jana 
Pawła II, ale również inne, np. obraz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, który towarzyszył stoczniowcom kończącym w sierp-
niu 1980 r. strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

BOGDAN TYLOCH, kierownik 
Oddziału NSZZ „S” w Chojnicach

– Chrześcijaństwo przyjęte przez Polskę 
w 966 r. to drogowskaz, którym powinniśmy 
się kierować w życiu osobistym, związkowym 
i społeczno-gospodarczym. Widzimy, jakie 
problemy, różnego rodzaju, mają kraje, któ-

re odeszły od chrześcijaństwa. Historia pokazuje duży wpływ 
chrześcijaństwa na dzieje naszego narodu. Najpierw pomogło 
zbudować, a potem umocnić nasze państwo. W XX wieku 
chrześcijaństwo pomogło Polakom przetrwać tragiczne okresy. 
Pamiętajmy, że zarówno Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wy-
szyński, jak i papież Jan Paweł II byli wielkimi orędownikami 
kultu maryjnego i zawierzyli Polskę opiece Matki Bożej. I ta 
opieka jest widoczna.

oprac. (ach)
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Dramatycznie niskie płace 
i poszanowanie godności 
zawodu, który wykonują 
– to sprawy najbardziej 
istotne dla pracowników 
większości instytucji kul-
tury w Regionie Gdańskim. 
Pozytywem natomiast na 
który wskazują pracow-
nicy, jest bezpieczeństwo 
zatrudnienia. W takich in-
stytucjach, jak muzea, bi-
blioteki, opera i filharmo-
nia pracownicy po okresie 
próbnym otrzymują stałe 
umowy o pracę.

siedemnaście lat w szkołach 
muzycznych, wielu z nich ma 
podyplomowe studia, stopnie 
naukowe, kochają muzykę, bo 
nasza praca to przecież rodzaj 
powołania, ale zarobki, które 
otrzymujemy za pracę, nie po-
zwalają nam godnie żyć – mówi 
Anna Sawicka, wiolonczelistka, 
koncertmistrz, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Operze Bałtyckiej.

Praca muzyka w takich 
instytucjach jak opera czy fil-
harmonia jest bardzo ciężka. 
Artystów obowiązuje ośmio-
godzinny dzień pracy, na któ-
ry składają się wspólne próby 
chóru czy orkiestry i ćwiczenia 
indywidualne.

– Nikt nie jest w stanie 
przez osiem godzin naciskać 
struny, uderzać pałeczkami czy 
śpiewać, ale nam się mówi, że 
taki obowiązuje nas czas pra-
cy – stwierdza Anna Sawicka. 
– Na dodatek mamy przerywa-
ny czas pracy. Próby są rano 
i wieczorem. Dochodzą do tego 
spektakle.

Codzienne próby w Operze 
Bałtyckiej trwają w godzinach 
9.30-13.30 i wieczorem 17.30-
-21.30.

– Wynagrodzenie mło-
dego muzyka wynosi 2-2,2 
tysiąca brutto, a więc około 
1400 złotych na rękę. Do tego 

mogą dochodzić dopłaty za tak 
zwane nadgrania, czyli udział 
w przedstawieniach – około 
200-270 złotych brutto, i to 
wszystko – mówi Krzysztof 
Rzeszutek, tenor w chórze, 
który wykonuje także partie 
solowe, wiceprzewodniczący 
„S” w Operze Bałtyckiej.

Anna Sawicka dodaje, że 
„nadgrania” też nie są do końca 
sprawiedliwe. Bo nie wszyscy 
muzycy biorą udział we wszyst-
kich spektaklach, a w próbach 
uczestniczyć muszą. Za go-
towość nie dostaje się żadnej 
gratyfikacji finansowej.

– W tym zawodzie nie ma 
też możliwości awansu, nie ma 
takiej ścieżki kariery. Muzycy, 
żeby przeżyć, muszą gdzieś do-
datkowo dorabiać. Ja na przy-
kład pracuję jeszcze w bibliote-
ce. Od siedmiu lat nie mieliśmy 
podwyżek. Ta sytuacja powo-
duje, że czujemy się zmęczeni 
i zniechęceni.

Nawet solista Opery Bałtyc-
kiej nie może liczyć na godne 
wynagrodzenie. Otrzymując 
około 3 tysięcy złotych brut-
to, na rękę dostaje 2400-2500 
złotych.

Związkowcy z Opery Bał-
tyckiej mówią, że od stycznia 
2014 roku są w sporze zbioro-
wym z pracodawcą. Domagają 
się 30-procentowej podwyżki 
wynagrodzeń.

– Osobną sprawą jest brak 
w Operze Bałtyckiej zarówno 
zakładowego, jak i ogólnopol-
skiego układu zbiorowego. I tu 
przydałaby się jedność środowi-
ska, by wywalczyć ogólnopol-
ski ponadzakładowy układ zbio-
rowy dla artystów muzyków 
– wyjaśnia Anna Sawicka.

W operze pracuje około 250 
osób. Po okresie próbnym pra-
cownicy otrzymują stałe umo-
wy zatrudnienia.

Niskie płace to także naj-
większy problem Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej. W fil-

harmonii pracuje 130 osób. 
Większość zatrudniona jest 
w pełnym wymiarze czasu pra-
cy na czas nieokreślony, kilka 
osób w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, a niektórzy z nich 
na kolejnych umowach okreso-
wych.

– Po długich i trudnych 
negocjacjach oraz wielu kom-
promisach udało się w czerwcu 
2011 roku zrestrukturyzować 
płace muzyków orkiestrowych – 
mówi Brygida Muchowiecka, 
muzyk orkiestry symfonicznej 
grająca na waltorni, przewod-
nicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „S”. – Zmianie uległa 
Tabela Wynagrodzeń Zasad-
niczych Muzyków Orkiestry, 
ujednolicono normy w orkie-
strze, ustalono jednakową dla 
wszystkich muzyków stawkę 
wynagrodzenia ponadnormo-
wego, a ekwiwalent na akceso-
ria do instrumentów otrzymują 
jedynie muzycy grający na 
własnych instrumentach. Od 
stycznia 2015 roku udało się 
wynegocjować kolejną drobną 
regulację płacy zasadniczej mu-
zyków orkiestrowych.

Obecnie wynagrodzenia mu-
zyków orkiestrowych kształtują 
się w granicach od 2300 złotych 
(muzyk rozpoczynający pracę, 
bez stażu w orkiestrze) do 4060 
zł (koncertmistrz).

Dziady kultury

Komisje zakładowe po-
morskich muzeów, bi-
bliotek, teatrów, opery, 

filharmonii, prasy, radia i te-
lewizji skupione są w Regio-
nalnym Sekretariacie Kultury 
i Środków Masowego Przekazu 
NSZZ „Solidarność”. Sekreta-
riat funkcjonuje od 2001 roku.

– Sytuacja pracowników 
instytucji kultury jest fatalna, 
a często – trzeba to powiedzieć 
– dramatyczna. Kiedy po latach 
studiów i pracy zawodowej za-
rabia się 2 tysiące złotych brut-
to miesięcznie, trudno spojrzeć 
swoim dzieciom w oczy. Z te-
go nie da się utrzymać rodziny 
– mówi Dariusz Wasielewski, 
przewodniczący sekretariatu. 
– W Pomorskiem najciężej jest 
w instytucjach zależnych od 
budżetu województwa. W wielu 
spośród nich płace nie były we-
ryfikowane od blisko dekady. 
Brak systemowych rozwiązań 
sprawia, że pracownicy kultury 
są zwyczajnie „ogrywani” przez 
urzędników i lekceważeni przez 
samorządowców. I to właśnie 
popycha ich do tak desperac-
kich posunięć, jak zapowiedź 
protestu głodowego w Państwo-
wej Operze Bałtyckiej.

Państwowa Opera 
Bałtycka i Polska 
Filharmonia Bałtycka

Państwowa Opera Bałtycka 
i Polska Filharmonia Bałtycka 
finansowane są z dotacji Urzę-
du Marszałkowskiego.

Artyści z Opery Bałtyckiej 
i Filharmonii Bałtyckiej mó-
wią, że ich zawód jest systema-
tycznie degradowany. Są jedną 
z najmniej zarabiających grup 
zawodowych w Polsce. Dodają, 
że są w jeszcze gorszej sytuacji 
niż nauczyciele, choć przecież ci 
ostatni za swoją pracę otrzymują 
także niskie wynagrodzenie.

– Artyści są rozgoryczeni. 
Uczyli się, studiowali przez 

ANNA SAWICKA:  
– Artyści są 
rozgoryczeni. Uczyli 
się, studiowali przez 
siedemnaście lat 
w szkołach muzycznych, 
wielu z nich ma 
podyplomowe studia, 
stopnie naukowe, 
kochają muzykę, bo 
nasza praca to przecież 
rodzaj powołania, 
ale zarobki, które 
otrzymujemy za pracę, 
nie pozwalają nam 
godnie żyć.
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– Będziemy ubiegać się o re-
gulację płac, aby wynagrodze-
nia coraz większej liczby muzy-
ków zbliżały się przynajmniej 
do średniego wynagrodzenia 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw. Jesteśmy jedyną grupą 
zawodową, której przygotowa-
nie do wykonywania zawodu 
trwa 17 lat, to ścisła specjaliza-
cja już od szkoły podstawowej. 
Spróbujemy wnioskować, aby 
wynagrodzenia pracowników 
najniżej uposażonych mogły 
znaczniej przekraczać ustawo-
wą płacę minimalną. Po raz 
kolejny będziemy też wniosko-
wać, by wysokość wynagrodzeń 
zasadniczych wzrastała obliga-
toryjnie o tak zwany wskaźnik 
inflacyjny, jeśli wzrosną ceny 
towarów i usług konsumpcyj-
nych, zgodnie z tabelami GUS 
– wyjaśnia przewodnicząca „S” 
w PFB.

Muzyków PFB obowiązuje 
również ośmiogodzinny dzień 
pracy.

– W kodeksie pracy nie 
przewidziano specyficznego dla 
muzyka systemu pracy – czte-
rogodzinne zajęcia wspólne, 
tj. próby orkiestry, plus czas 
na zajęcia indywidualne, tzw. 
ćwiczenie, czyli utrzymywanie 
stałej, wysokiej formy instru-
mentalnej – tłumaczy Brygida 
Muchowiecka. – Na ogół jed-
nak planuje się cztery godziny 
próby orkiestry i trzy próby ge-
neralnej oraz sam koncert. Taki 
system pracy przewidziany jest 
w Zakładowym Regulaminie 
Pracy!

Przewodnicząca dodaje, że 
nie wyklucza to jednak możli-
wości włączenia do planu pracy 
dodatkowych prób w godzinach 
popołudniowych – na ogół mię-
dzy 18 a 21 czy też koncertów 
w inne dni tygodnia.

W Filharmonii Bałtyckiej 
nie funkcjonuje zakładowy 
układ zbiorowy pracy, „Solidar-
ność” nie wyklucza negocjacji 
w tej kwestii.

– Jest natomiast wynego-
cjowany przed laty Zakładowy 
Regulamin Wynagradzania oraz 
Zakładowy Regulamin Pracy, 
na przestrzeni lat nowelizowa-
ny – mówi przewodnicząca „S”.  
– Niepokoją natomiast zarzą-
dzenia i procedury, które po-
zwalają poniekąd na unikanie 
zawartych tam zapisów lub też 
bez konsultacji je modyfikują.

Biblioteki

Biblioteki i ich zbiory sta-
nowią dobro narodowe oraz 
służą zachowaniu dziedzictwa 
narodowego. Organizują i za-
pewniają dostęp do zasobów 
dorobku nauki i kultury pol-
skiej oraz światowej. Szkoda, 
że pracownicy, którzy dbają 
o dobro narodowe, nie zasłu-
gują zdaniem decydentów na 
godne wynagradzanie.

– Jesteśmy dobrze wy-
kształconymi pracownikami, 

wielu z nas posiada studia po-
dyplomowe – mówi Katarzyna 
Kulesza, przewodnicząca „S” 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Gdyni. – Bibliotekarstwo 
jest zawodem, który zapewnia 
dostęp do najnowszych zdoby-
czy nauki, a także przyczynia 
się do popularyzacji oświaty 
i kultury. Dlatego ustawicznie 
doskonalimy swoją wiedzę, 
chcielibyśmy być także za to 
odpowiednio wynagradzani.

Katarzyna Kulesza dodaje, 
że wbrew pozorom nie jest to 
łatwa praca, choćby z powodu 
niedogodnych godzin. Więk-
szość bibliotek czynna jest do 
godziny 19.

– Od ośmiu lat nie było 
u nas podwyżek wynagrodzeń. 
Pracownicy zarabiają średnio 
2500 złotych brutto – mówi 
Katarzyna Kulesza. – Jeste-

śmy rozżaleni. Od 2014 roku 
piszemy do prezydenta Gdyni 
petycje. Ale on nam na nie na-
wet nie odpowiada. Dostajemy 
odpowiedzi jedynie z Wydziału 
Kultury Urzędu Miasta w Gdy-
ni, które nie zapowiadają polep-
szenia naszej sytuacji.

Związkowcy mówią, że 
różnice między wynagrodze-
niami bibliotekarzy w różnych 
miastach sięgają nawet 500 zło-
tych. Pracownicy wiele sobie 
obiecują po nowym dyrektorze 
biblioteki. Mają nadzieję, że ich 
zarobki przynajmniej dosięgną 
tych z Gdańska i Sopotu.

– W ciągu ostatnich ośmiu 
lat pracownicy gdańskiej bi-
blioteki mieli cztery podwyżki, 
wzrost dodatków funkcyjnych, 
w Słupsku też były trzyprocen-
towe podwyżki. U nas nie było 
żadnych – mówi Katarzyna 
Kulesza.

Przewodnicząca „S” dodaje, 
że warunki płacowe powodują, 
że w bibliotece w Gdyni nie 
chcą pracować młodzi ludzie. 
Nawet jeśli się zatrudniają, po 
jakimś czasie odchodzą z pracy, 
a pozostają jedynie pracownicy, 
którzy mają już wysługę lat, 
mają kilka lat do emerytury.

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Gdyni pracuje ponad 
110 osób, jej sieć biblioteczną 
stanowią 24 filie.

W nieco lepszej sytuacji 
są pracownicy Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdańsku. Ta instytucja 
jest współprowadzona przez 
dwa samorządy: wojewódz-
two pomorskie i gminę miasta 
Gdańska na podstawie umowy, 
zgodnie z którą województwo 
finansuje działalność związaną 
z pełnieniem funkcji ośrodka 
wojewódzkiego, natomiast mia-
sto działalność 29 filii znajdują-
cych się w różnych dzielnicach. 
Instytucja zatrudnia około 200 
osób. Średnie wynagrodzenie 
wynosi 2700-2800 złotych 
brutto.

– Zgodnie z zapisem w na-
szym układzie zbiorowym 
w pierwszym kwartale każ-
dego roku zadajemy naszej 
dyrekcji zestaw pytań dotyczą-
cych szczegółów funduszu na 
płace oraz sytuacji kadrowej 
w bibliotece. W oparciu o te 
dane prowadzimy następnie 
z dyrekcją negocjacje płacowe 
i – jeśli pojawia się informacja, 
iż dotacje z urzędów zostały po-
większone – ustalamy wielkość 
podwyżek. Wcześniej uzgad-
niamy je z dwoma pozostałymi 
związkami zawodowymi dzia-
łającymi w bibliotece – mówi 
Ewa Łapińska, przewodni-
cząca „S” w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Gdańsku.

Przewodnicząca „Solidar-
ności” podkreśla, że pole do 
działań daje Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy wynegocjowa-
ny w 2001 roku.

– W 1997 roku powstał po-
nadzakładowy układ zbiorowy 
pracy dla wszystkich instytucji 
kultury. Wzorowaliśmy się na 
nim, tworząc nasz Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy. Wszyst-
kie istotne zapisy dotyczące 
takich spraw, jak nagrody ju-
bileuszowe, odprawy, wysługa 
lat, udało nam się przepisać do 
naszego układu – tłumaczy Ewa 
Łapińska.

Problemem jest, jak twierdzą 
związkowcy, niedoinwestowanie 
bibliotek. Wiele placówek wy-
maga remontu. Są takie dzielni-
ce, w których biblioteki nie ma. 
A czytelnictwo, jak widać po 
liczbie osób, które wypożyczają 
książki, ma się dobrze. Przyda-
łaby się także większa pula pie-
niędzy na zakup książek, który 
częściowo finansowany jest 
z budżetu ministerstwa, w za-
sadniczej jednak części z dotacji 
samorządów.

Muzea

Muzea w Regionie Gdań-
skim podlegają pod różne or-
gany założycielskie, a co za 
tym idzie otrzymują dotacje 
finansowe z różnych źródeł. 
Narodowe Muzeum Morskie 

i Muzeum Zamkowe w Mal-
borku finansowane są przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, natomiast 
Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska przez prezydenta 
miasta Gdańska, a pozostałe, 
to jest: Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Muzeum Arche-
ologiczne w Gdańsku, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słup-
sku, Muzeum – Kaszubski 
Park Etnograficzny we Wdzy-
dzach Kiszewskich i Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie przez 
Urząd Marszałkowski.

Choć muzea mają różne 
organa założycielskie, mają 
podobne problemy. A najważ-
niejszy z nich to zbyt mała 
wysokość finansowania insty-
tucji kultury, a to bezpośrednio 
przekłada się na wynagrodzenia 
pracowników. Grupa zawodowa 
muzealników należy do najniżej 
uposażonych.

– Mając wyższe wykształce-
nie i studia podyplomowe, 25-
-letni staż pracy i pracując na 
stanowisku kuratora zbiorów, 
otrzymuję wynagrodzenie nie-
wiele ponad 3000 złotych net-
to, z czego m.in. 640 złotych to 
dodatek funkcyjny – wyjaśnia 
Małgorzata Paszylka-Glaza, 
przewodnicząca Międzyregio-
nalnej Sekcji Muzeów Regio-
nu Gdańskiego i Słupskiego 
i wiceprzewodnicząca Sekcji 
Krajowej Muzeów i Instytucji 
Ochrony Zabytków.

Młodsi pracownicy muze-
ów na niższych stanowiskach 
otrzymują wynagrodzenie, któ-
re jest niewiele wyższe niż 2000 
złotych.

Jedynym pocieszeniem jest 
to, że muzealnicy – pracowni-
cy merytoryczni – otrzymują 
zazwyczaj stałe umowy o pra-
cę. Jedynie opiekunki muzealne 
zatrudniane są na umowach na 
czas określony.

Od wielu lat w muzeach nie 
było podwyżek W ubiegłym 
roku niektóre muzea podlega-
jące marszałkowi województwa 
pomorskiego uzyskały tak zwa-
ną regulację, czyli stosunkowo 
niewielkie sumy, które miały 
rekompensować m.in. inflację 
z lat poprzednich.

– To nie jest kwota, która nas 
satysfakcjonuje – mówi Małgo-
rzata Paszylka-Glaza. – Dlatego 
prowadzimy rozmowy z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Impuls idzie 
z góry i mamy nadzieję, że 
wzorem resortu kultury również 
marszałek województwa po-
morskiego i prezydent Gdańska 
zechcą zaplanować dodatkowe 
fundusze na kulturę, w tym na 
podwyżki wynagrodzeń.

Muzea, które podlega-
ją pod Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
są w nieco lepszej sytuacji od 
pozostałych. Od nowego roku 
resort zaplanował pięciopro-
centowe podwyżki wynagro-
dzeń. Trzeba było poczekać na 

podpis prezydenta, dlatego nie 
zostały one jeszcze uruchomio-
ne. Pracownicy otrzymają je 
wkrótce wraz z wyrównaniem 
od początku roku.

– Średnio pracownicy na-
szego muzeum otrzymają około 
100 złotych brutto. Nie jest to 
rewelacyjna kwota, zważywszy 
że od 2010 do 2016 roku śred-
nie wynagrodzenia w Polsce 
wzrosły nawet o tysiąc złotych. 
My nie mieliśmy podwyżek od 
2009 roku – wyjaśnia Walde-
mar Jaszczyński, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” przy Muzeum Zam-
kowym w Malborku.

Niskie wynagrodzenia to 
niejedyny problem zajmujący 
muzealników. Związkowcy 
obawiają się uwolnienia zawo-
du muzealnika.

– Muzealnikiem nie jest 
każdy, kto pracuje w muzeum. 
To pracownik merytoryczny, 
który opiekuje się zbiorami, 
a nie jedynie osoba pracująca 
w muzeum – wyjaśnia Małgo-
rzata Paszylka-Glaza. – Osoby, 
które pracują przy gromadze-
niu, archiwizacji, konserwacji 
zbiorów muzealnych, muszą 
mieć odpowiednie wykształce-
nie, doświadczenie, obowiązuje 
ich pewna ścieżka kariery. Tak 
było do tej pory. Obawiamy się, 
że uwolnienie zawodu muzeal-
nika doprowadzi do tego, że 
każdy będzie mógł nim zostać, 
wystarczy że będzie pracował 
w muzeum.

Dlatego związkowcy walczą 
o uregulowanie zawodu muze-
alnika, choć – jak mówią – to 
dopiero początek drogi.

– Dążymy do stworzenia 
układu branżowego. Chcieliby-
śmy na wzór Karty nauczyciela 
w oświacie stworzyć katalog 
dobrych praktyk, który regulo-
wałby m.in. sposób zatrudnia-
nia, ścieżkę kariery, wysokość 
wynagradzania pracowników 
muzeów, ale także określałby 
kryteria, które trzeba spełnić, 
aby wykonywać zawód muze-
alnika – mówi Małgorzata Pa-
szylka-Glaza.

Olga Zielińska

KATARZYNA KULESZA: 
– Jesteśmy dobrze 
wykształconymi 
pracownikami, wielu 
z nas posiada studia 
podyplomowe. 
Bibliotekarstwo jest 
zawodem, który 
zapewnia dostęp 
do najnowszych 
zdobyczy nauki, 
a także przyczynia 
się do popularyzacji 
oświaty i kultury. 
Dlatego ustawicznie 
doskonalimy swoją 
wiedzę, chcielibyśmy 
być także za to 
odpowiednio 
wynagradzani.

MAŁGORZATA 
PASZYLKA-GLAZA: 
– Dążymy do stworzenia 
układu branżowego. 
Chcielibyśmy na wzór 
Karty nauczyciela 
w oświacie 
stworzyć katalog 
dobrych praktyk, 
który regulowałby 
m.in. sposób 
zatrudniania, ścieżkę 
kariery, wysokość 
wynagradzania 
pracowników muzeów, 
ale także określałby 
kryteria, które trzeba 
spełnić, aby wykonywać 
zawód muzealnika.



8 Nr 4/kwiecień 2016

ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

– Mówiąc o dokonaniach 
100 dni rządu, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego na pierwszym miejscu 
stawia stabilizację sytuacji śro-
dowisk i instytucji twórczych; 
mowa jest o odmrożeniu płac. 
Czy to oznacza, że wszystkie 
placówki kultury otrzymają 
zwiększony o 5 procent budżet, 
czy też podział będzie inny?

– To oznacza, że wszystkie 
instytucje kultury, które miały 
zamrożone płace przez rząd 
Donalda Tuska i Ewy Kopacz 
w ramach zamrożenia płac 
sfery budżetowej, będą mogły 
podwyższyć płace pracowni-
ków średnio o 5 procent, ale 
w tych instytucjach, które pod-
legają ministerstwu. Jeśli chodzi 
o instytucje kultury podlegające 
samorządom, marszałkom woje-
wództw, prezydentom miast czy 
starostom, to mam nadzieję, że 
też się dopasują do nowej poli-
tyki rządu.

– Trwa walka pracowników 
Opery Bałtyckiej o wynegocjo-
wane wcześniej z dyrektorem 
podwyżki. Czy ministerstwo 
będzie próbowało w jakiś spo-
sób wpłynąć na decyzję Urzędu 
Marszałkowskiego, aby w tej 
instytucji odmrozić płace?

– Uważam, że decyzja rządu 
Platformy Obywatelskiej o za-
mrożeniu płac była niewłaściwa. 
Tym bardziej że w tych instytu-
cjach pensje za wysokie nie były. 
Apelowałbym do marszałka, aby 
podjął politykę taką, jaką przy-
jął rząd Prawa i Sprawiedliwości 
w sprawie instytucji, które mu 
podlegają.

– Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
zapowiada uruchomienie pro-
gramu „Niepodległa 2018” 
i zintensyfikowanie polityki 
historycznej. Czy w tym pla-
nach będą także ujęte projekty 
dotyczące nowszej historii Pol-
ski, związane z wydarzeniami 
z 1980 roku i po tym okresie?

– „Niepodległa 2018” to ma 
być wieloletni program rządowy, 
który będzie realizowany już 
w drugiej połowie tego roku, ale 
z intensyfikacją przypadającą na 
rok 2018 – w setną rocznicę od-
zyskania niepodległości Polski. 
Chcemy, aby przez cały rok mia-
ły miejsce wydarzenia o różnym 
charakterze: ludycznym, rozryw-
kowym, ale też poważnym, ce-
remonialnym, instytucjonalnym, 
na przykład rozmaite konferen-
cje czy otwarcia nowych instytu-
cji. Chcemy, żeby rok 2018 był 
lekcją i przypomnieniem całego 
doświadczenia historycznego 
Polaków. A więc będą realizo-
wane niezwykle różnorodne 
wydarzenia i plany. One nie 
muszą dokładnie dotyczyć rocz-
nicy odzyskania niepodległości, 
ale powinny odnosić się do 
najważniejszych doświadczeń 
historycznych Polaków.

– Ministerstwo zapowie-
działo, że przeznaczy więcej 
pieniędzy z tegorocznego bu-
dżetu na ochronę zabytków.

– Postanowiliśmy podwyż-
szyć środki na ochronę zabyt-
ków, jest ich ciągle za mało. 
Podwyższyliśmy budżet prze-
znaczony na ten cel o 20 pro-
cent. Jak wielki jest to problem, 

pokazuje jeden z programów de-
dykowanych ochronie zabytków. 
Zgłoszone wnioski opiewały na 
kwotę prawie miliarda złotych, 
a do podziału mieliśmy jedynie 
sto milionów złotych.Widać, 
jak ogromne są potrzeby, a ich 
zaspokojenie jest zaledwie kil-
kunastoprocentowe. Będziemy 
z roku na rok środki na ten cel 
podwyższać.

– Czy będzie też wsparcie 
finansowe dla muzeów?

– Muzea w niewielkiej mie-
rze nam podlegają. Dotyczy to 
tylko tych najważniejszych. 
Niektóre współprowadzimy 
z samorządami. W tych nam 
podległych zaplanowaliśmy bu-
dżet na podwyżki dla pracowni-
ków, ale również na różne plany 
i działania twórcze.

– Ministerstwo zapowiada 
realizację Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. 
Jakie są jego główne założe-
nia? Jakie wsparcie uzyskają 
biblioteki?

– To program dedykowany 
bibliotekom, ale także różnym 
akcjom społecznym, które mają 
nakłonić społeczeństwo do roz-
woju czytelnictwa. To program 
wieloletni, przewidziany na lata 
2016-2020. Jego realizacja po-
zwoli na zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych 
oraz poprawienie ich infrastruktu-
ry. Duży nacisk będzie położony 
na promowanie i wspieranie roz-
woju czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży.

– Na jakim etapie są prace 
dotyczące tzw. dużej ustawy 
medialnej? Czy dzięki niej 

będzie stabilny system finan-
sowania mediów publicznych? 
Czy dojdzie do ich przeorgani-
zowania?

– Nad tą sprawą pracuje pełno-
mocnik ds. mediów publicznych 
wiceminister kultury Krzysztof 
Czabański. Mamy plan, aby do po-
łowy roku ustawę medialną prze-
głosować. Głównym jej zadaniem 
będzie skonstruowanie nowego 
systemu finansowania mediów 
publicznych. To pozwoli wyjść 
z pułapki wyścigu komercyjnego 
dotyczącego oferty programo-
wej z mediami prywatnymi. Bo 
im mniej środków finansowych 
dla mediów publicznych, tym 
większa pokusa, aby upodabniać 
programy mediów publicznych 
do programów mediów komer-
cyjnych. Wtedy muszą zarabiać 
przede wszystkim z reklam. I to 
jest pułapka, w której tkwi dziś 
telewizja i radio publiczne.

– Większość pracowników 
mediów publicznych, szczegól-
nie dotyczy to telewizji, zatrud-
niona jest na umowy śmieciowe. 
Czy Ministerstwo Kultury widzi 
konieczność także działań w tej 
kwestii, aby eliminować umowy 
śmieciowe w mediach publicz-
nych?

Teraz kultura
Rozmowa z JAROSŁAWEM SELLINEM, wiceministrem 
kultury i dziedzictwa narodowego
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– Uważamy, że instytucje me-
diów publicznych nie powinny 
zamieniać się w czystego emitenta 
programów. Dla programów, któ-
re są wymyślane, produkowane 
przez media publiczne, większość 
prac z tym związanych powinna 
odbywać się wewnątrz tych in-
stytucji. Choć dodać należy, że 
rynek producencki jest też dosyć 
rozwinięty prywatnie i z tego 
nie należy rezygnować. Jednak 
podkreślam, że większość prac 
powinna odbywać się wewnątrz 
tej instytucji. Nie rozumiemy 
polityki, która była prowadzona 
w ostatnich latach przez ludzi 
rekomendowanych przez PO 
i PSL, polegającej na wypychaniu 
twórczych elementów z mediów 
publicznych. Uważamy, że to po-
winny być media, w których ist-
nieje namysł programowy, gdzie 
jest planowanie, potem realizacja 
i opiera się to przede wszystkim 
na pracownikach etatowych ma-
jących poczucie związku z firmą, 
w której pracują, a więc z telewi-
zją i radiem. Ten związek polega 
na tym, że ludzie mają stabilną 
pracę, ale też stabilniej planuje się 
elementy programowe.

Rozmawiała 
Olga Zielińska

Z ogromnym żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej koleżanki Elżbiety Pacuły, która odeszła  

7 marca po długotrwałej chorobie. 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia 
 Rodzinie i najbliższym.

Koleżanki i Koledzy  z NSZZ „Solidarność”  
Pracowników Telekomunikacji

Elżbieta Pacuła nie żyje
W czerwcu 1989 r. współ-

tworzyła struktury reaktywo-
wanego NSZZ „Solidarność” 
w PPTiT – w Telekomunikacji 
i Poczcie Polskiej, wchodząc w 
skład Prezydium Sekcji Łącz-
ności. Po powstaniu Sekcji 
Krajowej Pracowników Teleko-
munikacji w 1991 r. była prze-
wodniczącą do chwili obecnej. 
W latach 1998-2002 przewodni-
czyła Krajowemu Sekretariatowi 
Łączności, będąc jednocześnie 
członkiem Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Aktywnie kierowała Związ-
kiem w okresie przemian wła-
snościowych w Telekomuni-
kacji Polskiej, doprowadzając 

m.in. do znacznego wzrostu 
wynagrodzeń w latach 1993-
-2000, zawarcia w 1998 r 
Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy i podpisania 
Pakietu Socjalnego w 2000 r. 
oraz utworzenia Pracowniczego 
Programu Emerytalnego w Te-
lekomunikacji Polskiej w 2001 
r. i Orange Customer Service 
w 2011 r. W kolejnych trud-
nych latach związanych z reor-

ganizacją i restrukturyzacją 
przedsiębiorstwa prowadzi-
ła na czele Sekcji Krajo-
wej i utworzonej w 2004 r. 
Organizacji Międzyzakła-
dowej Pracowników Tele-
komunikacji trudny dialog 
z pracodawcą. Efektem dia-
logu prowadzonego z praco-
dawcą są m.in. zawarte umo-
wy społeczne oraz układy 
zbiorowe pracy w spółkach 
Grupy Orange Polska.

Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Sekcja Krajowa 
Pracowników 

Telekomunikacji NSZZ 
„Solidarność”

Elżbieta Pacuła w 1980 
r. współtworzyła struktury 
NSZZ „Solidarność” w Wo-
jewódzkim Urzędzie Tele-
komunikacji we Wrocławiu, 
wchodząc w skład prezydium 
Komisji Zakładowej. W sta-
nie wojennym kontynuowała 
aktywność związkową, or-

ganizując działalność wspiera-
jącą pracowników i członków 
Związku w WUT Wrocław. 
Kolportowała prasę podziemną, 
uczestniczyła w protestach orga-
nizowanych przez „Solidarność”. 
Za swoją działalność internowana 
w Darłówku w okresie od 29 paź-
dziernika do 4 grudnia 1982 r.
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Oddział Pruszcz Gdański Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” obejmuje swoim zasięgiem miasto Pruszcz Gdański 
oraz gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdań-
ski, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie. W oddzia-
le, którym od 17 lat kieruje Ludwik Jakubek, skupionych jest 
jedenaście organizacji NSZZ „Solidarność.

nami, jakie zachodzą w oświa-
cie. Na szczęście zbytnio nie 
grozi nam problem zamykania 
szkół czy zwolnień nauczycie-
li, z uwagi na to, że większość 
naszych placówek znajduje się 
na terenach tzw. sypialni Gdań-
ska, gdzie przeważają rodziny 
z dziećmi – mówi przewodni-
czący Flejszar.

Niewiele młodszą, bo zareje-
strowaną w czerwcu 1989 roku, 
jest organizacja „Solidarności” 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania w Kolbudach, której 
przewodniczy obecnie Izabe-
la Rułkowska, a która skupia 
około 40 członków. W 1996 
roku powstała natomiast OM 
NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
Gminy Przywidz, której szefuje 
Ewa Zielińska.

Najmłodszą oświatową orga-
nizacją w Oddziale Pruszcz Gd. 
jest OZ NSZZ „Solidarność” 
Zespołu Szkół Rolniczych Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
w Rusocinie. W skład zespołu 
wchodzą: technikum, zasad-
nicza szkoła zawodowa oraz 
zawodowa szkoła specjalna. 
– Organizacja zrzesza przede 
wszystkim nauczycieli naszej 
placówki oświatowej – mówi 
Krzysztof Kamoń, przewodni-
czący szkolnej „Solidarności”. 
– Sytuacja w zespole szkół 
w Rusocinie w dużej mierze 
zależy od naboru nowych rocz-
ników do naszych placówek. 
Widać skutki niżu demogra-
ficznego. To, co również mar-
twi, to obniżający się z roku na 
rok poziom młodzieży, która do 
nas trafia. Często młodzi ludzie 
nie mają podstawowej wiedzy 
i umiejętności, które powinni 
wynieść ze szkoły podstawo-
wej czy gimnazjum – dodaje 
przewodniczący.

„Solidarność” 
w międzynarodowych 
koncernach

Organizacja związkowa 
w Crown Packaging Polska 
należy do jednych z najstar-
szych w Regionie Gdańskim, 

Przedsiębiorstwo Usługo-
wo-Produkcyjno-Handlowe  
Pomkol sp. z o.o. Kolbudy nale-
ży co prawda do gminy, jednak 
odbiorcami większości produkcji 
spółki są kontrahenci zagranicz-
ni. Pomkol posiada wieloletnie 
doświadczenie w produkcji 
części zamiennych do maszyn 
i urządzeń rolniczych. W tym 
roku minie 65 lat od jego zało-
żenia. Organizacja związkowa 
w firmie działa od 1989 roku. – 
Na co dzień współpraca z praco-
dawcą układa się dobrze. Mamy 
system premiowania i fundusz 
socjalny. Jeżeli sytuacja firmy 
na to pozwala, możemy liczyć 
na podwyżki – mówi Tomasz 
Kalinowski, przewodniczący 
OZ NSZZ „Solidarność”.

Mniej optymistycznie o sy-
tuacji w swojej firmie mówi 
Cezary Koziara, przewodni-
czący OZ NSZZ „Solidarność” 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Radunia”. Organizacja związ-
kowa powstała tam 5 stycznia 
1990 roku, zastąpiła wówczas 
zlikwidowane OPZZ. – Obec-
nie do Związku należy kilka-
naście osób. Specyfika naszej 
spółdzielni polega na tym, iż 
większość jej członków i zara-
zem mieszkańców to emeryci, 
a więc osoby niezamożne. W tej 

sytuacji wszelkie rozmowy do-
tyczące podwyżek wynagrodzeń 
dla pracowników spółdzielni 
są szczególnie trudne – mówi 
przewodniczący „S”.

Pozazdrościć seniorom

Ostatnimi moimi rozmówca-
mi są Jerzy Parczewski, prze-
wodniczący Terenowej Komisji 
NSZZ „Solidarność” Emerytów 
i Rencistów Powiatu Gdańskie-
go, oraz jego zastępca Zenon 
Skąpski. Bardzo różnorodna 
i atrakcyjna oferta terenowej 
organizacji, udokumentowa-
na w starannie prowadzonej 
kronice, przyciąga wiele osób. 
Obecnie liczy ona 150 człon-
ków, którzy co roku uczestni-
czą w uroczystych spotkaniach 
z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i Wielkiej Nocy. Poza tym 
organizowane są wieczorki 
taneczne w Centrum Kultury 
i Sportu, a także wycieczki, za-
równo jedno-, jak i kilkudniowe 
do ciekawych miejsc. Jest też 
możliwość udziału w zajęciach 
na basenie. W zeszłym roku, 
który był jubileuszowy dla 
NSZZ „Solidarność”, odbyła 
się uroczystość poświęcenia 
sztandaru komisji.

Małgorzata Kuźma

„Solidarność” 
w Pruszczu  
Gdańskim 

Z przedstawicielami kilku 
organizacji spotykam się 
na marcowym posiedze-

niu Rady Oddziału w siedzibie 
„Solidarności” przy ulicy Pol-
skich Kolejarzy.

Najsilniejsza oświata

Wśród pruszczańskich 
związkowców dominują pra-
cownicy oświaty, na jedenaście 
organizacji NSZZ „Solidar-
ność” cztery to organizacje 
oświatowe.

Najstarsza stażem, a zara-
zem największa, jest Organi-
zacja Międzyzakładowa NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania Miasta 
i Gminy Pruszcz Gdański, która 
powstała w 1989 roku.

– Jednym z nierozwiąza-
nych do tej pory problemów jest 
sprawa pracowników admini-
stracyjnych, przymierzamy się 
do układu zbiorowego dla tej 
grupy zatrudnionych. Najwięk-
szą trudność powoduje fakt, że 
musimy negocjować ten układ 
z czterema różnymi samorząda-
mi – mówi obecny na spotkaniu 
Rafał Herman reprezentujący 
w organizacji pracowników ad-
ministracji. To, co jego zdaniem 
natomiast udało się zrobić, to 
sukcesywnie zwiększać licz-
bę członków Związku. Opinię 
tę, w rozmowie telefonicznej, 
potwierdza przewodniczący 
pruszczańskiej oświatowej „S” 
Paweł Flejszar.

– W ubiegłej kadencji uda-
ło się nam więcej niż podwo-
ić liczbę naszych członków. 
Obecnie skupiamy ich ponad 
140 z piętnastu szkół. Z jednej 
strony fakt ten cieszy, z drugiej 
jednak coraz częściej stwarza to 
pewne problemy. Do tej pory 
cała działalność opierała się 
na pracy społecznej członków 
władz komisji. Więcej człon-
ków to więcej pracy, tym bar-
dziej że pewne sprawy musimy 
negocjować z różnymi podmio-
tami. Ponadto przedstawiciel 
związku musi uczestniczyć 
w różnego rodzaju posiedze-
niach, być na bieżąco ze zmia-
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powstała jeszcze w 1980 roku 
w Fabryce Opakowań Blasza-
nych w Gdańsku. Po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości 
związkowcy z „Blaszanki” już 
w kwietniu 1989 roku zaczęli 
ponownie organizować struktu-
ry Związku. Do Tymczasowego 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
zgłosili się 18 maja 1989 roku, 
gdzie zostali zarejestrowani pod 
numerem 314. Po prywatyzacji 
firma została sprzedana fran-
cuskiej spółce Cornaud-Metal-
box i przeniesiona do Pruszcza 
Gdańskiego. Obecnie jest czę-
ścią amerykańskiego koncer-
nu zajmującego się produkcją 
różnego rodzaju opakowań. 
– Aktualna sytuacja w firmie 
jest dobra, mamy układ zbio-
rowy, a bieżące kontakty z pra-
codawcą są poprawne – mówi 
Jan Cichoszewski, obecny na 
spotkaniu przewodniczący OZ 
NSZZ „Solidarność” w Crown 
Packaging Polska Oddział 
Pruszcz Gdański.

Do międzynarodowego kon-
cernu należy również BNA Nu-
trition Animale sp. z o.o., gdzie 
„Solidarności” przewodniczy 
Łukasz Prabucki. To naj-
młodsza organizacja w oddzia-
le Pruszcz Gd. Powstała ona 20 
marca 2013 r., jeszcze wówczas 
w Polsanders sp. z o.o., obecnie 
firma nazywa się BNA Nutrition 
Animale sp. z o.o. i zajmuje się 
produkcją komponentów paszy 
dla zwierząt. – Mamy swojego 
przedstawiciela w Europejskiej 
Radzie Zakładowej. Nasza dzia-
łalność przenosi się na poziom 
europejski, mamy możliwość 
zapoznania się z warunkami 
pracy i wynagradzania w in-
nych krajach – mówi Łukasz 
Prabucki. Przewodniczący 
chwali również stosunki z pra-
codawcą: – Przez ostatnie trzy 
lata udało się nam wynegocjo-
wać dwukrotnie podwyżki.

Spotkanie w Oddziale ZRG NSZZ „Solidarność” w Pruszczu Gdańskim.

Pruszczańskim oddziałem kieruje 
Ludwik Jakubek. – Staramy się, aby 
NSZZ „Solidarność” był widoczny 
w naszym powiecie. Dwa lata temu 
udało się doprowadzić do nadania 
jednej z ważniejszych ulic w Pruszczu 

imienia NSZZ „Solidarność”. W zeszłym roku 
natomiast zorganizowaliśmy wystawę poświęconą 
świętemu Janowi Pawłowi II, która pokazana została 
w kilku miejscach na terenie Pruszcza i powiatu. 
Aktywnie włączamy się również w regionalne 
i ogólnopolskie akcje naszego Związku – mówi 
kierownik Oddziału Pruszcz Gdański.
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Zwyciężył duch dialogu 
społecznego – tak moż-
na ocenić zakończenie 
po kilkunastu miesiącach 
protestu pracowników 
PKP Cargo, największego 
w Polsce i drugiego w Eu-
ropie kolejowego prze-
woźnika towarowego. 15 
marca 2016 r. zarząd spółki 
podpisał porozumienie ze 
stroną związkową regulu-
jące dwie kwestie sporne 
– struktury i zarządzania 
firmą oraz wynagrodzeń 
pracowników.

– Warto konsekwentnie walczyć o swoje prawa – tak związ-
kowcy z sektora mleczno-nabiałowego komentują wyrok 
Sądu Najwyższego w sprawie lidera „Solidarności” w Cu-
iavia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Inowrocławiu. 
Sąd uznał, że pracodawca niesłusznie zwolnił Hieronima 
Stachela. Wyrok zapadł w styczniu, ale dopiero teraz strony 
otrzymały pisemne uzasadnienie sentencji. Czy to już finał 
wieloletniej walki związkowca?

Przypomnijmy, że w 2010 i 2011 roku Hieronim Stachel został 
dwukrotnie zwolniony z pracy w spółdzielni Cuiavia. Naj-
pierw jego miejsce pracy zostało zlikwidowane, a szkolenia 

przygotowujące go do pracy na innym stanowisku przeciągały się. 
W końcu otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie. Gdy sąd na-
kazał przywrócenie go do pracy, usłyszał, że od razu zostanie po-
nownie zwolniony. Podobnie jak za pierwszym razem, odbyło się 
to bez wymaganej prawem zgody zakładowej organizacji związ-
kowej. Hieronim Stachel uznał, że jest szykanowany ze względu 
na swoją działalność związkową i oddał sprawę do sądu. 

W październiku 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przy-
wrócił związkowca do pracy na wcześniejszych warunkach i 
uchylił karę upomnienia nałożoną na niego przez pracodawcę 
w 2012 r. Zarząd spółdzielni, kilka razy próbując nieudolnie 
zwolnić związkowca, odwołał się jednak do Sądu Okręgo-
wego w Bydgoszczy, a ten w maju 2014 r. nie tylko oddalił 
powództwo Hieronima Stachela w zakresie przywrócenia do 
pracy i uchylenia kary upomnienia, ale także zasądził od niego 
na rzecz pracodawcy 390 zł kosztów postępowania sądowego. 
Związkowiec postanowił jednak, że „nie odpuści” tej sprawy. 
Tym razem to on odwołał się do Sądu Najwyższego, który  
20 stycznia 2016 r. uchylił wyrok sądu w Bydgoszczy i skiero-
wał sprawę do ponownego rozpatrzenia w tej samej instancji. 
Spór nie jest zatem zakończony, ale w kontekście argumen-
tacji Sądu Najwyższego należy spodziewać się korzystnego 
dla związkowca rozstrzygnięcia. Sąd uznał, że zarząd Cuiavia 
OSM przeciągając szkolenia zawodowe zachowywał się „nie-
racjonalnie”, a podawana przyczyna rozwiązania stosunku pra-
cy była „nierzeczywista” (ukrytym powodem zwolnienia miała 
być działalność związkowa lidera „S” w  Cuiavia OSM).

Solidarność i determinacja

Hieronim Stachel na każdym etapie swojej walki mógł li-
czyć na pomoc kolegów z macierzystej organizacji zakładowej, 
Regionu Bydgoskiego, innych regionów oraz Krajowej Sekcji 
Przemysłu Spirytusowego, Mleczarskiego i Koncentratów Spo-
żywczych NSZZ „S”. Ta solidarność przybierała różnorakie 
formy – od obecności na salach sądowych, przez pikiety przed 
siedzibą spółdzielni, domami jej prezesa Jarosława Marci-
niaka i przewodniczącego Rady Nadzorczej Juliana Andrze-
jewskiego, interwencje na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego w Bydgoszczy, msze święte aż po wsparcie finan-
sowe na rzecz zasądzonych kosztów sądowych.

– W ciągu kilkuletniej sprawy naszego kolegi były oczywiście 
momenty zwątpienia. Już sam fakt, że w sądach różnej instancji 
toczy się ona kilka lat pokazuje, jak trudna jest walka o prawa pra-
cownicze. Na szczęście nawzajem się wspieraliśmy. Teraz chcemy 
pomóc zamknąć tę sprawę pozytywnie i ostatecznie. Mam nadzie-
ję, że ten przykład pomoże innym szykanowanym w naszym kraju 
związkowcom. Warto z konsekwencją i determinacją walczyć o 
swoje prawa – przekonuje zaangażowany w sprawę Zbigniew 
Sikorski, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczar-
skiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ 
„S” i szef „S” w SM Polmlek-Maćkowy w Gdańsku.

Hieronim Stachel nie zamierza rezygnować z działalności związ-
kowej. Pozostaje jednym z liderów organizacji „S” przy Cuiavia OSM  
Inowrocław (działającej w ramach Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „S” Pracowników Spółdzielczości przy SM Bu-
dowlani). Jest także członkiem Prezydium Krajowej Sekcji Prze-
mysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożyw-
czych. Mimo upokorzeń i łamania prawa przez pracodawcę zamierza 
wrócić do inowrocławskiej spółdzielni, aby kontynuować działalność 
związkową. Dla wielu osób już stał się symbolem walki o godność 
pracownika i swobodę działalności związkowej.

(ach)

Cargo doprowadził do pionizacji 
zarządzania. O całej spółce de-
cydowała centrala w Warszawie, 
co doprowadziło do ogromnego 
bałaganu – mówił w rozmowie 
z „Tygodnikiem Solidarność” 
Henryk Grymel, przewod-
niczący Sekcji Krajowej Ko-
lejarzy NSZZ „Solidarność”. 
Związkowcy rozwiązali Kra-
jowy Komitet Protestacyjno-
-Strajkowy oraz komitety straj-
kowe na poziomie zakładów. 
Odwołali także zawieszony od 
grudnia 2015 r. strajk.

Porozumienie w PKP Car-
go zakłada także wstrzymanie 
planowanych zmian reorga-
nizacyjnych we wszystkich 
zakładach spółki. Nie będzie 
zwolnień, zmian w obszarach 
działania poszczególnych 
zakładów oraz przenoszenia 
pracowników do firm ze-
wnętrznych. Natomiast szcze-
gółowe warunki porozumienia 
dotyczące podwyżek wyna-
grodzeń (w formie protokołów 
dodatkowych do Zakładowego 
Układu Zbiorowego dla Pracow-
ników) mają zostać ustalone do 
30 czerwca 2016 r.

– Cieszy nas zawarcie porozu-
mienia gwarantującego zatrudnie-
nie i utrzymanie obecnej struktury 
firmy. Oznacza to, że w naszym 
zakładzie także nie będzie zmian 
i dezorganizacji pracy. Wierzy-

my, że do czerwca zrealizowany 
zostanie nasz drugi postulat doty-
czący wynagrodzeń. Przypomnę, 
że Państwowa Inspekcja Pracy 
uznała, że poprzedni zarząd 
spółki złamał zapisy siatki płac 
zawarte w zakładowym układzie 
zbiorowym. Przyjęliśmy jednak 
argumentację nowego prezesa, 
że dopiero po dokładnym pozna-
niu sytuacji finansowej firmy za 
2015 r. będziemy mieć podstawę 
do wyliczenia konkretnych pod-
wyżek wynagrodzeń – wyjaśnia 
uczestniczący w rozmowach 
z zarządem spółki Jan Majder, 
przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „S” Północnego 
Zakładu PKP Cargo w Gdyni.

Porozumienie w PKP Car-
go to niejedyna informacja 
świadcząca o zmianie klimatu 
dialogu społecznego u narodo-
wego operatora kolejowego. 7 
marca 2016 r. podobne porozu-
mienie, kończące spór zbiorowy 
trwający od listopada 2014 r., 
zawarły władze spółki i orga-
nizacje związkowe w PKP SA. 
Zarząd spółki zobowiązał się 
do przeprowadzenia podwyżki 
wynagrodzeń najpóźniej do 10 
maja br. Jej celem ma być m.in. 
wyrównanie różnic w poziomie 
wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych na porównywal-
nych stanowiskach.

(ach)

Solidarność 
ma znaczenie

Jest porozumienie w PKP Cargo

Cieszę się, że z sukcesem 
zakończyliśmy rozmo-
wy ze stroną związkową. 

Pracownicy są największą 
wartością PKP Cargo i tylko 
w duchu współpracy oraz wza-
jemnego poszanowania możemy 
budować wartość spółki w dłu-
gim terminie – wyjaśniał po 
podpisaniu porozumienia Ma-
ciej Libiszewski, nowy prezes 
zarządu PKP Cargo.

Zarząd PKP Cargo zobo-
wiązał się do decentralizacji 
zarządzania firmą. – Powrót 
do obszarowego zarządzania 
zakładami spółki był jednym 
z najważniejszych postulatów 
strony związkowej. Każdy ob-
szar będzie miał swojego dy-
rektora. Poprzedni zarząd PKP 

– Nie ma w żadnym pra-
wie europejskim zapisu 
o nieodpłatnym świadcze-
niu nadgodzin. Taki obo-
wiązek realizowany jest 
jednak przez nauczycieli 
w Polsce. Dlatego „Solidar-
ność” postuluje likwidację 
godzin karcianych – mówi 
Wojciech Książek, prze-
wodniczący Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „S” 
Regionu Gdańskiego.

Obowiązujące przepisy 
nakazują nauczycielom 
świadczenie dodatkowo 

poza pensum nieodpłatnych zajęć 
– są to dwie godziny w gimna-
zjach i szkołach podstawowych 
i jedna godzina w szkołach ponad-
gimnazjalnych. Likwidację godzin 
karcianych zapowiadało w trakcie 
kampanii wyborczej PiS. Niestety, 
może się okazać, że to zapewnie-
nie nie zostanie zrealizowane. Ko-
misja sejmowa zarekomendowała 
bowiem zapis nowelizacji ustawy 
Karta nauczyciela w art. 42 zapis 
2 pkt 2 w brzmieniu: „inne zajęcia 
i czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły, w tym zaję-
cia opiekuńcze i wychowawcze 
uwzględniające potrzeby i zain-
teresowania uczniów”. Zdaniem 
Związku ten zapis może prowa-
dzić do nakłaniania nauczycieli do 

nieodpłatnego prowadzenia takich 
zajęć. Dlatego „Solidarność” do-
maga się usunięcia tego zapisu 
i zastąpienia go słowami: „inne 
czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły”. Tym samym 
byłby to powrót do zapisu z nowe-
lizacji ustawy Karta nauczyciela 
z 14 czerwca 1996 r.

– Boimy się takich zapisów, 
które podtrzymywałyby dotych-
czasowy stan – uważa Wojciech 
Książek, przewodniczący regio-
nalnej sekcji oświaty. – Nauczy-
ciele w ramach swoich zadań 
zawsze podejmowali dodatko-
we zajęcia, na przykład brali 
udział w wycieczkach, impre-
zach szkolnych czy spotkaniach 
z rodzicami, pomagali uczniom 
w nauce. Chcemy jednak, aby 
były dodatkowe fundusze na za-
jęcia prowadzone w ramach kół 
zainteresowań. Jeżeli nauczyciel 
prowadzi takie zajęcia, to dyrek-
torzy powinni mieć środki, aby 
za nie zapłacić. Tym bardziej że 
już czwarty rok z rzędu nie ma 
podwyżek dla nauczycieli

Bożena Brauer, przewod-
nicząca KM Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Gdańsku, nadmienia, że 
zapis proponowany przez resort 
oświaty zlikwiduje biurokrację, 
ale nie rozwiązuje problemu 
godzin karcianych.

– W tej sytuacji niektórzy 
dyrektorzy szkół mogą wyma-
gać od nauczycieli, aby dodat-
kowo nieodpłatnie pracowali 
nie tylko przez jedną czy dwie 
godziny w ramach godzin kar-
cianych, ale znacznie dłużej. Bo 
nie będzie żadnych ograniczeń 
– uważa Bożena Brauer. – Do-
chodzić może do dużych nie-
sprawiedliwości. Na dodatkowe 
zajęcia z nauczycielami takich 
przedmiotów jak matematyka 
czy język polski zawsze jest 
zapotrzebowanie, szczególnie 
w szkołach podstawowych. Ten 
problem nie będzie jednak doty-
czyć wszystkich nauczycieli.

Wojciech Książek dodaje, 
że dobrze, iż tym tematem zaj-
muje się rząd, ale teraz przy 
okazji omawiania szczegółów 
nowelizacji ustawy należy być 
szczególnie ostrożnym, aby 
nowe zapisy gwarantowały 
faktyczną likwidację godzin 
karcianych, a nie pozostawienie 
interpretacji zapisu dyrektorom 
placówek oświatowych.

– Nie można jednak wylać 
dziecka z kąpielą. Mam na-
dzieję, że MEN albo skorygu-
je ten zapis odrębnym rozpo-
rządzeniem, albo zostanie on 
zmieniony w Senacie – mówi 
Wojciech Książek.

(zola)

Zlikwidować godziny karciane
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Związkowcy z Opery Bałtyckiej nadal mają nadzieję, że uda się jednak uzyskać podwyżki wy-
nagrodzeń dla pracowników. Zdeterminowani, planowali protest głodowy. Na razie jednak 
decyzje o jego rozpoczęciu odłożono. Jest jeszcze czas na rozmowy – uważają.

Pat w Operze Bałtyckiej

Pracownicy Opery Bałtyc-
kiej zwracają uwagę na kata-
strofalnie niskie i od lat nie-
waloryzowane wynagrodzenia 
pracowników – zarówno arty-
stów, jak i obsługi.

– Pensje muzyków kształ-
tują się w widełkach między 
2 tys. zł a 2,3 tys. zł brutto. 
Można jeszcze otrzymać do-
datki, tzw. nadgrania, nie są 
to jednak wysokie kwoty, ale 
na przykład w wakacje ich nie 
ma. Młody pracownik dostaje 
2 tys. zł brutto pensji, z tego 
zostaje mu około 1600 zł. Ra-
zem z nadgraniami może otrzy-
mać około 2 tys. zł – wyjaśnia 
Anna Sawicka, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Państwowej Operze 
Bałtyckiej.

W styczniu 2014 roku związ-
kowcy weszli w spór zbiorowy 
z pracodawcą. Zażądali 30 pro-
cent podwyżki wynagrodzeń. 
Czarę goryczy przelała decyzja 
Urzędu Marszałkowskiego, pod 
który podlega Opera Bałtycka, 
unieważniająca uzgodnione 
z dyrektorem opery Markiem 
Weissem 200-złotowe podwyż-
ki wynagrodzeń.

– W końcu udało nam się 
dojść do porozumienia z do-
tychczasowym dyrektorem 
Weissem. Wynegocjowane pod-
wyżki są i tak znacznie niższe 
od żądanych 30 procent, o któ-
re walczymy od dwóch lat. 200 
złotych to minimalna kwota, od 
której nie chcemy odstąpić. Od 
zrealizowania tego postulatu 
uzależniamy dalsze prowa-
dzenie dialogu z pracodawcą 
– mówi Krzysztof Rzeszutek, 
wiceprzewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Operze Bałtyckiej.

Na wieść o zablokowaniu 
decyzji o podwyżkach przez 
Urząd Marszałkowski związ-
kowcy zdecydowali się podjąć 
1 marca w siedzibie urzędu 

protest głodowy. Jeszcze tego 
samego dnia wieczorem zostali 
w asyście policji z niego wy-
prowadzeni. Kilka dni później, 
7 marca, zorganizowali pod 
Urzędem Marszałkowskim pi-
kietę. Zapowiedzieli również 
protest głodowy, który miał 
się rozpocząć 21 marca, dzień 
po premierze „Czarnej maski” 
Pendereckiego. Planujący pro-
test artyści chcieli rozpocząć 
głodówkę i występować na 
scenie. – Nie chcemy bloko-
wać przedstawień, palić opon, 
rzucać kamieniami. Będziemy 
grać w spektaklach i jednocze-
śnie prowadzić strajk głodowy 
– powiedzieli.

Przełomem miała się okazać 
rozmowa związkowców z ope-
ry z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego, do której 
doszło 16 marca. Negocjacje 
trwały dwie godziny. Urzęd-
nicy zaproponowali rozmowy 
z przyszłym dyrektorem Opery 
Bałtyckiej Warcisławem Kun-
cem odnośnie planu podwyżek 
wynagrodzeń.

– Obawiamy się, że nowy 
dyrektor obejmie stanowisko 
we wrześniu ze starym budże-
tem i stwierdzi, że nie ma pie-
niędzy na podwyżki – tłumaczy 
Krzysztof Rzeszutek. – Uwa-

żamy, że kwestia podwyżek 
powinna być rozwiązana przez 
marszałka.

Kolejnym przełomem miało 
być spotkanie marszałka Mie-
czysława Struka z nowym 
dyrektorem opery Warcisła-
wem Kuncem, które odbyło się 
19 marca. Związkowcy mieli 
nadzieję, że również im uda 
się porozmawiać z przyszłym 
szefem.

Teraz czekają na wynik roz-
mów między Urzędem Marszał-
kowskim a dotychczasowym 
dyrektorem Markiem Weissem 
i kandydatem na nowego dyrek-
tora Warcisławem Kuncem.

– Od tego uzależniamy na-
sze kolejne kroki. Dlatego na 
razie wstrzymaliśmy się z de-
cyzją o proteście głodowym 
– informuje Rzeszutek.

„Solidarność” złożyła wnio-
sek do dyrektora Marka Weissa 
odnośnie wyznaczenia media-
tora w sprawie sporu zbioro-
wego. Natomiast 20 marca 
przed premierą „Czarnej ma-
ski” Pendereckiego rozłożono 
na widowni ulotki informujące 
o konflikcie i żądaniach pra-
cowników.

– Wynagrodzenia w Ope-
rze Bałtyckiej są najniższe ze 
wszystkich oper w Polsce. Je-
steśmy zdeterminowani. Uwa-
żamy, że z tak niskimi pensjami 
nie można godnie żyć – mówią 
związkowcy z „Solidarności”.

Protest pracowników Ope-
ry Bałtyckiej poparł Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”. „Oczekujemy od dyrekcji, 
a przede wszystkim od mar-
szałka województwa pomor-
skiego niezwłocznej reakcji 
na postulaty załogi i podjęcia 
konstruktywnego dialogu” 
– czytamy w przyjętym przez 
ZRG NSZZ „S” stanowisku 
z 7 marca.

(zola)

Protest związkowców z Opery Bałtyckiej przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku.

– Obawiamy się, 
że nowy dyrektor 
obejmie stanowisko 
we wrześniu ze 
starym budżetem 
i stwierdzi, że nie ma 
pieniędzy na podwyżki. 
Uważamy, że kwestia 
podwyżek powinna 
być rozwiązana przez 
marszałka.

Szykuje się wzrost wynagrodzeń dla blisko dwóch milionów 
pracowników – zatrudnionych na podstawie umów zleceń 
(w tym samozatrudnionych) oraz pracowników etatowych 
w okresie pierwszego roku pracy. W pierwszym przypadku 
minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 złotych brutto. 
W drugim pracownicy będą musieli otrzymać 100, a nie jak 
dotychczas 80 procent pensji minimalnej. Zmiany wprowa-
dza projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nowelizacja przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 18 marca 2016 r. trafiła już do konsultacji 
społecznych. Nowością ma być wprowadzenie instytucji „mini-

malnego wynagrodzenia dla osób przyjmujących zlecenie oraz świadczą-
cych usługi”. Pod tym terminem kryją się osoby zatrudnione na podsta-
wie umów zlecenia oraz tzw. samozatrudnieni, czyli osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, niezatrudniające innych pracowników oraz 
wykonujące działalność (zlecenie) w miejscu i czasie określonym przez 
zleceniodawcę. Minimalna stawka godzinowa dla takich pracowników 
wyniesie 12 złotych brutto. Dodatkowo pracodawca będzie musiał pro-
wadzić ewidencję ich czasu pracy. Nowe przepisy wejdą w życie stop-
niowo – od 1 września 2016 r. w przypadku nowo zawieranych umów 
oraz od 1 stycznia 2017 r. dla umów zawartych wcześniej.

Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na rynek pracy poprzez 
przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Dotych-
czasową praktyką wielu pracodawców było zastępowanie w ten 
sposób stosunku pracy i obniżanie kosztów pracy. Zgodnie z no-
wymi przepisami pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
zlecenia, pracujący w wymiarze godzinowym odpowiadającym 
jednemu etatowi, będzie musiał otrzymać wynagrodzenie w wy-
sokości co najmniej 2004 zł brutto, czyli wyższe od minimalnego 
wynagrodzenia za pracę wynoszącego obecnie 1850 zł brutto.

Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, poprawi się także sytuacja 
młodych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Obecnie pracodawca w pierwszym roku zatrudnienia może wypłacać 
im jedynie 80 procent pensji minimalnej. Według nowych regulacji 
niezależnie od stażu pracy wszystkim pracownikom przysługiwać 
będzie minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnej wysokości.

Co ważne, oba rodzaje pensji minimalnej mają być co roku wa-
loryzowane. Wskaźnik waloryzacji będzie ustalała Rada Dialogu 
Społecznego, a publikował rząd w postaci rozporządzenia do 15 
września każdego roku. Proponowane zmiany oznaczają także 
rozszerzenie kompetencji i obszaru kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy. Inspekcja będzie mogła nie tylko tak jak dotychczas kon-
trolować wypłatę przez pracodawców pensji minimalnej, ale także 
sprawdzać, czy zleceniodawcy wypłacają zleceniobiorcom minimal-
ne wynagrodzenie godzinowe i dokumentują ich czas pracy.

(ach)

12 złotych

Pierwsze merytoryczne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku odbyło się 11 marca. 
Rada omówiła m.in. perspektywy rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego i sytuację młodych ludzi na pomorskim rynku pracy. 

Rada ustaliła skład trzech zespołów roboczych – ds. gospodar-
czych, polityki społecznej i bezpieczeństwa. W pracach pierwsze-
go z ramienia „S” uczestniczy przewodniczący Zarządu Regionu 

Gdańskiego Krzysztof Dośla, drugiego – sekretarz Prezydium ZRG 
Bogdan Olszewski, trzeciego – Zbigniew Koban, wiceprzewodniczą-
cy Regionu Elbląskiego. Czwartym przedstawicielem „S” w radzie jest 
Stanisław Szukała, przewodniczący Regionu Słupskiego.

Przyjęto regulaminy funkcjonowania i plany pracy na 2016 rok. 
Pierwsze spotkania wskazują, że może dojść do wznowienia realnego 
dialogu społecznego na poziomie regionalnym.

– Z perspektywy członka dawnej Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego widzę pozytywną zmianę. Wszyscy członkowie rady wy-
kazują duże zainteresowanie jej pracami, z zaangażowaniem prezentują 
własne stanowisko. Zakres problemowy działania rady będzie szeroki. 
Wśród tematów zaplanowanych przez zespół, do którego należę, znaj-
duje się m.in. przeciwdziałanie bezrobociu, szkolnictwo zawodowe  
i organizacja systemu ochrony zdrowia na Pomorzu – mówi Bogdan 
Olszewski, który 17 marca uczestniczył w pierwszym posiedzeniu ze-
społu ds. polityki społecznej.

(ach)

Szansa na dialog 
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ZWIĄZEK ZWIĄZEK

Staram się tłumaczyć na-
szym członkom, ale też 
i innym pracownikom: 

„Solidarność” to ty, to my. 
Kiedy jest nas więcej, więcej 
uda nam się zdziałać, jesteśmy 
silniejszą organizacją. Bo tylko 
w ten sposób strona pracowni-
cza może stać się partnerem, 
a nie petentem w rozmowach 
z pracodawcą – mówi Mie-
czysław Wojtaś, wiceprze-
wodniczący „Solidarności” 
w Saur Neptun Gdańsk, odpo-
wiedzialny za organizowanie 
Związku.

Działacze związkowi po-
stawili sobie kolejny cel: chcą, 
aby w połowie roku do zakła-
dowej „Solidarności” należało 
150 osób.

– Pozyskanie jak najwięk-
szej liczby członków to jedno 
z naszych najważniejszych 
zadań. Cieszymy się, że widać 
pozytywne efekty naszej pracy. 
Mamy jeszcze sporo do zrobie-
nia, bo firma zatrudnia około 
550 pracowników – mówi Ja-
nusz Baranowski, przewod-
niczący „Solidarności” w Saur 
Neptun Gdańsk.

Organizować się 
pomimo odejść 
pracowników

Średnia wieku pracowni-
ków w firmie to 47 lat. Wielu 
zatrudnionych ma staż pracy 
od 20 do 30 lat, są nawet oso-
by, które przepracowały tu 45 
lat.

– Do 2010 roku Saur Nep-
tun Gdańsk reorganizował 
się, zmniejszając zatrudnienie 
– wyjaśnia Janusz Baranowski. 
– Udało się nam porozumieć 
z pracodawcą i nie było zwol-
nień grupowych. Redukcja 
zatrudnienia polegała na tym, 
że w miejsce odchodzących 
na emerytury nie przyjmowa-
no nowych pracowników. Re-
organizowano natomiast pracę 
w danym dziale.

Jako swój sukces działacze 
„Solidarności” postrzegają 
fakt, że na przestrzeni lat, kie-
dy przeprowadzano reorgani-
zację w firmie, udało się utrzy-
mać poziom liczby członków 
Związku.

– Nadal jest wymiana ka-
dry. W ostatnich latach był 
rok, kiedy z pracy odeszło 
dwadzieścia osób, były lata, 
że kilkanaście – tłumaczy An-

Od lewej: Mieczysław Wojtaś, Andrzej Andryszewski, Tomasz Korzeniowski i Janusz Baranowski.

a przede wszystkim pomaga-
ją w naszej codziennej pracy 
– mówi Tomasz Korzeniow-
ski, sekretarz „Solidarności” 
w Saur Neptun Gdańsk. – Sta-
ramy się, aby jak największa 
liczba naszych członków z nich 
skorzystała. Niektórzy z nas 
byli na różnych szkoleniach, 
nie tylko tych dotyczących 
spraw stricte związkowych, 
ale na przykład z umiejętności 
radzenia sobie ze stresem czy 
negocjacji.

Janusz Baranowski dodaje, 
że na szkolenia wysyłani są 
także młodzi członkowie „So-
lidarności”.

– Jestem przewodniczącym 
już trzecią kadencję. Kiedyś 
trzeba będzie odejść. Mam 
nadzieję, że kiedyś starą kadrę 
związkową zastąpią młodzi, 

drzej Andryszewski, członek 
Komisji Zakładowej, również 
odpowiedzialny za organizo-
wanie członków „S”. – Naszym 
sukcesem jest to, że potrafimy 
przekonać do nas młodych, 
nowo zatrudnianych pracow-
ników. A to niełatwe zadanie.

Receptą na dotarcie i sku-
teczne przekonanie do bycia 
w Związku jest cierpliwość 
i bezpośrednia rozmowa. Dla-
tego związkowcy odwiedzają 
poszczególne wydziały, aby do-
trzeć do jak największej grupy 
pracowników. Firma ma swoją 
specyfikę, zatrudnione w niej 
osoby pracują na różnych wy-
działach, jak laboratoria, sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne 
czy biuro projektowe. A zada-
niem działacza związkowego 
jest dotarcie do wszystkich 
grup. W „Solidarności” są 
przedstawiciele wszystkich, 
oprócz kadry kierowniczej, 
grup zawodowych.

– Zazwyczaj nie wystarczy 
jedna rozmowa. Najczęściej 
trzeba przyjść kilka razy, po-
rozmawiać, rozwiać wątpliwo-
ści, przekonać do swoich racji 
– mówi Mieczysław Wojtaś.  
– Czasami mam wrażenie, że 
duża część pracowników żyje 
jakby w klatkach niewiedzy. 
Dlatego moim zadaniem jest, 
aby z nich wyszli i chcieli 
uczestniczyć w walce o wyższe 
płace i polepszenie warunków 
pracy.

Związkowcy mówią, że 
zauważyli zmianę w postawie 
pracodawcy. Są przez niego 
inaczej postrzegani.

– Co kwartał składamy za-
wiadomienie do pracodawcy 
o liczbie członków. Myślę, że 
zaczęło to robić na nim wra-
żenie. Odkąd jest nas więcej, 
otrzymujemy sygnał od praco-
dawcy, że bardziej się z nami 
liczy. Dziś jesteśmy autentycz-
nym partnerem w rozmowach 
– mówią działacze związkowi.

Skuteczny działacz jest 
dobrze wyszkolony

Związkowcy podkreślają, 
że w pracy nad pozyskiwaniem 
nowych członków bardzo po-
mogły szkolenia organizowane 
przez Region Gdański NSZZ 
„S”. Starają się korzystać z peł-
nej oferty programowej.

– Uważamy, że szkolenia są 
na bardzo dobrym poziomie, 

dobrze wyszkoleni działacze. 
A mnie zastąpi skuteczny, do-
brze wyszkolony lider – mówi 
przewodniczący „S”.

Na zaufanie trzeba 
zapracować

– Myślę, że wielu pracow-
ników widzi nasze starania i to, 
że negocjacje z pracodawcą 
odnoszą jakiś skutek. Pracow-
nicy pomału nabierają do nas 
zaufania – mówi Mieczysław 
Wojtaś.

Związkowcy podkreślają, że 
ich dużym osiągnięciem jest to, 
iż od czterech kadencji pracuje 
w Saur Neptun Gdańsk grupa 
świetnie działających zakłado-
wych społecznych inspektorów 
pracy.

– Społeczni inspektorzy 
pracy mają ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo w firmie. Pra-
codawca bardzo poważnie pod-
chodzi do tego tematu. Udało 

nam się wspólnie stworzyć 
odpowiednią atmosferę wokół 
bezpieczeństwa pracy w zakła-
dzie – mówią związkowcy.

Ich sukcesem jest także dość 
dobry, jak twierdzą, zakładowy 
układ zbiorowy pracy.

– Są nagrody jubileuszowe, 
odprawy emerytalne, które są 
pewnym zabezpieczeniem dla 
odchodzących na emeryturę 
– mówi Andrzej Andryszew-
ski. – Jest też fundusz socjalny, 
który jest dość pokaźną kwotą 
dofinansowywany z zysków 
firmy.

Co dwa lata przeprowadza-
na jest wśród pracowników, 
a przygotowywana przez pra-
codawcę w porozumieniu ze 
związkiem zawodowym, an-
kieta dotycząca spraw socjal-
nych. Jej wyniki bierze pod 
uwagę pracodawca, ustalając 
preliminarz wydatków.

– Jesteśmy zadowoleni z tej 
współpracy – mówi Mieczy-

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY SAUR NEPTUN GDAŃSK

„Solidarność” to ty, to my
W ilości siła – tam, gdzie ta maksyma realizowana jest jako 
jeden z głównych celów działań związkowych, widać po-
zytywne efekty. Jeszcze na początku ubiegłego roku do 
„Solidarności” w Saur Neptun Gdańsk należało 78 pracow-
ników. Dziś jest ich już 100.

JANUSZ BARANOWSKI
– Siła Związku nie zależy od samego przewodniczącego, ale 
od wszystkich jego członków. U nas aktywnie pracują wszy-
scy członkowie Komisji Zakładowej, każdy ma swoje zadanie. 
Mimo ścierających się poglądów, gorących dyskusji, zawsze 
udaje nam się podjąć jednomyślnie uchwałę. W jedności 
naszej komisji tkwi siła naszego Związku.

MIECZYSŁAW WOJTAŚ
– Kiedy rozmawiam z potencjalnym kandydatem na członka 
„Solidarności”, pytam się: Kto cię reprezentuje w sprawie 
wynagrodzeń i przestrzegania prawa pracy? Kto w kwe-
stii rozliczania nadgodzin pracy i zapłaty za nie? Tłumaczę 
ludziom, że w rozmowach z pracodawcą tylko związek za-
wodowy może wywalczyć lepsze pensje, bo pojedynczy pra-
cownicy nie mają takich możliwości. Natomiast ze związkiem 
zawodowym pracodawca musi przynajmniej usiąść do stołu 
i rozmawiać. Mówię o bezpieczeństwie zatrudnienia.

sław Wojtaś. – Postawiliśmy 
na integrację poszczególnych 
grup. Zaobserwowaliśmy, że 
tak wolą sami pracownicy. Dla-
tego w preliminarzu wydatków 
są ujęte takie wydarzenia, jak 
na przykład mecze piłki noż-
nej, koszykówki, siatkówki 
czy żużel. Te wspólne wypady 
powodują, że nasi członkowie 
lepiej się znają, a potem lepiej 
dogadują w ważnych kwe-
stiach.

„Solidarność” negocjuje co 
roku podwyżki płac.

–  Przyjęl iśmy zasadę, 
że minimum, które musimy 
wynegocjować, to wyrówna-
nie inflacji. To już drugi rok 
z rzędu, kiedy udało nam się 
uzyskać więcej niż zakładane 
minimum – wyjaśnia Tomasz 
Korzeniowski

Związkowcy już pracują 
nad sprawą podwyżek w przy-
szłym roku.

– Na najbliższych spotka-
niach zarządu ze związkami 
zawodowymi ma być ustalo-
ny harmonogram naszych ne-
gocjacji. Chcemy w połowie 
roku zacząć rozmawiać o pod-
wyżkach, a na koniec roku 
przedstawić nasze propozycje 
– mówi Mieczysław Wojtaś.

„Solidarności” zależy także 
na wypracowaniu z pracodawcą 
regulaminu dotyczącego stano-
wisk pracy oraz wynagradzania 
i premiowania pracowników. 
Bo różnice wynagrodzeń na 
tych samych stanowiskach 
pracy w Saur Neptun Gdańsk 
bywają bardzo duże.

Nowy problem, który się 
pojawił w firmie, to zatrud-
nianie pracowników na kon-
trakty.

– To niekorzystna z punktu 
widzenia pracownika forma 
zatrudnienia. Chcemy tych 
pracowników bronić. Zależy 
nam, by byli wynagradzani na 
takich samych zasadach jak 
pracownicy z umowami na 
czas nieokreślony oraz by mo-
gli korzystać z innych profitów 
– mówi Janusz Baranowski.

Ważnym zadaniem jest zda-
niem związkowców integracja 
emerytów. Udało się stworzyć 
takie koło byłych pracowników.

– Chcemy, by czuli, że 
o nich nie zapomnieliśmy. 
Przepracowali przecież tyle 
lat w firmie – mówi Tomasz 
Korzeniowski. – Na grzybo-
branie, które organizujemy, je-
dzie z nami na przykład pani, 
która porusza się o kulach, bo 
nie grzyby są najważniejsze, 
ale możliwość przebywania 
w grupie ludzi, którzy mają 
podobne poglądy, lubią się.

Związkowcy mówią, że 
„Solidarność” to wierność 
ideałom Sierpnia ’80, pamięć 
o historii, ale przede wszyst-
kim to tworzenie silnej grupy, 
której głos w sprawach pra-
cowniczych i społecznych jest 
słyszalny.

Olga Zielińska

Receptą na dotarcie 
i skuteczne przekonanie 
do bycia w Związku 
jest cierpliwość 
i bezpośrednia 
rozmowa. Dlatego 
związkowcy odwiedzają 
poszczególne wydziały, 
aby dotrzeć do jak 
największej grupy 
pracowników. Firma 
ma swoją specyfikę, 
a zadaniem działacza 
związkowego jest 
dotarcie do wszystkich 
grup zawodowych. 
W „Solidarności” 
są przedstawiciele 
wszystkich z nich oprócz 
kadry kierowniczej.

Trwa pat w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk po 
raz kolejny nie odważył się na rozmowę z pracownikami 
placówki domagającymi się m.in. podwyżki wynagrodzeń 
o 300 złotych. Na spotkanie z przedstawicielami działają-
cych w szpitalu związków zawodowych 8 marca br. przy-
jechała wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Dwugodzin-
ne spotkanie, jak wiele wcześniejszych, zakończyło się bez 
rezultatów.

Szpital w Kościerzynie – podwyżki 
czy strajk? 

sześć organizacji związkowych 
działających w kościerskim 
szpitalu pozostaje w sporze 
zbiorowym z pracodawcą, a od 
1 grudnia 2015 r. obowiązuje 
pogotowie strajkowe.

– Mamy już dość przecią-
gających się rozmów i ocze-
kujemy konkretów. Nasze 
postulaty od dwóch lat doty-
czą podwyżki wynagrodzeń 
o 300 zł, zmiany regulaminu 
wynagrodzeń oraz wprowa-
dzenia regulaminu premio-
wania. Zarabiamy bardzo 
mało, a po przeprowadzonych 
zwolnieniach i programie do-
browolnych odejść pracuje-
my coraz więcej. Nierzadko 

jeden pracownik wykonuje 
zadania, które wcześniej wy-
konywały dwie lub trzy osoby. 
To może stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pacjen-
tów. Pracowników etatowych 
zastępuje się kontraktowymi. 
Nie rozumiemy, dlaczego 
akurat w przypadku naszej 
placówki Urząd Marszałkow-
ski forsuje tezę o przeroście 
zatrudnienia. W naszym wo-
jewództwie funkcjonuje kilka 
szpitali o podobnej liczbie łó-
żek i liczba pracowników jest 
w nich znacznie wyższa niż 
w Kościerzynie. Wielu naszych 
pracowników nie wytrzymuje 
presji i nadmiaru obowiązków. 
Sami stają się pacjentami szpi-
tala, np. na oddziale kardiolo-
gii. – alarmuje przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie Andrzej Pu-
felski.

Przypomnijmy, że we 
wrześniu 2015 r. wśród pra-
cowników kościerskiego 

szpitala przeprowadzono re-
ferendum w sprawie możli-
wych form protestu. Prawie 
90 proc. jego uczestników 
opowiedziało się za prze-
prowadzeniem akcji prote-
stacyjno-strajkowej. Zapaść 
kościerskiej placówki to skutek 
nieudolnego zarządzania, połą-
czenia ze szpitalem w Dzier-
żążnie oraz efekt działań 
rządzącej na Pomorzu PO. Re-
cepta tej formacji na uleczenie 
sytuacji w ochronie zdrowia 
opiera się na komercjalizacji 
placówek, ograniczaniu etatów, 
zastępowaniu umów o pracę 
kontraktami i zwolnieniach 
pracowników.

„Solidarność” od lat pod-
kreśla, że zdrowie to nie towar, 
a placówki wybudowane i wy-
posażone za publiczne pienią-
dze nie powinny przekształcać 
się w spółki prawa handlowe-
go, które z mocy prawa nasta-
wione są na zysk.

Adam Chmielecki

Związkowcy z „Solidar-
ności” oczekują podję-
cia konkretnych działań 

w celu poprawy sytuacji pra-
cowników i pacjentów. Liczą, 
że przełomem będzie zaplano-
wane na kwiecień spotkanie 
z prezesem zarządu kościer-
skiego szpitala Wiktorem 
Hajdenrachem. Oczekują 
także rozmów bezpośrednio 
z marszałkiem Strukiem. Jeśli 
dyrekcja szpitala oraz Urząd 
Marszałkowski, jako współ-
właściciel placówki, nie zgodzą 
się na postulaty pracowników, 
związkowcy nie wykluczają za-
ostrzenia protestu. Przypomnij-
my, że od dwóch lat wszystkie 

To niedopuszczalne, że sto-
warzyszenie walczące o 
demokrację, zarzucające 

obecnej władzy łamanie prawa, 
samo łamie prawo!” – napisali 
Bogdan Biś i Jerzy Jaworski, 
zastępcy przewodniczącego Ko-
misji Krajowej „Solidarności”, 
do Mateusza Kijowskiego, li-
dera KOD. 

O co w sprawie chodzi? Otóż 
Komitet Obrony Demokracji 
bezprawnie wykorzystał flagę 
„Solidarności” podczas manife-
stacji „My Naród”, która odbyła 
się 28 lutego br. na placu Solidar-
ności w Gdańsku, a także dzień 
później – podczas konferencji 
po spotkaniu z Lechem Wałęsą.  
KOD, maszerując pod hasłem 
walki o demokrację, zarzucając 

obecnej władzy łamanie prawa, 
samo prawo złamało.   

Związek po kilkuletnich nego-
cjacjach nabył prawa majątkowe 
do   słynnego znaku od Jerzego 
Janiszewskiego, grafika, który 
logo „Solidarności” zaprojekto-
wał podczas strajku w Stoczni 
Gdańskiej w 1980 r. Działacze 
komitetu nie chcieli pamiętać, że 
znak NSZZ „Solidarność” jest 
własnością naszego Związku i 
podlega ochronie prawnej. Jest 
zarejestrowany w Polsce oraz w 
unijnej rejestracji własności inte-
lektualnej w Urzędzie do spraw 
Harmonizacji Rynku Wewnętrz-
nego (od 2015 roku).

Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”, 
goszcząc w gdańskim oddziale 

TVP w programie „Forum Pa-
noramy” przypomniał też, iż już 
w 1989 roku zapadła uchwała 
Krajowej Komisji Wykonaw-
czej NSZZ „S” o ochronie na-
zwy i znaku graficznego „So-
lidarność”, która obwieściła, 
że stanowią one dobro osobiste 
Związku. A zatem zarówno 
nazwa Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, jak i znak graficzny 
„Solidarność” korzystają z 
ochrony prawnej przewidzianej 
przez obecne przepisy prawne. 
Oznacza to, że jakiekolwiek 
posługiwanie się tą nazwą czy 
znakiem graficznym przez inne 
osoby prawne, bez zgody Kra-
jówki, spowoduje wszczęcie 
działań prawnych dla ochrony 
dóbr Związku.    

Ważny jest kontekst, w 
którym znak Związku jest 
wykorzystywany. Głośna była 
sprawa odebrania znaczka 

„Solidarności” „Gazecie Wy-
borczej” w 1990 roku.

„Dyktatorem Wałęsa był wła-
ściwie od zawsze” – pisał Adam 
Michnik w październiku1990 r. 
po tej decyzji ówczesnego prze-
wodniczącego „S”.  

Prawnik dr hab. Maciej 
Barczewski, specjalizujący się 
w tematyce ochrony własności 
intelektualnej, uważa, że sprawę 
należy rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach, czyli praw przypi-
sanych osobie autora oraz prawa 
chroniącego jako oznaczenie wy-
różniające. Mówił o tym podczas 
dyskusji z Krzysztofem Doślą w 
TVP 3 Gdańsk, zwracając przy 
tym uwagę na kontekst użycia 
znaku. Nie jest więc możliwe ko-
mercyjne wykorzystywanie logo 
Związku bez zgody prezydium 
Krajówki „S”. Każdy członek 
„S” ma prawo niekomercyjnego 
używania znaku. 

(asg)

Znak 
naszego 
Związku 
„Znak naszego Związku podlega ochronie prawnej” – na-
pisali w liście do KOD-u związkowcy, wzywając to stowa-
rzyszenie do przestrzegania prawa i niewykorzystywania 
znaków „Solidarności” do swoich akcji.
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Staram się tłumaczyć na-
szym członkom, ale też 
i innym pracownikom: 

„Solidarność” to ty, to my. 
Kiedy jest nas więcej, więcej 
uda nam się zdziałać, jesteśmy 
silniejszą organizacją. Bo tylko 
w ten sposób strona pracowni-
cza może stać się partnerem, 
a nie petentem w rozmowach 
z pracodawcą – mówi Mie-
czysław Wojtaś, wiceprze-
wodniczący „Solidarności” 
w Saur Neptun Gdańsk, odpo-
wiedzialny za organizowanie 
Związku.

Działacze związkowi po-
stawili sobie kolejny cel: chcą, 
aby w połowie roku do zakła-
dowej „Solidarności” należało 
150 osób.

– Pozyskanie jak najwięk-
szej liczby członków to jedno 
z naszych najważniejszych 
zadań. Cieszymy się, że widać 
pozytywne efekty naszej pracy. 
Mamy jeszcze sporo do zrobie-
nia, bo firma zatrudnia około 
550 pracowników – mówi Ja-
nusz Baranowski, przewod-
niczący „Solidarności” w Saur 
Neptun Gdańsk.

Organizować się 
pomimo odejść 
pracowników

Średnia wieku pracowni-
ków w firmie to 47 lat. Wielu 
zatrudnionych ma staż pracy 
od 20 do 30 lat, są nawet oso-
by, które przepracowały tu 45 
lat.

– Do 2010 roku Saur Nep-
tun Gdańsk reorganizował 
się, zmniejszając zatrudnienie 
– wyjaśnia Janusz Baranowski. 
– Udało się nam porozumieć 
z pracodawcą i nie było zwol-
nień grupowych. Redukcja 
zatrudnienia polegała na tym, 
że w miejsce odchodzących 
na emerytury nie przyjmowa-
no nowych pracowników. Re-
organizowano natomiast pracę 
w danym dziale.

Jako swój sukces działacze 
„Solidarności” postrzegają 
fakt, że na przestrzeni lat, kie-
dy przeprowadzano reorgani-
zację w firmie, udało się utrzy-
mać poziom liczby członków 
Związku.

– Nadal jest wymiana ka-
dry. W ostatnich latach był 
rok, kiedy z pracy odeszło 
dwadzieścia osób, były lata, 
że kilkanaście – tłumaczy An-

Od lewej: Mieczysław Wojtaś, Andrzej Andryszewski, Tomasz Korzeniowski i Janusz Baranowski.

a przede wszystkim pomaga-
ją w naszej codziennej pracy 
– mówi Tomasz Korzeniow-
ski, sekretarz „Solidarności” 
w Saur Neptun Gdańsk. – Sta-
ramy się, aby jak największa 
liczba naszych członków z nich 
skorzystała. Niektórzy z nas 
byli na różnych szkoleniach, 
nie tylko tych dotyczących 
spraw stricte związkowych, 
ale na przykład z umiejętności 
radzenia sobie ze stresem czy 
negocjacji.

Janusz Baranowski dodaje, 
że na szkolenia wysyłani są 
także młodzi członkowie „So-
lidarności”.

– Jestem przewodniczącym 
już trzecią kadencję. Kiedyś 
trzeba będzie odejść. Mam 
nadzieję, że kiedyś starą kadrę 
związkową zastąpią młodzi, 

drzej Andryszewski, członek 
Komisji Zakładowej, również 
odpowiedzialny za organizo-
wanie członków „S”. – Naszym 
sukcesem jest to, że potrafimy 
przekonać do nas młodych, 
nowo zatrudnianych pracow-
ników. A to niełatwe zadanie.

Receptą na dotarcie i sku-
teczne przekonanie do bycia 
w Związku jest cierpliwość 
i bezpośrednia rozmowa. Dla-
tego związkowcy odwiedzają 
poszczególne wydziały, aby do-
trzeć do jak największej grupy 
pracowników. Firma ma swoją 
specyfikę, zatrudnione w niej 
osoby pracują na różnych wy-
działach, jak laboratoria, sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne 
czy biuro projektowe. A zada-
niem działacza związkowego 
jest dotarcie do wszystkich 
grup. W „Solidarności” są 
przedstawiciele wszystkich, 
oprócz kadry kierowniczej, 
grup zawodowych.

– Zazwyczaj nie wystarczy 
jedna rozmowa. Najczęściej 
trzeba przyjść kilka razy, po-
rozmawiać, rozwiać wątpliwo-
ści, przekonać do swoich racji 
– mówi Mieczysław Wojtaś.  
– Czasami mam wrażenie, że 
duża część pracowników żyje 
jakby w klatkach niewiedzy. 
Dlatego moim zadaniem jest, 
aby z nich wyszli i chcieli 
uczestniczyć w walce o wyższe 
płace i polepszenie warunków 
pracy.

Związkowcy mówią, że 
zauważyli zmianę w postawie 
pracodawcy. Są przez niego 
inaczej postrzegani.

– Co kwartał składamy za-
wiadomienie do pracodawcy 
o liczbie członków. Myślę, że 
zaczęło to robić na nim wra-
żenie. Odkąd jest nas więcej, 
otrzymujemy sygnał od praco-
dawcy, że bardziej się z nami 
liczy. Dziś jesteśmy autentycz-
nym partnerem w rozmowach 
– mówią działacze związkowi.

Skuteczny działacz jest 
dobrze wyszkolony

Związkowcy podkreślają, 
że w pracy nad pozyskiwaniem 
nowych członków bardzo po-
mogły szkolenia organizowane 
przez Region Gdański NSZZ 
„S”. Starają się korzystać z peł-
nej oferty programowej.

– Uważamy, że szkolenia są 
na bardzo dobrym poziomie, 

dobrze wyszkoleni działacze. 
A mnie zastąpi skuteczny, do-
brze wyszkolony lider – mówi 
przewodniczący „S”.

Na zaufanie trzeba 
zapracować

– Myślę, że wielu pracow-
ników widzi nasze starania i to, 
że negocjacje z pracodawcą 
odnoszą jakiś skutek. Pracow-
nicy pomału nabierają do nas 
zaufania – mówi Mieczysław 
Wojtaś.

Związkowcy podkreślają, że 
ich dużym osiągnięciem jest to, 
iż od czterech kadencji pracuje 
w Saur Neptun Gdańsk grupa 
świetnie działających zakłado-
wych społecznych inspektorów 
pracy.

– Społeczni inspektorzy 
pracy mają ogromny wpływ na 
bezpieczeństwo w firmie. Pra-
codawca bardzo poważnie pod-
chodzi do tego tematu. Udało 

nam się wspólnie stworzyć 
odpowiednią atmosferę wokół 
bezpieczeństwa pracy w zakła-
dzie – mówią związkowcy.

Ich sukcesem jest także dość 
dobry, jak twierdzą, zakładowy 
układ zbiorowy pracy.

– Są nagrody jubileuszowe, 
odprawy emerytalne, które są 
pewnym zabezpieczeniem dla 
odchodzących na emeryturę 
– mówi Andrzej Andryszew-
ski. – Jest też fundusz socjalny, 
który jest dość pokaźną kwotą 
dofinansowywany z zysków 
firmy.

Co dwa lata przeprowadza-
na jest wśród pracowników, 
a przygotowywana przez pra-
codawcę w porozumieniu ze 
związkiem zawodowym, an-
kieta dotycząca spraw socjal-
nych. Jej wyniki bierze pod 
uwagę pracodawca, ustalając 
preliminarz wydatków.

– Jesteśmy zadowoleni z tej 
współpracy – mówi Mieczy-

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY SAUR NEPTUN GDAŃSK

„Solidarność” to ty, to my
W ilości siła – tam, gdzie ta maksyma realizowana jest jako 
jeden z głównych celów działań związkowych, widać po-
zytywne efekty. Jeszcze na początku ubiegłego roku do 
„Solidarności” w Saur Neptun Gdańsk należało 78 pracow-
ników. Dziś jest ich już 100.

JANUSZ BARANOWSKI
– Siła Związku nie zależy od samego przewodniczącego, ale 
od wszystkich jego członków. U nas aktywnie pracują wszy-
scy członkowie Komisji Zakładowej, każdy ma swoje zadanie. 
Mimo ścierających się poglądów, gorących dyskusji, zawsze 
udaje nam się podjąć jednomyślnie uchwałę. W jedności 
naszej komisji tkwi siła naszego Związku.

MIECZYSŁAW WOJTAŚ
– Kiedy rozmawiam z potencjalnym kandydatem na członka 
„Solidarności”, pytam się: Kto cię reprezentuje w sprawie 
wynagrodzeń i przestrzegania prawa pracy? Kto w kwe-
stii rozliczania nadgodzin pracy i zapłaty za nie? Tłumaczę 
ludziom, że w rozmowach z pracodawcą tylko związek za-
wodowy może wywalczyć lepsze pensje, bo pojedynczy pra-
cownicy nie mają takich możliwości. Natomiast ze związkiem 
zawodowym pracodawca musi przynajmniej usiąść do stołu 
i rozmawiać. Mówię o bezpieczeństwie zatrudnienia.

sław Wojtaś. – Postawiliśmy 
na integrację poszczególnych 
grup. Zaobserwowaliśmy, że 
tak wolą sami pracownicy. Dla-
tego w preliminarzu wydatków 
są ujęte takie wydarzenia, jak 
na przykład mecze piłki noż-
nej, koszykówki, siatkówki 
czy żużel. Te wspólne wypady 
powodują, że nasi członkowie 
lepiej się znają, a potem lepiej 
dogadują w ważnych kwe-
stiach.

„Solidarność” negocjuje co 
roku podwyżki płac.

–  Przyjęl iśmy zasadę, 
że minimum, które musimy 
wynegocjować, to wyrówna-
nie inflacji. To już drugi rok 
z rzędu, kiedy udało nam się 
uzyskać więcej niż zakładane 
minimum – wyjaśnia Tomasz 
Korzeniowski

Związkowcy już pracują 
nad sprawą podwyżek w przy-
szłym roku.

– Na najbliższych spotka-
niach zarządu ze związkami 
zawodowymi ma być ustalo-
ny harmonogram naszych ne-
gocjacji. Chcemy w połowie 
roku zacząć rozmawiać o pod-
wyżkach, a na koniec roku 
przedstawić nasze propozycje 
– mówi Mieczysław Wojtaś.

„Solidarności” zależy także 
na wypracowaniu z pracodawcą 
regulaminu dotyczącego stano-
wisk pracy oraz wynagradzania 
i premiowania pracowników. 
Bo różnice wynagrodzeń na 
tych samych stanowiskach 
pracy w Saur Neptun Gdańsk 
bywają bardzo duże.

Nowy problem, który się 
pojawił w firmie, to zatrud-
nianie pracowników na kon-
trakty.

– To niekorzystna z punktu 
widzenia pracownika forma 
zatrudnienia. Chcemy tych 
pracowników bronić. Zależy 
nam, by byli wynagradzani na 
takich samych zasadach jak 
pracownicy z umowami na 
czas nieokreślony oraz by mo-
gli korzystać z innych profitów 
– mówi Janusz Baranowski.

Ważnym zadaniem jest zda-
niem związkowców integracja 
emerytów. Udało się stworzyć 
takie koło byłych pracowników.

– Chcemy, by czuli, że 
o nich nie zapomnieliśmy. 
Przepracowali przecież tyle 
lat w firmie – mówi Tomasz 
Korzeniowski. – Na grzybo-
branie, które organizujemy, je-
dzie z nami na przykład pani, 
która porusza się o kulach, bo 
nie grzyby są najważniejsze, 
ale możliwość przebywania 
w grupie ludzi, którzy mają 
podobne poglądy, lubią się.

Związkowcy mówią, że 
„Solidarność” to wierność 
ideałom Sierpnia ’80, pamięć 
o historii, ale przede wszyst-
kim to tworzenie silnej grupy, 
której głos w sprawach pra-
cowniczych i społecznych jest 
słyszalny.

Olga Zielińska

Receptą na dotarcie 
i skuteczne przekonanie 
do bycia w Związku 
jest cierpliwość 
i bezpośrednia 
rozmowa. Dlatego 
związkowcy odwiedzają 
poszczególne wydziały, 
aby dotrzeć do jak 
największej grupy 
pracowników. Firma 
ma swoją specyfikę, 
a zadaniem działacza 
związkowego jest 
dotarcie do wszystkich 
grup zawodowych. 
W „Solidarności” 
są przedstawiciele 
wszystkich z nich oprócz 
kadry kierowniczej.

Trwa pat w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk po 
raz kolejny nie odważył się na rozmowę z pracownikami 
placówki domagającymi się m.in. podwyżki wynagrodzeń 
o 300 złotych. Na spotkanie z przedstawicielami działają-
cych w szpitalu związków zawodowych 8 marca br. przy-
jechała wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń. Dwugodzin-
ne spotkanie, jak wiele wcześniejszych, zakończyło się bez 
rezultatów.

Szpital w Kościerzynie – podwyżki 
czy strajk? 

sześć organizacji związkowych 
działających w kościerskim 
szpitalu pozostaje w sporze 
zbiorowym z pracodawcą, a od 
1 grudnia 2015 r. obowiązuje 
pogotowie strajkowe.

– Mamy już dość przecią-
gających się rozmów i ocze-
kujemy konkretów. Nasze 
postulaty od dwóch lat doty-
czą podwyżki wynagrodzeń 
o 300 zł, zmiany regulaminu 
wynagrodzeń oraz wprowa-
dzenia regulaminu premio-
wania. Zarabiamy bardzo 
mało, a po przeprowadzonych 
zwolnieniach i programie do-
browolnych odejść pracuje-
my coraz więcej. Nierzadko 

jeden pracownik wykonuje 
zadania, które wcześniej wy-
konywały dwie lub trzy osoby. 
To może stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa pacjen-
tów. Pracowników etatowych 
zastępuje się kontraktowymi. 
Nie rozumiemy, dlaczego 
akurat w przypadku naszej 
placówki Urząd Marszałkow-
ski forsuje tezę o przeroście 
zatrudnienia. W naszym wo-
jewództwie funkcjonuje kilka 
szpitali o podobnej liczbie łó-
żek i liczba pracowników jest 
w nich znacznie wyższa niż 
w Kościerzynie. Wielu naszych 
pracowników nie wytrzymuje 
presji i nadmiaru obowiązków. 
Sami stają się pacjentami szpi-
tala, np. na oddziale kardiolo-
gii. – alarmuje przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Kościerzynie Andrzej Pu-
felski.

Przypomnijmy, że we 
wrześniu 2015 r. wśród pra-
cowników kościerskiego 

szpitala przeprowadzono re-
ferendum w sprawie możli-
wych form protestu. Prawie 
90 proc. jego uczestników 
opowiedziało się za prze-
prowadzeniem akcji prote-
stacyjno-strajkowej. Zapaść 
kościerskiej placówki to skutek 
nieudolnego zarządzania, połą-
czenia ze szpitalem w Dzier-
żążnie oraz efekt działań 
rządzącej na Pomorzu PO. Re-
cepta tej formacji na uleczenie 
sytuacji w ochronie zdrowia 
opiera się na komercjalizacji 
placówek, ograniczaniu etatów, 
zastępowaniu umów o pracę 
kontraktami i zwolnieniach 
pracowników.

„Solidarność” od lat pod-
kreśla, że zdrowie to nie towar, 
a placówki wybudowane i wy-
posażone za publiczne pienią-
dze nie powinny przekształcać 
się w spółki prawa handlowe-
go, które z mocy prawa nasta-
wione są na zysk.

Adam Chmielecki

Związkowcy z „Solidar-
ności” oczekują podję-
cia konkretnych działań 

w celu poprawy sytuacji pra-
cowników i pacjentów. Liczą, 
że przełomem będzie zaplano-
wane na kwiecień spotkanie 
z prezesem zarządu kościer-
skiego szpitala Wiktorem 
Hajdenrachem. Oczekują 
także rozmów bezpośrednio 
z marszałkiem Strukiem. Jeśli 
dyrekcja szpitala oraz Urząd 
Marszałkowski, jako współ-
właściciel placówki, nie zgodzą 
się na postulaty pracowników, 
związkowcy nie wykluczają za-
ostrzenia protestu. Przypomnij-
my, że od dwóch lat wszystkie 

To niedopuszczalne, że sto-
warzyszenie walczące o 
demokrację, zarzucające 

obecnej władzy łamanie prawa, 
samo łamie prawo!” – napisali 
Bogdan Biś i Jerzy Jaworski, 
zastępcy przewodniczącego Ko-
misji Krajowej „Solidarności”, 
do Mateusza Kijowskiego, li-
dera KOD. 

O co w sprawie chodzi? Otóż 
Komitet Obrony Demokracji 
bezprawnie wykorzystał flagę 
„Solidarności” podczas manife-
stacji „My Naród”, która odbyła 
się 28 lutego br. na placu Solidar-
ności w Gdańsku, a także dzień 
później – podczas konferencji 
po spotkaniu z Lechem Wałęsą.  
KOD, maszerując pod hasłem 
walki o demokrację, zarzucając 

obecnej władzy łamanie prawa, 
samo prawo złamało.   

Związek po kilkuletnich nego-
cjacjach nabył prawa majątkowe 
do   słynnego znaku od Jerzego 
Janiszewskiego, grafika, który 
logo „Solidarności” zaprojekto-
wał podczas strajku w Stoczni 
Gdańskiej w 1980 r. Działacze 
komitetu nie chcieli pamiętać, że 
znak NSZZ „Solidarność” jest 
własnością naszego Związku i 
podlega ochronie prawnej. Jest 
zarejestrowany w Polsce oraz w 
unijnej rejestracji własności inte-
lektualnej w Urzędzie do spraw 
Harmonizacji Rynku Wewnętrz-
nego (od 2015 roku).

Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „S”, 
goszcząc w gdańskim oddziale 

TVP w programie „Forum Pa-
noramy” przypomniał też, iż już 
w 1989 roku zapadła uchwała 
Krajowej Komisji Wykonaw-
czej NSZZ „S” o ochronie na-
zwy i znaku graficznego „So-
lidarność”, która obwieściła, 
że stanowią one dobro osobiste 
Związku. A zatem zarówno 
nazwa Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy „Soli-
darność”, jak i znak graficzny 
„Solidarność” korzystają z 
ochrony prawnej przewidzianej 
przez obecne przepisy prawne. 
Oznacza to, że jakiekolwiek 
posługiwanie się tą nazwą czy 
znakiem graficznym przez inne 
osoby prawne, bez zgody Kra-
jówki, spowoduje wszczęcie 
działań prawnych dla ochrony 
dóbr Związku.    

Ważny jest kontekst, w 
którym znak Związku jest 
wykorzystywany. Głośna była 
sprawa odebrania znaczka 

„Solidarności” „Gazecie Wy-
borczej” w 1990 roku.

„Dyktatorem Wałęsa był wła-
ściwie od zawsze” – pisał Adam 
Michnik w październiku1990 r. 
po tej decyzji ówczesnego prze-
wodniczącego „S”.  

Prawnik dr hab. Maciej 
Barczewski, specjalizujący się 
w tematyce ochrony własności 
intelektualnej, uważa, że sprawę 
należy rozpatrywać w dwóch 
płaszczyznach, czyli praw przypi-
sanych osobie autora oraz prawa 
chroniącego jako oznaczenie wy-
różniające. Mówił o tym podczas 
dyskusji z Krzysztofem Doślą w 
TVP 3 Gdańsk, zwracając przy 
tym uwagę na kontekst użycia 
znaku. Nie jest więc możliwe ko-
mercyjne wykorzystywanie logo 
Związku bez zgody prezydium 
Krajówki „S”. Każdy członek 
„S” ma prawo niekomercyjnego 
używania znaku. 

(asg)

Znak 
naszego 
Związku 
„Znak naszego Związku podlega ochronie prawnej” – na-
pisali w liście do KOD-u związkowcy, wzywając to stowa-
rzyszenie do przestrzegania prawa i niewykorzystywania 
znaków „Solidarności” do swoich akcji.
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ZWIĄZEK

Rozszerzenie katalogu jednostek produkowanych przez stocz-
nie objętych zerową stawką podatku VAT, objęcie stawką 
zerową VAT materiałów potrzebnych do budowy statków, 

możliwość wyboru przed przedsiębiorców sektora okrętowego 
zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. wartości sprze-
daży produkcji (jako alternatywy dla podatku CIT), ułatwienie 
działalności okrętowej w specjalnych strefach ekonomicznych, 
możliwość pomocy regionalnej dla budownictwa okrętowego – to 
najważniejsze elementy projektu ustawy o aktywizacji przemysłu 
stoczniowego i przemysłów komplementarnych, zaprezentowanego 
14 marca w Szczecinie przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz ministra finansów Pawła 
Szałamachę. Potwierdziły się tym samym informacje o rządowym 
wsparciu dla rozwoju przemysłu stoczniowego i całej szeroko rozu-
mianej gospodarki morskiej, które przekazał w wywiadzie dla mar-
cowego „Magazynu Solidarność” minister Marek Gróbarczyk.

Projekt nowej ustawy stoczniowej trafi teraz do konsultacji 
społecznych. Specustawa jest efektem zmiany strategii państwa 
wobec kluczowych gałęzi przemysłu po wyborach parlamentar-
nych w 2015 r. Zdaniem obecnego kierownictwa Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Polska musi pod-
jąć, zgodne z prawem krajowym i unijnym, działania dotyczące 
wsparcia przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej, tak 
żeby nasi przedsiębiorcy mogli konkurować na rynku globalnym. 
Obecnie obowiązujące polskie przepisy ustawy o podatku VAT z 
2004 r. ograniczają możliwości wsparcia dla przemysłu okrętowe-
go i są bardziej restrykcyjne niż umożliwia to unijna Dyrektywa 
2006/112/WE Rady z 2006 r.

Zdaniem obecnego rządu koalicja PO-PSL nadgorliwie wyko-
nywała zalecenia Unii Europejskiej, a przyjęta przez rząd Donalda 
Tuska w 2008 r. specustawa stoczniowa doprowadziła do upadku 
stoczni w Szczecinie i Gdyni oraz do zapaści w całym sektorze. 
Potwierdzają to dane GUS. W 2007 r., na początku rządów PO i 
PSL, produkcja stoczniowa wyniosła 500 tys. ton stali, a w 2013 
r. już tylko 25 tys. ton.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej zakłada, że w ciągu naj-
bliższej dekady rynek samych zamówień publicznych dla sektora 
okrętowego wyniesie 25 mld zł i przyniesie 5 tys. nowych miejsc 
pracy w stoczniach oraz kolejnych kilkadziesiąt tysięcy w tzw. 
łańcuchu dostawców.

Związkowcy podkreślają, że najważniejszym efektem nowej 
ustawy stoczniowej powinno być powstanie nowych, dobrych 
miejsc pracy.

Adam Chmielecki

Znamy projekt 
nowej ustawy 
stoczniowej Wprowadzenie wolnych 

niedziel w handlu to po-
stulat, o który od dawna 
walczy NSZZ „Solidarność”. 
8 marca zawiązany został 
komitet inicjatywy ustawo-
dawczej, który ma przepro-
wadzić zbiórkę podpisów 
pod obywatelskim projek-
tem ustawy zakazującej 
handlu w niedziele.

Temu tematowi poświę-
cona była także marcowa 
konferencja w Sejmie, 

w której wziął udział Parlamen-
tarny Zespół na rzecz Wspierania 
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu 
Ekonomicznego razem z Krajo-
wą Sekcją Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność” oraz organi-
zacjami pracodawców w Polsce.

– Od lat walczymy o no-
wą ustawę zakazującą handlu 
w niedziele. To dla nas ogrom-
nie ważna sprawa, ponieważ bę-
dzie miało to wpływ na ustalanie 
grafików pracy. Wprowadzenie 
zakazu handlu w niedzielę unie-
możliwiłoby pracodawcy zmu-
szanie pracowników, jak często 

ma to miejsce np. w marketach, 
do pracy przez 11 dni pod rząd. 
Pracodawca musiałby po sze-
ściu dniach pracy dać wolne 
– wyjaśnia Robert Jacyno, 
uczestnik konferencji z ramie-
nia KO Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” Jeronimo Martins 
Polska.

Wciąż nie wiadomo, czy 
projekt zostanie złożony jako 
nowa ustawa, czy też jako no-
welizacja kodeksu pracy. We-
dług pomysłu „S” w niedziele 
mogłyby jedynie pracować 
sklepy o powierzchni do 50 
m kw., ale tylko prowadzone 

Wolne niedziele  
dla pracowników handlu

przez właścicieli lub członków 
ich rodzin. Pracownicy najemni 
ten dzień mieliby mieć wolny. 
Dozwolona miałaby być także 
praca piekarni, stacji benzyno-
wych, sklepów w szpitalach, 
na lotniskach, kwiaciarni.

Krajowa Sekcja Pracow-
ników Handlu NSZZ „So-
lidarność” nie obawia się 
konsekwencji  dla handlu 
wprowadzenia wolnych nie-
dziel. – Wolnej niedzieli chcą 
pracownicy handlu. Pracować 
nie chcą nawet za cenę dodat-
ków do pensji – mówi Alfred 
Bujara, jej przewodniczący.

Kolejne sieci handlowe 
w Polsce chwalą się 
podwyżkami pensji dla 

swoich pracowników. W mar-
cu wynagrodzenia podniósł Lidl, 
w kwietniu ma to uczynić Jero-
nimo Martins Polska, właściciel 
dyskontów Biedronka. Najwięk-
sza sieć handlowa nad Wisłą 
prezentuje pięknie wyglądające 
na papierze liczby – 80 milio-
nów złotych na wzrost wyna-
grodzeń w 2016 roku, dla części 
pracowników nawet 12,5 proc. 
podwyżki. Gdy przyjrzymy się 
bliżej, zobaczymy, że mamy do 
czynienia raczej z zasłoną dym-
ną ze strony pracodawcy, a pro-
pozycja zasadniczo nie zmienia 
trudnej sytuacji pracowników.

Biedronka to największy pra-
codawca prywatny nad Wisłą, 
zatrudniający około 55 tysięcy 
osób. Przy tej liczbie łączna 
kwota przeznaczona na wzrost 
wynagrodzeń (80 mln zł) nie 
robi już wielkiego wrażenia. Do 
tej pory najniższa pensja w sie-
ci wynosiła 2 tys. zł brutto. Od 
kwietnia ma wzrosnąć do 2250 
zł brutto, jednak wynagrodzenie 
zasadnicze ma wzrosnąć tylko 
o 100 zł. Pozostałe 150 zł ma być 
premią uzależnioną od frekwen-
cji w pracy danego pracownika. 
A z tą może być różnie, przecież 
większość pracowników Bie-
dronki to kobiety. Wystarczy, że 

dziecko się rozchoruje, pracująca 
matka skorzysta z przysługujące-
go jej w takim przypadku prawa 
do opieki i… premia przepada? 
Tymczasem Jeronimo Martins 
Polska wyjątkowo polubiło 
korzystanie z premii, zamiast 
podnoszenia uposażenia podsta-
wowego. Kolejnym elementem 
tegorocznych podwyżek ma być 
premia uzależniona od wyników 
danego sklepu. Tymczasem jak 
ciężka jest praca w Biedronce, 
mógł przekonać się każdy, kto 
chociaż raz był klientem tej sie-
ci. Tony towaru do wyłożenia na 
półkach, wielogodzinne dyżury 
na kasach, praca niemal o każdej 
porze dnia, także w niedziele, 
rzadkie przerwy itd.

Organizacja zakładowa „S” 
w Biedronce docenia każdy 
wzrost wynagrodzeń, jednak 
ostatnie działania uznaje za nie-
sprawiedliwe. – Podwyżki nie 
obejmą wszystkich pracowni-
ków, tylko kasjerów i zastępców 
kierowników. A co z innymi gru-
pami, na przykład kierownika-
mi? Poza tym firma gwarantuje 
kolejne podwyżki tylko pracow-
nikom z najkrótszym stażem, 
po trzecim i piątym roku pracy. 
Czy wynika to z tego, że dłużej 
pracujący pracownicy zarabiają 
więcej i podwyżki ich wynagro-
dzenia kosztowałyby zbyt dużo? 
– mówi Piotr Adamczak, prze-

wodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Jeronimo Martins 
Polska.

Trzeba pamiętać również 
o tym, że zmienia się otoczenie 
społeczno-gospodarcze, w któ-
rym funkcjonują sieci handlowe. 
Chociaż wciąż trudno mówić 
o „rynku pracy pracownika”, to 
konkurencja między pracodaw-
cami rośnie. Nowe rozwiązania 
legislacyjne zapewnią najpraw-
dopodobniej stały wzrost pensji 
minimalnej. Także rządowy pro-
gram „Rodzina 500+” zwiększy 
dochody Polaków.

– Polacy chcą pracować, 
ale chcą również być dobrze 
wynagradzani. Przy obecnych 
pensjach, niewiele ponad 1600 
złotych na rękę dla wielu kasje-
rek w efekcie programu „Ro-
dzina 500+” możemy stracić 
nawet kilkanaście procent pra-
cownic. Wielu osobom świad-
czenia wychowawcze pozwo-
lą uratować domowe budżety. 
W ostatnich latach wielu Pola-
ków musiało się zadłużyć, mia-
ło problemy finansowe. Widzi-
my to na przykładzie naszych 
koleżanek i kolegów z pracy, 
którym komornik zajmuje pen-
sje. Tylko realne podniesienie 
płac zmieniłoby sytuację pra-
cowników – argumentuje lider 
„S” w Biedronce.

(ach)

Podwyżki, ale jakie? 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że pożegnaliśmy 
naszego dobrego Kolegę, członka NSZZ „Solidarność”  

z Zakładowej Służby Ratowniczej SMW S.A.

ś.p.

MIECZYSŁAWA ROSENGARTA
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają 

koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27.03.2016 r.  
odeszła od nas nasza Koleżanka

ś.p.

BASIA HERING
 

członkini NSZZ  „Solidarność” w SMW S.A. od 1980 r.  
z Działu ZM.

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składają  
koleżanki i koledzy z Komisji Międzyzakładowej

NSZZ  „Solidarność” Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
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SPOŁECZEŃSTWO

– Bez pamięci o zbrod-
ni Grudnia 1970 nie byłoby 
Sierpnia 1980. W Pańskim 
przypadku wszystko również 
zaczęło się w 1970 roku…

– Grudzień ’70 był moją 
pierwszą lekcją demokracji, 
zaangażowania społecznego. 
Włączyłem się w protesty jako 
młody pracownik portu. Wi-
działem ciała zabitych, rannych. 
Na własnej skórze odczułem, 
jak „ludowa” władza dba o ro-
botników. Gdy z zewnętrz ata-
kowało nas ZOMO, nagle, na 
umówione hasło, esbecy, któ-
rzy byli wśród nas, wyciągnęli 
ołowiane pałki i zaczęli nas bić 
od środka. W czasie takich starć 
broniliśmy się jak mogliśmy, ja 
też nieraz chwytałem w ręce 
metalowe rury służące do bu-
dowy rusztowań, których nie 
brakowało, ponieważ w tym 
czasie budowano słynny gdań-
ski „Zieleniak”. Te rury wkłada-
ne w gąsienice skutecznie blo-
kowały milicyjne i wojskowe 
transportery opancerzone.

– Dziesięć lat później włą-
czył się Pan w kolejny pro-
test.

– W sierpniu 1980 r. siedzia-
łem dosłownie na walizkach. 
Byłem marynarzem, oficerem 
w Wydziale Usług Żeglugo-
wych, ale miałem już zała-
twiony dobrze płatny kontrakt 
u zagranicznego armatora. Zu-
pełny przypadek zdecydował, 
że włączyłem się w powstanie 
„S”. Władza chciała sprytnie 
podejść solidaryzujących się 
ze stoczniowcami portowców, 
argumentując, że muszą wpro-
wadzić do portu statek z fosfo-
ranami, aby uchronić ciągłość 
produkcji w gdańskich zakła-
dach fosforowych. Przekona-
łem kolegów, że to fortel, że 
nie możemy przerwać strajku 
z żadnego powodu. W ten spo-
sób uznano mnie za jednego 
z liderów strajku w porcie.

–  J a k  w y g l ą d a ł  t e n 
strajk?

– Zostałem członkiem por-
towego komitetu strajkowego, 
uczestniczyłem w rozmowach 
z delegacją wicepremiera Tade-
usza Pyki. Szybko okazało się 
jednak, że nie ma on żadnych 
pełnomocnictw. Zerwaliśmy 
rozmowy. Wysłaliśmy swo-

ich przedstawicieli do MKS 
w Stoczni Gdańskiej. Udało się 
osiągnąć główny cel – powo-
łanie niezależnych związków 
zawodowych. Powstanie „S” 
przyjęliśmy z euforią. Do orga-
nizacji związkowej w porcie za-
pisało się ponad 90 proc. załogi! 
Ja zostałem przewodniczącym 
komisji wydziałowej, byłem 
delegatem na I WZD Regionu 
Gdańskiego.

– Miał Pan też szczególną 
umiejętność do… wykrywa-
nia esbeków.

– Wiedzieliśmy, że do „S” 
zapisują się nie tylko partyj-
niacy, ale także esbecy. Wbrew 
pozorom bardzo łatwo moż-
na było ich wyłapać z grona 
nowych pracowników i zara-
zem kandydatów na członków 
Związku. Przynosili podejrzane 
życiorysy, w których ostatnie 
miejsce pracy było trudne do 
zweryfikowania, na przykład 
znajdowało się daleko od Gdań-
ska. Dzwoniłem tam i weryfiko-
wałem dane. W większości były 
to kłamstwa, a takie osoby już 
się więcej nie pojawiały. Nie 
mam jednak wątpliwości, że 
wielu bardziej sprytnych esbe-
ków lub agentów przeniknęło 
do Związku.

– Czy sukces „S” był moż-
liwy między innymi dlatego, 
że u jego początków stali ro-
botnicy, twardzi mężczyźni, 
bardziej odporni na fizyczne 
represje stoczniowcy i por-
towcy?

– Nie przeceniałbym tego 
czynnika. „S” szybko stała się 
olbrzymim ruchem społecznym 
obejmującym wszystkie grupy 
społeczne, intelektualistów, 
studentów, kobiety, po prostu 
zwykłych Polaków. Jeśli po-
liczyć wszystkich członków, 
ich rodziny i sympatyków 
„S”, to była niemal cała Pol-
ska. Takiego ruchu nie można 
było zdmuchnąć, zdusić tak jak 
w grudniu 1970 roku.

– Nadchodzi kolejny, naj-
bardziej dramatyczny strajk, 
w grudniu 1981 r. W porcie 
odbył się najdłuższy w stanie 
wojennym protest w Regionie 
Gdańskim.

– Port to duża i skompliko-
wana struktura. Kilkanaście ki-
lometrów nabrzeża po dwóch 

stronach kanału. Trudno w ta-
kich warunkach chociażby o ko-
munikację. Na miejsce protestu 
wybraliśmy najtrudniejszy do 
pacyfikacji Rejon II. Tam oko-
ło półtora tysiąca portowców 
podjęło strajk okupacyjny. To 
była niemal twierdza, otoczona 
ogródkami działkowymi, rowa-
mi melioracyjnymi, torowiska-
mi tramwajowymi. Dodatkowo 
z dwóch stron ustawiliśmy ba-
rykady z pustych cystern i wa-
gonów z siarką oblanych ropą. 
Byliśmy gotowi do czynnej 
obrony. Przez kilka dni ZOMO 
i wojsko tylko się czaiło, la-
tali nad nami helikopterami 
i straszyli militaryzacją portu. 
Chcieli nas uznać za żołnierzy 
i oskarżyć o niewykonywanie 
rozkazów.

– Jakie był nastroje? Bali-
ście się?

– Oczywiście, że tak. Nie 
o siebie, ale o rodziny w do-
mach. To już nie było radości 
Sierpnia ‘80, była dramaturgia 
i napięcie. Marynarka Wojenna 
przygotowała pokaz siły. Pod-
płynęli dwoma kutrami rakie-
towymi z pełnym uzbrojeniem, 
wycelowali je w nasz rejon. 
W odpowiedzi skupiłem w jed-
nym miejscu, w tzw. trójkącie 
wiślanym, wszystkie ciężkie ho-
lowniki. Wycelowaliśmy w stro-
nę kutrów lufy pomp wodnych. 
Z wojskiem jednak nie chcieli-
śmy się bić, inaczej niż z ZOMO. 
W imię odpowiedzialności za lu-
dzi zdecydowaliśmy się zakoń-
czyć strajk 19 grudnia. 

– Dla Pana zaczął się okres 
działalności podziemnej.

– Wydostałem się potajem-
nie z portu ukryty w kominie 
holownika, który Marynarka 
Wojenna odholowała na We-
sterplatte. Zaczęła się działal-
ność podziemna, organizowanie 
kolejnych drukarni, ukrywanie 
się, zdobywanie fałszywych 
dokumentów tożsamości.

– Jak wyglądały zasady 
konspiracji? 

– Każdy działał według wła-
snych zasad i doświadczenia. 
Niektórzy się do tego w ogóle 
nie nadawali, np. Aleksander 
Hall. Był cały czas przestraszo-
ny, nie miał sprytu konspiracyj-
nego, który posiadał chociażby 
Bogdan Borusewicz. „Borsuk” 

był jednak przesadnie po-
dejrzliwy, często kluczył 
nocami po trójmiejskich 
lasach. Ja wolałem prze-
mieszczać się w dzień, 
było wówczas mniej-
sze ryzyko wpadki, np. 
podczas przewożenia 
samochodem sprzętu 
poligraficznego.

– Był Pan jednym 
z najbardziej poszu-
kiwanych działaczy 
politycznych. I to 
dwukrotnie.

– Za pierwszym 
raz  s iedzia łem 
w gdańskim wię-
zieniu przy ulicy 
Kurkowej oraz w Potulicach, 
za drugim tylko na Kurkowej.

– Czym różniły się oba 
więzienia?

– W Potulicach panował 
bojowy nastrój. Śpiewaliśmy 
przecież „Zima wasza, wiosna 
nasza”. Siedzieliśmy w więk-
szych grupach. Na Kurkowej 
siedziałem sam, w celi miałem 
tylko podstawionego kapu-
sia. Traktowano mnie gorzej 
od więźniów kryminalnych. 
Byłem odizolowany od in-
nych, miałem prawo tylko do 
kwadransa spaceru dziennie. 
Siedziałem w małej, dusznej 
celi, gdzie światło i świeże po-
wietrze z trudem dochodziło. 
Oskarżono mnie o próbę oba-
lenia ustroju socjalistycznego 
z udziałem obcych mocodaw-
ców, czyli szpiegostwo. Przed 
prokuratorami grałem bohatera, 
ale po powrocie do celi miałem 
zupełnie inne myśli.

–  W 1986 roku była amne-
stia.

– Ale mnie i kilku innych 
więźniów politycznych nie 
objęła. Wyszedłem na wolność 
trochę później, na tzw. warun-
kowe zwolnienie. Oczywiście 
od razu wróciłem do podziemia. 
Po roku postanowiłem dołączyć 
do żony i syna, którzy wyemi-
growali do Norwegii. Tam 
włączyłem się w działalność 
Komitetu Solidarności Polsko-
-Norweskiej, reprezentowałem 
też „S” na konferencji MOP 
w Genewie.

– W Oslo zastał Pana rok 
1989. Jak odebrał Pan zmiany 
w Polsce?

– W wyborach czerwco-
wych byłem członkiem komisji 
wyborczej w ambasadzie PRL 
w Oslo. W tej samej komisji 
w wyborach prezydenckich 
w 1990 r. byłem mężem zaufa-
nia Lecha Wałęsy. To był koniec 
mojego zaufania do niego.

– Tyle o faktach. A co, na-
wiązując do tytułu Pańskich 
wspomnień, ze zdradą i na-
dzieją? Czy chodzi o indy-
widualny wymiar zdrady, na 
przykład tajnych współpra-
cowników SB?

– Także, chociaż w swojej 
książce ujawniam z nazwiska 
tylko tych agentów, których dzia-
łalność dotknęła mnie osobiście. 
Nie chodzi bowiem o zemstę, 
tylko o prawdę i sprawiedliwość. 
Każdy przypadek agenturalny 
trzeba rozpatrywać indywidual-
nie. „S” była autentyczna i nie 
można odbierać jej sukcesu.

– Z książki wynika jednak, 
że Okrągły Stół uznaje Pan 
jeśli nie za zdradę, to przy-
najmniej za kulawy, zgniły 
kompromis. Gdzie zatem na-
dzieja z podtytułu?

– Warto było ponieść ofiarę. 
Dzisiaj w Polsce sami możemy 
decydować o własnym losie. 
O to walczyła „S”. Po II woj-
nie światowej przez kilka dekad 
Polacy byli ludźmi poddanymi, 
w każdym aspekcie życia. „S” 
to zmieniła. Jesteśmy wolnymi 
ludźmi.

Rozmawiał 
Adam Chmielecki

„SOLIDARNOŚĆ”
TO POLSKA
Rozmowa z ANDRZEJEM MICHAŁOWSKIM, w latach 80. jednym 
z liderów portowej „Solidarności”, działaczem podziemnych 
struktur Związku, więźniem politycznym, autorem książki 
„Moja Solidarność”.

był jednak przesadnie po-
dejrzliwy, często kluczył 
nocami po trójmiejskich 
lasach. Ja wolałem prze-
mieszczać się w dzień, 
było wówczas mniej-
sze ryzyko wpadki, np. 
podczas przewożenia 
samochodem sprzętu 

Kurkowej oraz w Potulicach, 
za drugim tylko na Kurkowej.

niem politycznym, autorem książ
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Cytat miesiąca

„

4137,55 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 roku 
(w podmiotach, w których liczba zatrudnionych prze-
kracza dziewięć osób). To oznacza wzrost o 0,9 proc. 
w porównaniu ze styczniem 2016 roku i o 3,9 proc. 
w porównaniu z lutym 2015 roku.

pod redakcją Martyny Werry

Przetargi publiczne

500+ 
pomoże 
rodzinom

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

”

W XIX wieku dzienna praca 
trwała od dwunastu do szes-
nastu godzin. Ośmiogodzin-
ny dzień pracy zawdzięczamy 
związkom zawodowym, któ-
re argumentowały, że każdy 
człowiek powinien w ciągu 
doby przez osiem godzin pra-
cować, przez osiem godzin 
spać, a ostatnie osiem godzin 
przeznaczyć na inne potrze-
by. W Polsce ośmiogodzinny 
dzień pracy zaczął obowiązy-
wać od 1919 roku. Ciekawe, 
czy wiedzą o tym zwolennicy 
Janusza Korwin-Mikkego, któ-
ry przedstawia XIX wiek jako 
czasy idealne…                    

Program „Rodzina 500+” 
ma na celu głównie zwięk-
szenie liczby dzieci przycho-
dzących na świat w Polsce. 
Okazuje się jednak, że doda-
tek zdecydowanie poprawi 
też sytuację materialną wielu 
rodzin. W 2014 roku w skraj-
nym ubóstwie żyło około 10 
proc. dzieci i młodzieży po-
niżej 18 roku życia. Skrajnej 
biedy doświadczało około 11 
proc. osób w gospodarstwach 
domowych małżeństw z troj-
giem dzieci i około 27 proc. 
osób w gospodarstwach do-
mowych małżeństw z czwor-
giem lub większą liczbą dzie-
ci. W tym roku miesięczny 
dochód rozporządzalny mał-
żeństw z dwojgiem dzieci 
wzrośnie o przynajmniej oko-
ło 7 proc. na osobę. W przy-
padku małżeństw z trojgiem 
i większą liczbą dzieci wzrost 
przekroczy 18 proc.             

Wystartowała kontrola około 2 tysięcy publicznych przetar-
gów odbywających się w 50 kluczowych instytucjach publicz-
nych Poznania, Krakowa, Wrocławia, Katowic i Warszawy. Do 
listopada 2017 roku kontrolerzy zbadają, czy podczas analizy 
składanych ofert urzędnicy brali pod uwagę klauzule społeczne 
i środowiskowe. Projekt ma na celu wywarcie presji na urzędy 
miast, urzędy marszałkowskie, uniwersytety i ministerstwa, aby 
w przetargach publicznych nie kierowały się wyłącznie kryterium 
ceny. Od lipca 2015 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
również prowadzi akcję monitorowania rynku zamówień pu-
blicznych. Te podmioty publiczne, które przeprowadziły przetargi 
w szczególnie rażący sposób, dostają żółte kartki.                    

Niektórzy politycy chętnie 
podkreślają, że w Polsce są ni-
skie koszty pracy. Chcą zachę-
cić w ten sposób inwestorów. 
Tymczasem nasza wydajność 
pozostawia wiele do życzenia. 
W Niemczech przez godzinę 
pracy wytwarza się równo-
wartość 58,9 dolara, w Danii 
58,8 dolara, w Szwecji 54,4 
dolara (średnia OECD wynosi 

45,9 dolara). Dla porównania 
– w Polsce to tylko 27,6 dolara. 
Wydajność pracy wiąże się nie 
tylko z wykształceniem, wie-
dzą, umiejętnościami i kom-
petencjami pracowników, ale 
również ze stanem budynków, 
maszyn oraz innych środków 
produkcji, a także z technolo-
giami służącymi wytwarzaniu 
dóbr i usługami związanymi 

z szeroko rozumianym postę-
pem technicznym. Z konku-
rencyjnością również nie jest 
u nas najlepiej. W najnowszym 
rankingu Światowego Forum 
Ekonomicznego Niemcy, Japo-
nia, Szwecja i Finlandia znalazły 
się wśród dziesięciu najbardziej 
konkurencyjnych gospodarek 
świata. Polska zajęła dopiero 
41. miejsce.                           

Rzadko doceniane warzywo 
zawiera wiele witamin i mine-
rałów, między innymi siarkę, 
krzemionkę, magnez, wapń, 
miedź i jod. Dzięki wysokiej 
zawartości chlorofilu, żelaza 
i manganu zapobiega również 
anemii, a także oczyszcza dro-
gi oddechowe. Obniża poziom 
cukru we krwi, dlatego powin-
na wchodzić w skład diety cu-

krzyków. Jest zdrowa w każdej 
postaci: surowa, gotowana, 
duszona, kiszona, w posta-
ci surówek lub soku. Wbrew 
obiegowej opinii kapusta jest 
zdrowa również dla żołądka 
i jelit, a dodatek kminku z ma-
jerankiem ułatwia jej trawienie. 
Ciężko strawną czyni ją nato-
miast dodanie wędlin, mięs 
i tłuszczów zwierzęcych.       
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Liczba rodzin 
z dziećmi 
w wieku do 24 lat 
pozostającymi na 
utrzymaniu rodziców

2,9 
mln rodzin 

z jednym 
dzieckiem

1,9 
mln rodzin 
z 2 dzieci

460 
tys. z 3 dzieci

110 tys.        z 4 dzieci

31 tys.          z 5 dzieci

11 tys.          z 6 dzieci

4 tys.            z 7 dzieci

1,6 tys.         z 8 dzieci

0,7 tys.         z 9 dzieci

0,5 tys.        z 10 i więcej 
dzieci

 pod lupą 8 GODZIN DZIĘKI ZWIĄZKOM

Wydajność i konkurencja po polsku

L I C Z B Y
M I E S I Ą C A
 62 osoby, czyli  np. tyle, ile 
mieści się w jednym autobu-
sie, posiada połowę majątku 
świata. (Oxfam)
 1 proc. najbogatszych 
obywateli świata posiada 
tyle, co jego mniej zamożna 
połowa, czyli 3,6 mld ludzi. 
(Credit Suisse).

Koszty żywności 
w lutym 2016 
roku wzrosły 
o 0,4 proc. 
w stosunku do 
poprzedniego 
miesiąca.

Wydatki zwią-
zane z rekreacją 
i kulturą zwiększy-
ły się o 0,5 proc. 
w porównaniu ze 
styczniem tego 
roku.

W lutym 2016 roku 
oddano do użytko-
wania 12 686 miesz-
kań. W porównaniu 
ze styczniem 2016 
roku jest to wzrost 
o 9,9 proc.

9,5 proc. (tyle samo co miesiąc 
wcześniej) wyniosła stopa bezrobocia 
rejestrowanego na Pomorzu na koniec 
lutego br. – wynika z informacji sy-
gnalnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku. Bez pracy pozostawało 
w tym czasie 82,8 tys. osób.

 „Jesteśmy w sytuacji zagrożenia antyterrory-
stycznego” – co miał na myśli Ryszard Petru, 
lider Nowoczesnej?
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Vademecum aktywności 
Seniora – samopomoco-
we grupy wsparcia – za-
danie dofinansowane ze 
środków budżetu Miasta 
Gdańska.

Kłopoty, problemy i gorsze 
okresy są nieuniknione w ży-
ciu. Większość z nas począt-
kowo stara się rozwiązywać 
je osobiście lub z pomocą 
najbliższych. Gdy to zawodzi, 
można uciec się do pomocy 
specjalisty, ale często długo 
wahamy się przed podjęciem 
tej decyzji. Wtedy dobrym 
rozwiązaniem może być udział 
w grupie wsparcia. Dla każde-
go z nas może to być szansa 
na uzyskanie pomocy, a także 
początek nowej drogi. Pomor-
ska Fundacja Edukacji i Pracy 
realizuje zadanie przeznaczone 
dla osób po 60 roku życia, do-
finansowane z budżetu Miasta 
Gdańska, a polegające na prze-
kazaniu metodyki tworzenia 
samopomocowych grup wspar-
cia gdańszczanom, a następnie 
na utworzeniu takich grup. 
Uczestnicy będą nabywać wie-
dzę metodami interaktywnymi 
w myśl zasady: Zdobywam 
sprawność i wiedzę, gdy usły-
szę, zobaczę i zrobię.

Żyjemy szybko, pracujemy 
dużo, mieszkamy z dala od ro-
dzinnego domu i najbliższych, 
w pracy i na portalach spo-
łecznościowych mamy dużo 
powierzchownych kontaktów, 
brakuje nam praktyki w życiu 
społecznym, a gdy przychodzi 
czas emerytury okazuje się, że 
prowadzimy bardzo samotne 
życie. Wtedy, by zagłuszyć 
pustkę wokół nas, sięgamy 
po używki, wypełniacze tej 
wewnętrznej pustki, takie jak 
nadmierne, kompulsywne je-
dzenie, zakupy oraz alkohol. 
Nadal jednak jesteśmy isto-
tami stworzonymi do życia 
w społeczeństwie, potrzebuje-
my miłości, bliskości, opieki, 

akceptacji, przynależności 
i bezpieczeństwa. Po prostu 
potrzebujemy otaczających nas 
życzliwych ludzi. Z codzienny-
mi sprawami i problemami nie 
zgłaszamy się do instytucji po-
mocowych ani do profesjonali-
stów. Boimy się stygmatyzacji 
(co ludzie powiedzą), oceny 
(pomyślą, że nie potrafię) i za-
łamania obrazu samego siebie 
(zawsze sobie sama radziłam). 
Mało kto wie o tym, że poza 
pomocą, jaką można otrzy-
mać w gabinecie psychologa, 
są jeszcze grupy wzajemnej 
pomocy, tam również można 
otrzymać wsparcie.

Co to jest 
(samopomocowa) 
grupa wsparcia?

Najprościej można powie-
dzieć, że jest to grupa osób, 
a łączy ich wspólny problem 
lub kilka powiązanych proble-
mów, na przykład przejście na 
emeryturę, dotkliwie odczuwa-
ne poczucie osamotnienia, nad-
mierne i niepotrzebne zakupy 
itp. Na zajęciach w atmosferze 
zrozumienia, szacunku, empa-
tycznego słuchania i zrozumie-
nia uczestnicy dowiadują się, 
jak inni radzą sobie z proble-
mem, dzielą się wiedzą i do-
świadczeniem.

Ogólne zasady grup 
wsparcia

Na początku zajęć samo-
pomocowa grupa wsparcia 
wypracowuje kontrakt, któ-
ry obowiązuje wszystkich 
jej uczestników. Kontrakt 

odnawiany jest zawsze, gdy 
do grupy dołącza nowa oso-
ba. W kontrakcie zawarte są 
wszystkie rzeczy, które są dla 
uczestników ważne, to jest 
może wprowadzać zasadę 
poufności, nieoceniania, nie-
krytykowania, nieprzerywania 
wypowiedzi, udzielania in-
formacji zwrotnych w trosce 
o osobę, do której mówimy. 
Zawieranie kontraktu wzmac-
nia poczucie bezpieczeństwa 
i zwiększa gotowość do otwar-
tości. Grupy samopomocy 
mogą powstawać w związku 
z każdym problemem (uza-
leżnienia, choroby, choroby 
psychicznej, żałoby, straty, 
rozstania, bezrobocia, w obro-
nie jakiejś idei czy praw).

Celem działalności takich 
grup jest dostarczenie emo-
cjonalnego wsparcia, pomocy, 
przywrócenie wiary oraz zbu-
dowanie poczucia wspólnoty 
(„wiem, jak się czujesz, też by-
łam w takiej sytuacji”) i odbu-
dowanie nadziei („skoro on so-
bie poradził, to i ja potrafię”).

Wartością dodaną jest fakt, 
że w grupach wsparcia ludzie 
nawiązują nowe, wartościo-
we relacje i przyjaźnie, które 
później przenoszą się na życie 
poza grupą. Uczestnicy wy-
mieniają się telefonami, kon-
taktują w trudnych sytuacjach, 
pomagają sobie nawzajem 
w życiowych sprawach, a tak-
że spotykają na wspólnych 
wyjściach do teatru, kawiarni 
czy na tańce.

Zajęcia rozpoczynają się w 
kwietniu, wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy.

Renata Tkaczyk

Grupa wsparcia.  
Co to jest i jak działa? 

VADEMECUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Rozmowa z WOJCIECHEM KSIĄŻKIEM, 
przewodniczącym Kapituły Funduszu 
Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” 
prowadzonego przez Pomorską Fundację 
Edukacji i Pracy

– W tym roku już po raz 14 zostaną 
przyznane stypendia z Funduszu im. 
NSZZ „Solidarność”, którego był Pan 
głównym inicjatorem. Skąd pomysł na 
utworzenie przez Region Gdański fundu-
szu stypendialnego wspierającego zdolną 
młodzież z ubogich rodzin?

– Gdy w 2002 roku wróciłem z mini-
sterstwa do Regionu Gdańskiego (Wojciech 

Książek w rządzie AWS pełnił funkcję wiceministra oświaty – przyp. 
autora), czułem potrzebę zrobienia czegoś, co by miało konkretny 
wymiar dla drugiego człowieka. Poza tym miałem przeświadczenie, 
że trzeba wprowadzać programy wyrównywania szans, żeby nie było 
podziału na edukacyjną Polskę A i B. I właśnie Fundusz Stypendial-
ny im. NSZZ „Solidarność” połączył w sobie te dwie idee. W jego 
ramach niesiemy pomoc zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, 
która z powodów materialnych napotyka bariery w edukacji. Jestem 
wdzięczny Regionowi Gdańskiemu i Sekcji Oświaty za silne poparcie 
dla tej inicjatywy.

– Jaka jest procedura przyznawania stypendium?
– Ze strony internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy 

można pobrać specjalny wniosek, który podpisują rodzice dziec-
ka, ale również wychowawca klasy. Od 2011 roku fundacja jest  
organizacją pożytku publicznego, stąd o stypendium mogą starać 
się nie tylko dzieci członków NSZZ „Solidarność”. Na wniosku 
znajduje się również miejsce na rekomendację, której może udzie-
lić organizacja NSZZ „Solidarność”, ale może to być organizacja 
społeczna lub sportowa, w której udziela się młody człowiek. 
Takie poparcie jest dodatkowym atutem, bo pokazuje, że młody 
człowiek udziela się także poza szkołą, a to uczy zarządzania cza-
sem i samodyscypliny.

– Kto może ubiegać się o stypendium?
– Staramy się zachować równowagę między osiągnięciami 

naukowymi a wychowaniem. Z jednej strony patrzymy na śred-
nią ocen, która powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co naj-
mniej dobra ocena z zachowania, w przypadkach stypendiów od 
II klasy gimnazjum średnia nie powinna być mniejsza niż 4,75. 
Odrębnym kryterium jest sytuacja finansowa rodziny. Do wnio-
sku musi zostać dołączone zaświadczenie o dochodach. 

– Ile stypendiów przyznajecie co roku?
– Co roku przyznajemy od 30 do 40 stypendiów. Wniosków jest co 

najmniej dwa razy tyle. Trzeba je wszystkie przeanalizować, dlatego 
duże podziękowania należą się osobom zaangażowanym, co trzeba 
podkreślić, całkowicie społecznie, w pracę fundacji i kapituły. Przy-
pomnijmy, fundacją kierują Jacek Rybicki i Renata Tkaczyk, która jest 
również członkiem kapituły funduszu. W kapitule, której przewodniczę, 
pracują również Anna Kocik i Stefan Gawroński. Od 2002 roku przy-
znaliśmy już 542 stypendia, w kwocie od 600 do 1200 złotych.

– Czy śledzicie losy stypendystów?
– Mamy informacje o niektórych stypendystach, najczęściej od 

rodziców, którzy są członkami NSZZ „Solidarność”. Przymierza-
my się do całościowego badania drogi życiowej stypendystów, ale 
na to potrzebujemy dodatkowych środków. Poza tym planujemy 
organizować warsztaty i spotkania o charakterze formacyjnym 
prowadzone przez tych stypendystów, którzy np. już skończyli stu-
dia. Tematem tych spotkań mogłaby być m.in najnowsza historia, 
przedsiębiorczość.

– Jak udaje się pozyskiwać fundusze na stypendia?
– Największą grupę darczyńców stanowią organizacje NSZZ 

„Solidarność”. W zeszłym roku ponad 40 organizacji związko-
wych wsparło nasz fundusz, również Komisja Krajowa, zarządy 
regionów – Gdańskiego i Słupskiego. Jest też stała grupa darczyń-
ców indywidualnych. Poza tym jest kilka firm, które od czasu do 
czasu wpłacają na rzecz wsparcia funduszu. Od dwóch lat Po-
morska Fundacja Edukacji i Pracy ma status organizacji pożytku 
publicznego, można więc przekazać na naszą rzecz także 1 procent 
z podatku. Jest więc jeszcze czas, aby w swoim picie przekazać 
jeden procent na funcację.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma 

Zrobić coś konkretnego 
dla drugiego człowieka

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

Przekaż 1 procent!

Zapisy na zajęcia prowadzone są w Biurze Pracy NSZZ „Soli-
darność” i w Regionalnej Sekcji 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.
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9 marca w historycznej Sali BHP odbyła się kolejna uroczystość, podczas której osoby naj-
bardziej zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymały Krzyże Wolności 
i Solidarności.

Zasłużeni dla „Solidarności” 
Kiedy Mieszko I przyszedł do chrzcielnicy w Wielką Sobo-
tę 966 roku, zaczął tkać osnowę, na której on i Bolesław 
Chrobry zbudowali Państwo Polskie, wprowadzając nas do 
posadowionej na chrześcijaństwie Europy.

Nasz chrzest 

Chrzest Polski. Współczesny fresk w Gnieźnie, obok pomnika 
Bolesława Chrobrego, w pobliżu katedry.
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Ceremonia przyjęcia wiary odbyła się w Wielką Sobotę. W 966 
r. przypadała ona 14 kwietnia. To jest prawdopodobna data 
chrztu Mieszka.

Sakrament chrztu odbył się najpewniej w Ratyzbonie. Miejscem tym 
mógł być Ostrów Lednicki, w którym odkryto baptysterium (chrzcielni-
cę) z X wieku.

Najstarszym źródłem opartym na tradycji jest XI-wieczny tekst 
Thietmara z Merseburga.

Dzisiaj, 1050 lat po chrzcie księcia Mieszka, czas na odpo-
wiedź, co dalej z naszą polską tradycją? Człowiek bez świado-
mości swojej tradycji jest podatny na manipulacje.

Totalitaryzmy XX wieku, narodowy socjalizm i komunizm, 
swoją drogę ku władzy zaczynały rozprawą z religią w jej trady-
cyjnej formule, wprowadzając na jej miejsce własną obrzędowość. 
Co stać się może niebawem z Europą pokazuje przykład laickiej 
Francji, od czasów Pepina Małego i Karola Młota wielkiej córy 
Kościoła, w której dzisiaj kościoły świecą pustkami.

Dyktat krzewicieli „kultury świeckiej” doprowadził do defen-
sywy chrześcijaństwa. Na szczęście nie w Polsce.

(asg)

Głównym organizatorem 
uroczystości był Insty-
tut Pamięci Narodowej. 

Dekoracji dokonywał prezes IPN 
Łukasz Kamiński. – Krzyż Wol-
ności i Solidarności jest wyrazem 
naszej wdzięczności wobec ludzi, 
którym zawdzięczamy naszą 
osobistą wolność. Tak naprawdę 
jest tym samym odznaczeniem, 
co Krzyż Niepodległości, różni 
się tylko kolorystyką i wyryty-
mi słowami. Przez Wasze życie 
widzimy wolność i solidarność, 
wielkie wartości, których broni-
liście. Chcielibyśmy za to podzię-
kować – mówił.

Gośćmi uroczystości byli: 
przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „S” Piotr Duda, 
przewodniczący ZRG NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla 
i wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich. – Cieszę się, że dzisiej-
sza uroczystość odbywa się w sa-
li, która ma ducha „Solidarności” 
i już niedługo zostanie jej przy-

znany status muzeum. W imieniu 
związku zawodowego „Solidar-
ność” dziękuję Wam za to, co 
zrobiliście dla ojczyzny i polskich 
pracowników. Wasze postulaty za 
każdym razem są dla nas pierw-
szą uchwałą i elementarzem. Nie 
spoczniemy, dopóki nie zostaną 
zrealizowane – deklarował prze-
wodniczący Duda.

W imieniu odznaczonych 
głos zabrał Andrzej Kołodziej. 
– To chyba jedyne odznacze-
nia, które weryfikuje Instytut 
Pamięci Narodowej i nie ma 
wątpliwości co do czystości 
odznaczonych. Nadal mam 
w pamięci tysiące ludzi tutaj 
i za bramą. W tamtych dniach 
trudno było wierzyć, że się uda, 
ale wierzyliśmy i wiara dodała 
nam sił. Dzisiaj, kiedy w dysku-
sjach politycznych słyszę, że ten 
czy ów dał nam „Solidarność”, 
jest mi żal tych ludzi, bo „So-
lidarność” to my, ona powstała 
w nas – przemawiał.

Odznaczeni bohaterowie 
nie kryli satysfakcji. – Jak 
mówił świętej pamięci Antoni 
Grabarczyk, który razem ze 
mną należał do „Solidarności” 
w porcie Gdańsk, warto było 
po coś żyć. Nie spodziewałem 
się, że ktoś doceni moją dzia-
łalność, ale się cieszę – podkre-
ślał Stefan Zawadzki. – Cie-
szę się, chociaż mogło to być 
wiele lat wcześniej. Niedawno 
dostałam inne odznaczenie za 
walkę o niepodległość – mó-
wiła Halina Starzyńska. – Je-
stem bardzo wzruszony. Może 
dlatego, że przypomina mi się 
doznana krzywda. Straciłem 
rodzinę, dom, ale nie straci-
łem ducha walki. Nadal udzie-
lam się w Komisji Terenowej 
Emerytów i Rencistów przy 
Oddziale Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” w Gdyni – podkreślał 
Tadeusz Samorajski. 

Martyna Werra

Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności.
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Rozwój Związku i roko-
wania zbiorowe były 
głównymi tematami 

szkolenia członków NSZZ 
„Solidarność” we Flextronics 
International Poland w Tcze-
wie, które odbyło się 16-18 
marca w Jastrzębiej Górze. To 
element nowej strategii roz-
woju zakładowej organizacji 
związkowej, wdrażanej przez 
Komisję Zakładową.

– Planujemy intensyfikację 
udziału członków naszej orga-
nizacji w szkoleniach oferowa-
nych przez Region Gdański. 
Dotyczy to zarówno członków 
Komisji Zakładowej, jak i sze-
regowych związkowców. Dzia-
łalność związkowa nie może 
się ograniczać do zapłacenia 

Szkolenia dla pracowników Flextronicsa
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składki i biernego oczekiwania 
na efekty. Wszyscy muszą się 
zaangażować, a do tego po-
trzeba specjalistycznej wiedzy. 
Poza tym na szkoleniach moż-
na lepiej poznać siebie i swoich 
kolegów, sprawdzić, kto ma pre-
dyspozycje do różnych działań 
– wyjaśnia Wojciech Kleina, od 

niedawna nowy przewodniczący 
KZ NSZZ „S” we Flextronics 
International Poland.

Flextronics to jeden z naj-
większych pracodawców na Po-
morzu. Zakładowa organizacja 
związkowa „S” istnieje ponad 
10 lat, liczy 730 członków.

(ach)

„Zabiłbym wszystkich Polaków. Nie miałbym z tym proble-
mu. Nienawidzę Polaków, naprawdę. Nienawidzę. To nie, 
że ich nie lubię. Nienawidzę ich” – wbrew pozorom to nie 
historyczny cytat z okresu II wojny światowej. To słowa 
Hansa Gielena, niemieckiego współwłaściciela firmy POS 
System z Dębogórza.

Nagranie wyemitowała Telewizja Republika. Zdaniem pra-
cownicy POS System, która jest autorem nagrania, nie była 
to pierwsza wypowiedź Hansa Gielena wyrażająca pogardę i 

nienawiść wobec Polaków. Chociaż pełnomocnik POS System wydał 
oświadczenie, w którym określił wypowiedź „wyrwanym z kontek-
stu zlepkiem słów”, Prokuratura Rejonowa w Pucku wszczęła w tej 
sprawie dochodzenie dotyczące propagowania ustroju totalitarnego 
i znieważania grupy ludzi z powodu jej przynależności narodowej. 
Grozi za to kara grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3. Kto wie 
jednak, czy największej kary nie wydał na siebie sam Hans Gielen, 
który na ujawnionym nagraniu mówi również: „Tak, jestem, jestem 
hitlerowcem”. I nie jest to wina nikogo poza nim samym. 

(ach)

Niemiecki pracodawca 
poniża Polaków

www.facebook.com/solidarnoscgdansk
POLUB NAS!
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Zygmunt Błażek, były dzia-
łacz opozycyjny, postano-
wił odnaleźć krzyż z brzo-
zowego drewna, który 
wraz z innymi internowa-
nymi wykonał w szpitalu 
w Wejherowie.

Kiedy rodziła się „Solidar-
ność”, pan Zygmunt był 
etatowym pracownikiem 

Działu Informacji w Zarządzie 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. Tam stworzył 
grupę nazwaną przez esbeków 
„Parszywą Dwunastką”, która 
malowała antykomunistyczne 
hasła na budynkach i wago-
nach kolejowych, zwłaszcza 
tych jadących do zachodniej 
Europy. Jest też autorem słyn-
nego malunku przedstawiają-
cego wynędzniałego staruszka, 
podpisanego hasłem „To nic, 
ale za to mamy socjalizm”. 
Po ogłoszeniu stanu wojenne-
go w nocy z 12 na 13 grudnia 
był internowany i osadzony na 
dwanaście miesięcy w ośrodku 
odosobnienia w Strzebielinku. 
– W praktyce był to zakład 
karny o bardzo trudnych wa-
runkach. Mroźna zima też nie 
pozostawała bez znaczenia. 
Nabawiłem się kilku chorób 
– wspomina. W ich wyniku 

Trwają negocjacje płacowe 
pracowników gospodarki 
wodnej z Ministerstwem 

Środowiska. Przyznana przez 
poprzedni rząd „podwyżka”, 
to powiększenie funduszu płac 
o zaledwie 5,5 proc. Od stycz-
nia tego roku podniesione zosta-
ły pensje pracowników RZGW, 
przy czym stosowany był klucz 
socjalny – najmniej procentowo 
zarabiający otrzymali najwięcej. 
Wypłaty rozpoczęły się 24 mar-
ca 2016 roku z wyrównaniem 
za poprzednie miesiące.

Nie rozwiązuje to problemu. 
Komisje zakładowe związków 
zawodowych nadal pozostają 
w sporach zbiorowych z dyrek-
torami regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej. Aktualnie 
w sporze zbiorowym są regio-
nalne zarządy w Szczecinie, 
Gdańsku, Poznaniu, Wrocła-
wiu i Krakowie. Nowy rząd, 
reprezentowany przez Mariu-
sza Gajdę, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Środowiska, 
podjął rozmowy z przedstawi-
cielami NSZZ „Solidarność”. 
Dla obu stron oczywiste jest, 
że aktualne podniesienie płac 
jest tylko symboliczne i nie 
może być rozwiązaniem do-
celowym. Kwota, o którą 

podniesiono płace, nie dorów-
nuje poziomowi płac sprzed 
zamrożenia dokonanego przez 
rząd PO-PSL w 2008 roku. 
W regionalnych zarządach 
pracuje 2714 ludzi ze średnim 
wynagrodzeniem 3300 zł brut-
to, kiedy średnie wynagrodze-
nie podawane przez GUS za 
III kwartał 2015 roku wynosi 
4066,95 zł. Związkowcy pra-
cujący w RZGW o wyższe za-
robki upominają się od 8 lat. 
Rozmowy prowadzone jeszcze 
z ekipą PO-PSL przez 8 lat nie 
przyniosły żadnych rezultatów. 
Wieloletnie zaniedbania walo-
ryzacji płac pracowników go-
spodarki wodnej doprowadziły 
do tego, że sytuacja finansowa 
pracowników jest drama-
tyczna, dosłownie nie starcza 
do pierwszego, nawet przy 
maksymalnych możliwych 
oszczędnościach.

W aktualnie prowadzonych 
negocjacjach z nowym już rzą-
dem pracownicy regionalnych 
zarządów wystąpili o:

– 250 złotych podwyżki od 
lipca 2016 roku (jest to kwota 
interwencyjna, która pozwoli 
przeżyć do końca roku),

– następnie o dalsze 550 
złotych do podstawy wynagro-

dzenia dla każdego pracowni-
ka od stycznia 2017 roku, już 
z nowej ustawy budżetowej.

Takie rozwiązanie w opinii 
NSZZ „Solidarność” pozwoli 
przybliżyć nasze zarobki do 
średniej pensji w innych sek-
torach gospodarki i wyrówna 

poziom płac do tego, który już 
mieliśmy w roku 2008.

Minister właściwy ds. go-
spodarki wodnej Mariusz Gaj-
da do świąt wielkanocnych 
zobowiązał się przedstawić 
pisemną propozycję Minister-
stwa Środowiska, w której 

ma odnieść się do propozycji 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Gospodarki Wodnej NSZZ 
„Solidarność” i zaproponować 
projekt porozumienia ze związ-
kami zawodowymi.

Marcin Jacewicz

Negocjacje płacowe w gospodarce wodnej

Gdzie jest krzyż?

kilka razy trafiał do szpitala 
w Wejherowie. Tam spotkał 
innych internowanych, wśród 
których był Lech Kaczyński, 
późniejszy prezydent RP. Ho-
spitalizowani nadal byli pilno-
wani przez uzbrojonych straż-

ników, których jednak udało 
się wyprowadzić w pole.

– Wraz z Lechem Kaczyń-
skim, Andrzejem Rzeczyckim 
i jeszcze jednym kolegą (być 
może był to Maciej Pelowski 
– przyp. red.) niepostrzeżenie 

wymknęliśmy się do lasu. 
Tam wycięliśmy dwie brzozy, 
z których z pomocą jednego 
z pracowników gospodarczych 
(udostępnił nam pomieszczenie 
i użyczył narzędzi) wykonali-
śmy krzyż z klęcznikiem. Na 
krzyżu zawiesiłem koronę 
zrobioną z drutu kolczastego, 
która miała przypominać o wa-
runkach, w których powstał 
– opowiada pan Zygmunt. 
Krzyż na początku stał w ka-
plicy szpitalnej, ale po jakimś 
czasie w odwiedziny do więź-
niów przyjechał ksiądz Henryk 
Jankowski, który przewiózł go 
do kościoła Świętej Brygidy.

Krzyż długo był ekspono-
wany w świątyni jako pamiąt-
ka związana z „Solidarnością”. 
Później został przeniesiony do 
pomieszczeń gospodarczych 
na strychu. – Przypuszczam, 
że ksiądz Jankowski potrze-
bował miejsca na inne deko-
racje i stąd wynikła ta decy-
zja – mówi Zygmunt Błażek. 
W tym roku, po wielu latach, 
pan Zygmunt postanowił go 
odnaleźć. Razem z księdzem 
Ludwikiem Kowalskim, obec-
nym proboszczem, przeszukali 
pomieszczenia. Jednak nie zna-
leźli ani śladu po krzyżu. Co 
się z nim stało? Istnieje ryzy-

ko, że mógł zostać rozebrany 
i użyty do budowy innych in-
stalacji. Trzeba też wziąć pod 
uwagę to, że drewno brzozo-
we, zwłaszcza nieokorowane, 
z którego został wykonany, 
jest szczególnie mało odporne 
na działania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. 
Przechowywane w niewła-
ściwych warunkach, bardzo 
szybko ulega rozkładowi. Pan 
Zygmunt ma jednak nadzieję, 
że krzyż nadal jest w dobrym 
stanie i będzie mógł wrócić do 
świątyni.

– Apelujemy do wielu lu-
dzi. Sprawą zainteresowała się 
nawet telewizja. Może krzyż 
znajdzie się w jakimś małym 
kościółku albo kapliczce? 
Może jest poza Trójmiastem? 
Może nadal znajduje się na 
terenie kościoła Świętej Bry-
gidy, tylko został zastawiony 
na przykład dużymi obrazami 
w ramach? Sprawa jest otwar-
ta, otrzymuję wiele telefo-
nów. Wszyscy życzą mi, żeby 
sprawa zakończyła się powo-
dzeniem. Krzyż jest dla mnie 
ważny jako pamiątka, symbol, 
a także ze względu na ludzi, 
którzy go wykonali – mówi 
Zygmunt Błażek.

Martyna Werra

ZWIĄZEK
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Podatnicy podatku PIT, czyli pracownicy, zleceniobiorcy, 
osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospo-
darczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia 
podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według 
miejsca zamieszkania podatnika. W 2016 r. ostatni dzień 
kwietnia przypada w sobotę, w związku z czym termin na 
rozliczenie się podatkowe z fiskusem ulega przedłużeniu 
do 2 maja 2016 r.

dokumenty potwierdzające 
konieczność odbycia nie-
zbędnych zabiegów leczni-
czo-rehabilitacyjnych (np. 
skierowanie od lekarza),

WAŻNE! Każdy 
z małżonków, 
będący osobą 
niepełnosprawną, 
ma swój własny limit 
odliczenia do kwoty 
2280 zł.

Warunki, które muszą być 
spełnione (oprócz tych wymie-
nionych w pkt 1):
 zabiegi leczniczo-rehabilita-

cyjne muszą być niezbędne, 
czyli zlecone przez lekarza 
i związane z niepełnospraw-
nością. Nie podlegają odli-
czeniu wydatki na dojazdy 
do lekarza w celu leczenia 
np. grypy.

 dojazdy muszą odbywać się 
samochodem osobowym, 
który stanowi własność lub 
współwłasność osoby nie-
pełnosprawnej lub osoby, na 
której utrzymaniu jest osoba 
niepełnosprawna do 16 r.ż. 
Osoba będąca współwłaści-
cielem nie musi natomiast 
posiadać prawa jazdy.

 nie można dokonywać od-
liczeń, jeśli osoba niepeł-
nosprawna korzysta z sa-
mochodu pożyczonego lub 
użyczonego.

b) nielimitowane – odliczenie 
przysługuje w wysokości 
poniesionych wydatków, 
pod warunkiem przedsta-
wienia dokumentu potwier-
dzającego ich poniesienie, 
w szczególnośc i  dane 
identyfikujące osobę ko-
rzystającą z ulgi oraz dane 
przewoźnika.

2.. Odliczanie wydatków na leki 
osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna lub 

posiadająca na utrzymaniu taką 
osobę niepełnosprawną, jeśli 
chciałaby skorzystać z ulgi na 
zakup lekarstw, musi spełnić 
(oprócz tych wymienionych 
w pkt 1) następujące warunki:
 ponieść w danym miesią-

cu wydatki na zakup le-
ków powyżej 100 złotych, 
– posiadać dokument po-
twierdzający poniesie-

nie wydatku (fakturę), 
– posiadać pisemne zlece-
nie, wydane przez właści-
wego lekarza specjalistę, 
o konieczności stosowania 
zleconych leków.

WAŻNE! Sam paragon 
nie jest dowodem 
poniesienia wydatku 
przez daną osobę.

Rozliczenia dokonuje się 
za każdy miesiąc: kwota wy-
datkowana – 100 zł = kwota 
odliczenia

Na przykład w miesiącu 
styczniu wydatki na leki wy-
niosły 300 zł

300 zł – 100 zł = 200 zł – 
zatem odliczeniu od dochodu 
podlega kwota 200 zł.

II. Ulga prorodzinna 
(ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo sko-
rzystać z ulgi podatkowej na 
każde małoletnie dziecko, 
w stosunku, do którego w roku 
podatkowym przez co najmniej 
jeden dzień:
1. wykonywał władzę rodzi-

cielską,
2. pełnił funkcję opiekuna 

prawnego, jeżeli dziecko 
z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez 
pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie 

obojga rodziców, opiekunów 
prawnych dziecka albo rodzi-
ców zastępczych pozostają-
cych w związku małżeńskim. 
Kwotę tę mogą odliczyć od 
podatku w częściach równych 
lub w dowolnej proporcji przez 
nich ustalonej. Dotyczy to za-
równo rodziców pozostających 
w związku małżeńskim lub 
partnerskim, jak i rodziców 

rozwiedzionych czy będących 
w separacji.

Nowością jest, iż w zezna-
niu za 2015 rok możliwe jest 
ubieganie się o zwrot nie-
wykorzystanej do tej pory 
kwoty ulgi. Takie działanie 
ma na celu pomoc rodzinom, 
które zarabiają na tyle mało 
lub mają na tyle dużą liczbę 
dzieci, że nie są w stanie wy-
korzystać pełnej kwoty ulgi 
w zeznaniu rocznym.

Wniosek o zwrot dotyczy 
okresu od 2014 roku; nie ma 
natomiast możliwości składa-
nia wniosku wstecz i korygo-
wania zeznań podatkowych 
za lata przed 2014 rokiem.

WAŻNE! Korektę zwrotu 
niewykorzystanej ulgi 
na dzieci za 2014 rok 
należy składać na druku 
PIT-UZ. Korektę ulgi za 
2015 rok składa się już 
na deklaracji PIT-36 lub 
PIT-37.

Wysokość odliczenia za 
każdy miesiąc kalendarzowy 
roku podatkowego wynosi:
 1112,04 zł rocznie na pierw-

sze dziecko,
 1112,04 zł rocznie na drugie 

dziecko,
 2000,04 zł rocznie na trze-

cie dziecko,
 2700 zł rocznie na czwarte 

i każde kolejne dziecko
Podatnikowi wychowują-

cemu jedno dziecko odliczenie 
przysługuje, jeżeli dochody po-
datnika:
a) pozostającego przez cały 

rok podatkowy w związku 
małżeńskim i jego małżon-
ka, nie przekroczyły w roku 
podatkowym łącznie kwoty 
112 000 zł,

b) niepozostającego w związku 
małżeńskim, w tym również 
przez część roku podatkowe-
go, nie przekroczyły w roku 

podatkowym kwoty 56 000 
zł, za wyjątkiem podatnika sa-
motnie wychowującego mało-
letnie dziecko, do którego ma 
zastosowanie kwota dochodu 
w wysokości 112 000 zł.

WAŻNE! Ulga 
prorodzinna wymaga, 
by władza rodzicielska 
była faktycznie 
sprawowana (zwrot 
„wykonuje władzę 
rodzicielską”). 
Wykonywanie władzy 
rodzicielskiej dotyczy 
przede wszystkim dzieci 
małoletnich, czyli do 
ukończenia 18 roku 
życia. W stosunku 
do dzieci, które nie 
ukończyły 18 roku 
życia, a wyszły za 
mąż lub się ożeniły, 
małoletniość kończy 
się z dniem zawarcia 
małżeństwa.

Ulga na dziecko przysługuje 
również w związku z wykony-
waniem władzy rodzicielskiej 
względem dzieci pełnoletnich:
 bez względu na ich wiek, 

które zgodnie z odrębnymi 
przepisami otrzymywały 
zasiłek (dodatek) pielęgna-
cyjny lub rentę socjalną,

 do ukończenia 25 roku ży-
cia uczące się w szkołach, 
o których mowa w przepi-
sach o systemie oświaty, 
przepisach o szkolnictwie 
wyższym

III. Ulga z tytułu wpłat 
na indywidualne 
konto zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE)

IKZE to forma indywidual-
nego i dobrowolnego oszczę-
dzania na emeryturę w ramach 
III filaru, powiązana z ulgami 

Jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem  
za 2015 rok

Przepisy przewidują moż-
liwość obniżenia należnego 
podatku poprzez skorzystanie 
z odpowiednich ulg podatko-
wych. Poniżej zestawienie ulg, 
z których podatnicy korzystają 
najczęściej:

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częścio-
we choćby zrekompensowa-
nie osobom niepełnosprawnym 
dodatkowych wydatków, które 
ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega 
na odliczaniu od uzyskanego 
dochodu kwoty wydatkowa-
nej na:
• cele rehabilitacyjne oraz
• cele związane z ułatwie-

niem wykonywania czyn-
ności życiowych.
Z ulgi korzystać mogą za-

równo osoby niepełnosprawne, 
jak i osoby, na których utrzy-
maniu pozostają w 2015 roku 
osoby niepełnosprawne, np. 
współmałżonek, dzieci własne 
i przysposobione, rodzice, ro-
dzice współmałżonka, rodzeń-
stwo.

Warunkiem skorzystania 
z ulgi rehabilitacyjnej jest po-
siadanie przez osobę, której 
dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifi-

kowaniu przez organy 
orzekające (powiatowe 
i wojewódzkie zespoły ds. 
orzekania o niepełnospraw-
ności) do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności 
lub

 decyzji ZUS przyznającej 
rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy, rentę szkoleniową 
albo rentę socjalną, albo

 orzeczenia o niepełno-
sprawności osoby, która nie 
ukończyła 16 roku życia.
Do ulg rehabilitacyjnych 

należą:
1. Dojazdy na zabiegi, gdzie 

istnieją dwa rodzaje odli-
czeń:

a )  l im i towane  kwo towo 
– odliczenie przysługuje 
do wartości 2280 zł, bez 
konieczności posiadania 
dokumentów potwierdza-
jących ich poniesienie. 
Jednakże osoba uprawniona 
do ulgi powinna posiadać 
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Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udziela porad prawnych 
zarówno w sprawach dotyczących związkowych organizacji zakładowych, jak i w sprawach 
indywidualnych. Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidar-
ność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicz-
nie, czy prawnik będzie obecny: 58 308 44 69 lub 308 42 74.

Biuro 
Prawne 

Wyższe odszkodowania za wypadek 
przy pracybhpbhpA B C  

Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 
i 1442) minister rodziny, pracy i polityki społecznej w dniu 
26 lutego 2016 r wydał obwieszczenie w sprawie wysoko-
ści kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujących od 
1 kwietnia 2016 r do 31 marca 2017 r.

rodziny zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty inny 
niż małżonek lub dziecko;

7. 70 196 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie 
małżonek i jedno lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty, oraz 
13 649 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania 
przysługującego na każde 
z tych dzieci;

8. 70 196 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawnionych jest równo-
cześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty, oraz 
13 649 zł z tytułu zwięk-
szenia tego odszkodowania 
przysługującego na drugie 
i każde następne dziecko;

9. 13 649 zł, gdy obok mał-
żonka lub dzieci do jedno-
razowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie 
inni członkowie rodziny 
zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, każdemu z nich 
niezależnie od odszkodowa-
nia przysługującego mał-
żonkowi lub dzieciom;

10. 35 098 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowa-

nia uprawnieni są tylko 
członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci 
zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 13 649 
zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przy-
sługującego na drugiego 
i każdego następnego 
uprawnionego.

Od 1 marca 2016 r. wzro-
sły też kwoty najniższych rent 
wypadkowych. W wyniku 
marcowej waloryzacji kwoty 
te wynoszą:
 1059,07 zł – renta z tytułu 

całkowitej niezdolności do 
pracy w związku z wypad-
kiem lub chorobą zawo-
dową oraz renta rodzinna 
wypadkowa,

 812,10 zł – renta z tytułu 
częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wy-
padkiem lub chorobą za-
wodową.
Za stały uszczerbek na 

zdrowiu uważa się takie naru-
szenie sprawności organizmu, 
które powoduje upośledzenie 
czynności organizmu niero-
kujące poprawy, a za długo-
trwały uszczerbek na zdro-
wiu, naruszenie sprawności 
organizmu powodujące upo-
śledzenie czynności na okres 
przekraczający 6 miesięcy, 
ale mogące ulec poprawie. 
Oceny stopnia uszczerbku na 
zdrowiu oraz jego związku 
z wypadkiem przy pracy lub 
chorobą zawodową dokonuje 
się po zakończeniu leczenia 
i rehabilitacji. Ustala to le-

Kwoty te wynoszą:
1. 780 zł za każdy procent 

stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu (art. 
12 ust. 1 ustawy);

2. 780 zł za każdy procent 
stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, 
z tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku, co najmniej 
o 10 punktów procento-
wych, jeżeli pogorszenie się 
stanu zdrowia było następ-
stwem wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej;

3. 13 649 zł z tytułu orzeczenia 
całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji 
ubezpieczonego;

4. 13 649 zł z tytułu orzeczenia 
całkowitej niezdolności do 
pracy oraz niezdolności do 
samodzielnej egzystencji 
wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty;

5. 70 196 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest małżonek 
lub dziecko zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty (art. 
14 ust. 1 pkt 1 ustawy);

6. 35 098 zł, gdy do jednora-
zowego odszkodowania 
uprawniony jest członek 

podatkowymi. IKZE ma cha-
rakter wyłącznie osobisty. 
Oznacza to, że przepisy nie 
przewidują możliwości prowa-
dzenia wspólnego konta np. dla 
małżonków.

Odliczeniu podlega wyłącz-
nie składka na IKZE opłacona 
w danym roku. Składka należ-
na, lecz niezapłacona nie upo-
ważnia do doliczeń.

Limit wpłat na IKZE w ro-
ku kalendarzowym wynosi 
1,2-krotności przeciętnego 
prognozowanego wynagro-
dzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej na dany rok. 
W 2015 roku limit ten wynosił 
4750,80 zł.

Przykładowo: Pani X 
w 2015 r. wpłacała 300 
zł miesięcznie na IKZE. 
Roczna suma wpłat w roku 
wyniosła 3600 zł. Dochód 
Pani X podlegający 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fi-
zycznych w 2014 r. wyniósł 
50 000 zł. Dochód ten 
może zostać pomniejszony 
o kwotę dokonanych wpłat 
na IKZE w wysokości 3600 
zł (50 000 zł – 3600 zł = 
46 400 zł kwota podlegają-
ca opodatkowaniu).

IV. Ulga na internet

Korzystanie z ulgi inter-
netowej jest obecnie możli-
we w ograniczonym zakresie. 
Z ulgi internetowej korzystać 
można wyłącznie przez dwa 
następujące bezpośrednio po 
sobie lata podatkowe. Po-
datnik, który nie skorzysta 
z odliczenia za 2015 rok i nie 
korzystał z niego wcześniej, 
ma prawo w dowolnym roku 
rozpocząć korzystanie z ulgi. 
Jeżeli skorzysta po raz pierw-
szy z odliczenia, prawo do 
ulgi przysługiwać mu będzie 
za dany rok oraz za rok na-
stępny, bezpośrednio po tym 
roku. Kwota przysługująca 
do odliczenia w danym roku 
podatkowym nie może prze-
kroczyć 760 złotych.

V. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy pod-
pisali umowę kredytu (po-
życzki) do końca 2006 roku 
na sfinansowanie inwestycji 
mającej na celu zaspokojenie 
swoich potrzeb mieszkanio-
wych, mogą odliczyć wydat-
ki na spłatę odsetek od ww. 
kredytu. Odliczeniu podlega-
ją odsetki od części kredytu
nieprzekraczającej 325 990 
zł. Prawo do odliczania kwoty 
odsetek przysługuje do końca 
terminu spłaty określonego 
w umowie, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2027 roku.
Stan prawny na 16.03.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

karz orzecznik lub komisja 
lekarska ZUS.

Świadczenia z ubezpiecze-
nia wypadkowego nie przysłu-
gują, gdy wyłączną przyczyną 
wypadku było udowodnione 
naruszenie przez ubezpieczo-
nego przepisów dotyczących 
ochrony życia i  zdrowia, 
spowodowane przez niego 
umyślnie lub wskutek rażące-
go niedbalstwa lub, gdy bę-
dąc w stanie nietrzeźwości 
lub pod wpływem środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych, przyczy-
nił się w znacznym stopniu 
do spowodowania wypadku. 
Zastrzeżenie to nie dotyczy 
członków rodziny zmarłe-
go ubezpieczonego, którzy 
w wyżej wymienionych przy-
padkach zachowują prawo do 
świadczeń określonych w usta-
wie wypadkowej.

Należy zaznaczyć, że jed-
norazowe odszkodowanie 
z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej jest 
przyznawane „na wniosek”, 
który do dowolnej jednostki 
organizacyjnej ZUS składa 
bezpośrednio osoba zaintere-
sowana lub jej przedstawiciel 
ustawowy.

Iwona Pawlaczyk

*Obwieszczenie ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej z dnia 26 
lutego 2016 r. w sprawie wysokości 
kwot jednorazowych odszkodowań 
z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej (Monitor Pol-
ski z dnia 4 marca 2016 r. poz. 206)

Od 14 października 2015 r. 
obowiązuje  nowe prawo 
o zgromadzeniach.

Zgodnie z nową definicją 
– zgromadzeniem jest zgrupo-
wanie osób na otwartej prze-
strzeni, w określonym miejscu, 
w celu odbycia wspólnych ob-
rad lub wyrażenia stanowiska 
w sprawach publicznych. Do 
tej pory zgromadzeniem było 
manifestowanie 15 osób; nowa 
ustawa tego już nie wymaga.

Wprowadzono trzy rodzaje 
zgromadzeń publicznych:
1. Zwykłe – zgłaszane tak 

jak do tej pory do urzędu 
gminy (miasta), najwcze-

śniej 30 dni przed plano-
wanym zgromadzeniem, 
a najpóźniej 6 dni. Za-
wiadomienie o zamiarze 
zorganizowania zgroma-
dzenia może być przesła-
ne drogą elektroniczną.
Gmina może nie wyrazić 
zgody na przeprowadzenie 
zgromadzenie najpóźniej 96 
godzin przed jego planowa-
nym rozpoczęciem, a orga-
nizator ma 24 godziny na 
złożenie odwołania. Od-
wołanie będzie kierowane 
do sądu okręgowego, który 
będzie miał 24 godziny na 
rozpatrzenie odwołania. Od 

decyzji sądu okręgowego 
przysługiwać organizato-
rowi będzie odwołanie do 
sądu apelacyjnego.

2. Uproszczone – zamiar jego 
przeprowadzenia będzie 
można zgłosić do Gmin-
nego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, najwcze-
śniej 30 dni i najpóźniej 2 
dni przed planowanym roz-
poczęciem zgromadzenia. 
Warunek – manifestowanie 
w tym trybie nie może za-
kłócać ruchu drogowego.

3. Spontaniczne – które odby-
wa się w związku z zaistnia-
łym nagłym i niemożliwym 

do wcześniejszego przewi-
dzenia wydarzeniem, zwią-
zanym ze sferą publiczną. 
Zgromadzenie to nie wyma-
ga zgłoszenia, z tym że może 
zostać rozwiązane, w formie 
decyzji ustnej, w przypad-
kach np. zagrożenia zdrowia 
lub życia ludzi, zagrożenia 
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego lub porządku 
ruchu drogowego.

Stan prawny na 23.03.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 24.07.2015 r. 
Prawo o zgromadzeniach 
(Dz. U. 2015.1485)

Nowe prawo o zgromadzeniach
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

1 marca w Słupsku odbyły się uroczystości poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym. Warto przypomnieć, że zgodnie 
z ustawą z 2011 r. Sejmu RP w Polsce właśnie w tym dniu 

proklamowano Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W Słupsku kulminacyjnym punktem obchodów poświęconych 
Żołnierzom Niezłomnym była uroczysta msza święta odprawiona 
w kościele św. Jacka, koncelebrowana przez proboszcza parafii 
ks. Józefa Domińczaka i zaproszonych księży. Był też kapelan 
słupskiej „Solidarności” ks. prałat Jan Giriatowicz.

Do wypełnionej po brzegi świątyni przybyły władze miasta, par-
lamentarzyści, radni miejscy i powiatowi, była także liczna delegacja 
NSZZ „Solidarność”, z przewodniczącym Zarządu Regionu Stanisła-
wem Szukałą na czele. Po nabożeństwie spod kościoła św. Jacka ulica-
mi miasta przeszedł Marsz Pamięci, który liczył około tysiąca osób.

– Jest Pan doświadczonym 
związkowcem, funkcję prze-
wodniczącego pełni trzecią 
kadencję, a do „Solidarno-
ści” należy Pan od kilkunastu 
lat. Co Pana zdaniem wpły-
wa na rozwój Związku i jak 
Pan rozumie samo pojęcie 
rozwoju?

– Samo pojęcie to nie tylko 
liczebność, ale w dużej mierze 
świadomość i wiedza – to są 
te dwa czynniki, które moim 
zdaniem wpływają na rozwój 
Związku. Wiedzę, tę, którą 
posiadam, uzyskałem podczas 
szkoleń sprzed kilku lat zorga-
nizowanych przez Związek, 
ale chcę podkreślić, że cały 
czas sam się dokształcam w tej 
dziedzinie. Jestem – można po-
wiedzieć – samoukiem, dużo 
czytam publikacji na tematy 
z dziedziny psychologii i bar-
dzo pomaga mi to w mojej 
pracy związkowej.

– To ciekawe, co Pan 
mówi. W jaki sposób zatem 
Pan dociera do pracowni-
ków i jakie metody Pan sto-
suje w pozyskiwaniu nowych 
członków?

– Nasza OZ „Solidarność” 
na tle całej 400-osobowej 
załogi liczy teraz po przystą-
pieniu nowych członków 40 
osób, a więc nie jest dużą or-
ganizacją. W krótkim czasie 
kilku miesięcy pozyskałem 
osiem osób i może to nie jest 
jakaś oszałamiająca liczba, ale 
zawsze coś. Jak to zrobiłem? 
Założyłem sobie po pierwsze 
plan, co chcę osiągnąć i w jaki 
sposób, po drugie, przeanalizo-
wałem, z którymi pracownika-
mi mogę rozmawiać na tematy 
związkowe, by przedstawić 
im perspektywę wstąpienia 
do Związku, a z którymi nie, 
ponieważ nie wszyscy nadają 
się do wstąpienia w nasze sze-
regi. Tu właśnie pomogła moja 
wiedza z zakresu psychologii. 
Wybrałem pewną grupę osób 
i zacząłem z nimi rozmawiać, 
przekonywać, aby wstąpili do 
„Solidarności”. Moim zdaniem 
najważniejsze w pozyskiwaniu 
nowych członków jest indywi-
dualne podejście do każdego 

potencjalnego związkowca 
i indywidualna rozmowa, nie 
w grupie, ale właśnie sam na 
sam. Wtedy przynosi to efekty. 
Każdy z nas jest inny i z każ-
dym trzeba inaczej rozmawiać 
– inaczej z młodymi osobami, 
dobierając słowa w ich sty-
lu, inaczej z pracownikami 
w średnim wieku, a jeszcze 
inaczej ze starszymi wiekiem. 
Rozmawiając z  młodymi 
przedstawiam im korzyści na 
przyszłość z chwilą przystą-
pienia do Związku. Ważną 
rzeczą, która wyszła podczas 

naszych rozmów z młodymi 
pracownikami, jest możliwość 
uczestniczenia przez nich 
w różnego rodzaju manifesta-
cjach organizowanych przez 
Związek. Z kolei z ludźmi 
w średnim wieku także uży-
wam innego języka, mówię im 
o stabilizacji, którą się zyskuje. 
No i została ta najstarsza grupa 
wiekowa – tu uzmysławiam im 
perspektywę spokoju ducha na 
starość po przejściu na emery-
turę, by w tych ostatnich latach 

pracy nie obawiali się jej utra-
ty, gdyż w przypadku próby 
ewentualnego zwolnienia bę-
dziemy ich bronić.

– A co z tymi osobami, 
które odmówiły wstąpienia 
w związkowe szeregi? Inte-
resuje mnie, jakie były ich 
argumenty na nie?

– Osoby starsze w jakiś spo-
sób zraziły się do związków, 
innym po prostu się nie chce 
w nic angażować, podobnie 
jak większości naszego społe-
czeństwa.

–  B ę d z i e  P a n  m i m o 
wszystko próbował przeko-
nać te osoby do wstąpienia 
do Związku?

– Tak, czekam tylko na od-
powiedni moment. A taki bę-
dzie właśnie teraz w kwietniu, 
to świetny czas pod względem 
aury, ponieważ zaczyna się 
wiosna, a to dobra chwila na 
podejmowanie życiowych 
decyzji. Także w kwietniu za-
zwyczaj udaje mi się wywal-
czyć podwyżki dla pracowni-
ków, to będzie dodatkowy mój 
argument, że jednak związki 
starają się o pracowników. 
Powiem także o imprezach 
integracyjnych, które planuję 
na wiosnę zorganizować dla 
naszych członków. Myślę, 
że uda mi się pozyskać nowe 
osoby, przedstawiając im takie 
argumenty.

– Widzę, że jest Pan me-
rytorycznie przygotowany do 
budowy silnego związku, jakie 
są więc plany na ten rok?

– Chcę pozyskać co naj-
mniej  dziesięciu nowych 
członków.

– Tego Panu życzę i dzię-
kuję za bardzo interesującą 
rozmowę.

ROZWÓJ ZWIĄZKU W REGIONIE SŁUPSKIM PRZYSPIESZA 

Moja recepta na pozyskanie 
nowych związkowców
„Chciej zrozumieć 
drugiego 
człowieka”  
– rozmowa 
z szefem OZ NSZZ 
„Solidarność” 
w Curver Poland 
sp. z o.o. w Słupsku 
MIROSŁAWEM 
HINCEM

Mirosław Hinc, szef zakładowej „Solidarności” w Curver 
Poland sp. z o.o. w Słupsku.

Moim zdaniem 
najważniejsze 
w pozyskiwaniu 
nowych członków 
jest indywidualne 
podejście do każdego 
potencjalnego 
związkowca 
i indywidualna 
rozmowa, nie w grupie, 
ale właśnie sam na 
sam. Wtedy przynosi to 
efekty. Każdy z nas jest 
inny i z każdym trzeba 
inaczej rozmawiać.

Chwała 
Bohaterom!  
Cześć Ich Pamięci!

Delegacja ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku: 
przewodniczący Stanisław Szukała i członek Prezydium 
Andrzej Mazuruk, składa kwiaty pod pomnikiem Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

W tym roku organizatorami marszu były stowarzyszenia Naro-
dowy Słupsk oraz Młodzież Wszechpolska przy współudziale grup 
kibicowskich. Wznoszono hasła i okrzyki poświęcone bestialsko 
zamordowanym przez komunistycznych oprawców spod znaku UB 
i sowieckiego NKWD bohaterskim żołnierzom niepodległościowe-
go podziemia. W marszu szli kibice miejscowych drużyn, którzy co 
roku pamiętają o bohaterach narodowych, okazując swój patriotyzm. 
Nasi związkowcy z flagami „Solidarności” również uczestniczyli 
w pochodzie, oddając hołd wszystkim Żołnierzom Wyklętym.

Mieszkańcy Słupska wśród palących się pochodni nieśli foto-
gramy bohaterskich żołnierzy ozdobione biało-czerwonymi ko-
kardami, co pośród zapadającego zmroku spotęgowało szczególny 
nastrój. Na koniec marszu, który dotarł do placu Zwycięstwa, od-
śpiewano hymn narodowy. Podczas przemarszu przy pomniku Pol-
skiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej utworzono szpaler 
z płonących pochodni i złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku kwiaty 
złożyli Stanisław Szukała i członek Prezydium ZR Andrzej Mazuruk.

Marsz ku pamięci Żołnierzy Wyklętych w Słupsku.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę za 
rozwiązanie „Krzyżówki 
z izbą przyjęć” z nr. 2/2016. 
Otrzymuje ją pan Krystian 
Wysiecki z Gdyni. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Gratuluje-
my. Hasło brzmiało: „Świa-
towy Dzień Chorego”.

Ujawniono wszystkie spół-
głoski B i W. Litery w szarych 
kratkach, czytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie.

W kolejności alfabetycznej:
 najdłuższa rzeka na Ziemi
 perfumy z wydzieliny 

kaszalota
 konie z Janowa Podl.
 mama mamy
 pułkownik wśród grzybów
 pęk kwiatów, wiązanka
 zatłoczenie, ścisk
 nadbałtyckie miasto z Zam-

kiem Książąt Pomorskich
 obrady, polemika
 największa afrykańska 

antylopa
 naprawi urządzenie pod 

prądem
 gadulstwo bardziej elegancko

B

B B

B

W

B W B

B

W

W

 lodowcowa, neolit
 model skody
 szparagowa, czerwona, 

jasiek
 dźwięk w telewizorze
 koncern meblowy ze 

Szwecji
 Irokezka, Apaczka
 Jarocka, Kwiatkowska, 

Szewińska
 gra płd.-amer. z 2 taliami 

i jokerami
 schowek w ubraniu
 obraza obrazu
 fiołki, róże
 siedziba wielkiego mistrza 

w woj. pomorskim
 antylopa grzywiasta, ana-

gram „liana”
 kurort na Lazurowym 

Wybrzeżu
 mysia kryjówka

 szczególnie ważne dla 
dziewcząt do wpisywania 
„złotych” myśli

 „… mądry po szkodzie”
 przekaz informacji
 film z Henrykiem Kwinto
 miasto w Belgii, tu użyto 

w 1917 po raz pierwszy 
gazu musztardowego

 młotek kamieniarski, ana-
gram „kabzę”

(kas)

Krzyżówka z obrazą obrazu

Do końca kwietnia rozliczamy PIT-y i przekazujemy 
1 procent podatku na działalność organizacji pożytku 
publicznego. Wiele osób pyta, jak należy powiedzieć: 
Mam kłopot z przekazaniem 1%. Która forma jest po-
prawna: jednego procenta czy jednego procentu?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest krótka – obie formy 
są poprawne. Można powiedzieć:

„Mam kłopot z przekazaniem 1 (jednego) procenta” oraz 
„Mam kłopot z przekazaniem 1 (jednego) procentu”.

Zrozumiałe są jednak wątpliwości osób posługujących 
się językiem polskim, ponieważ stosowanie w dopełniaczu 
(w liczbie pojedynczej) formy procenta lub procentu stanowi 
wyjątek od zasady.

Wyjątkowo – tylko wtedy, gdy rzeczownik procent wystę-
puje z liczebnikiem jeden, można wymiennie stosować w do-
pełniaczu dwie formy: procenta lub procentu; np. zabrakło mu 
jednego procenta lub zabrakło mu jednego procentu.

Natomiast bez liczebnika „jeden” wyraz „procent” 
w dopełniaczu liczby pojedynczej zawsze przybiera for-
mę: „procentu”, np.:
Te krople nie zawierają wysokiego procentu alkoholu.
Nie znalazł brakującego procentu.

Jest to zgodne z odmianą słowa procent przez przypadki
Rzeczownik procent odmienia się przez przypadki nastę-

pująco:
przypadek w liczbie pojedynczej w liczbie mnogiej
M. procent procenty
D. procentu procentów
C. procentowi procentom
B. procent procenty
N. procentem procentami
Msc. procencie procentach
W. procencie! procenty!

Gdyby nie było odstępstw od tej odmiany rzeczownika pro-
cent, wtedy użytkownicy polszczyzny nie mieliby kłopotów, 
ale, niestety, żeby poprawnie posługiwać się tym wyrazem 
trzeba znać jeszcze dodatkowe zasady.

„Procenty” w połączeniu z liczebnikami
Najwięcej problemów mamy z procentami w liczbie mnogiej.

1. Wyraz procent – w połączeniu z liczebnikami oznaczający-
mi całości (typu: dwa trzy, pięć, sześćdziesiąt) – w mianow-
niku, dopełniaczu i bierniku (w liczbie mnogiej) występuje 
w formie procent.

Przykłady:
Dziewięćdziesiąt cztery procent wyborców wzięło udział w gło-
sowaniu.
Jan nie ma pięciu procent (Nie! procentów) poparcia.
Anna zrezygnowała z dziesięciu procent wynagrodzenia.
Na wykresie widzę tylko pięć procent.
2. Inna jest sytuacja, gdy wyraz procent (w liczbie mnogiej) 

łączy się z liczebnikami w celowniku, narzędniku lub miej-
scowniku, ponieważ wtedy zachowuje tradycyjne końcówki 
fleksyjne, np. w:

 celowniku, np.: Sześciu procentom uczniów nauczyciele 
wręczyli nagrody.

 narzędniku, np. Spotkaliśmy się z pięćdziesięcioma procen-
tami pracowników.

 miejscowniku, np. Miał rację w dziewięćdziesięciu procentach.

Z ułamkami zawsze „procent”
Jeżeli rzeczownik „procent” występuje w połączeniu z li-

czebnikami ułamkowymi, to zawsze przyjmuje formę mia-
nownikową procent, np.:
 20,5% – Dwadzieścia i pół procent zysków należy do niego.
 30,3% – Z trzydziestoma i trzema dziesiątymi procent wygra 

wybory.
 0,8% – Zadowolił się ośmioma dziesiątymi procent.

Barbara Ellwart

Problemy z 1 procentem

Pomóżmy Weronice!
Nasz kolega 
Zbigniew 
Matuszewski, 
przewodniczący 
„Solidarności” 
w Polskiej Spółce 
Gazownictwa przy 
Oddziale w Gdań-
sku, zwraca się 
o pomoc w zebra-
niu funduszy na 
operację słuchu 
swojej wnuczki 
Weroniki. 
Wszystkich, którzy 
chcieliby wspomóc 
wnuczkę naszego 
Kolegi, prosimy 
o przekazanie jed-
nego procenta po-
datku lub o wpłaty 
na konto fundacji 
– dane obok.
Serdecznie
dziękujemy!
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Gotycka Madonna.

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

SANKTUARIUM 
BŁOGOSŁAWIONEJ DOROTY

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

REKLAMA

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kościerzyna, ul. 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

Nazywają ją patronką 
ziemi pruskiej, bowiem 
urodziła się w1347 roku 

we wsi Mątowy Wielkie (12 
km od Malborka), na terenach, 
które przez setki lat należały do 
Prus. Obecnie mówi się, że jest 
patronką Żuław. Chociaż nazy-
wa się też ją patronką Pomorza, 
a także „małżeństw w potrzebie”. 
Jej rodzicami byli mieszkający 
na Żuławach Holendrzy, nie-
zwykle rzetelni i bardzo pobożni 
ludzie. Dorota przez prawie 30 
lat przebywała w Gdańsku, przy 
ul. Długiej (obecnie jest to dom 
z numerem 64), gdyż była żoną 
tamtejszego płatnerza Adalberta. 
Po jego śmierci oddała się modli-
twie, zamieszkując w zamurowa-
nej celi przy kościele katedralnym 
w Kwidzynie. Dorota (błogosła-
wiona od roku 1976, chociaż jej 
beatyfikacja rozpoczęła się już 
w 1406 roku) jest pierwszą styg-
matyczką wśród świętych i bło-
gosławionych polskich. Historia 
jej życia jest niezwykle interesu-
jąca, jednak wróćmy do miejsca, 
z którego pochodzi, czyli do Mą-
towów Wielkich.

Tegoroczna zima była bardzo łagodna, zapowiada się też ciepła wiosna, warto więc już myśleć 
o wypadach za miasto. Proponuję południowe tereny naszego województwa z niezwykle pięk-
nymi zabytkami. Ponieważ niedawno przeżywaliśmy święta Wielkiej Nocy, wybierzmy się do 
niezbyt popularnego i mało znanego, ale jakże urokliwego sanktuarium. I to nie maryjnego, 
a poświęconego błogosławionej Dorocie, do miejsca, w którym się urodziła.

Tamtejszy kościół został 
wzniesiony w 1345 roku, na 
dwa lata przed przyjściem na 
świat Doroty. Pierwotnie była to 
budowla szachulcowa. Jej pozo-
stałości widoczne są wewnątrz 
prezbiterium. Niewiele później 
owa drewniana konstrukcja zo-
stała obudowana pełną cegłą. 
Wzniesiono ją na planie prosto-
kąta i przykryto dwuspadowym 
dachem. Od zachodu dostawio-
no ceglano-drewnianą wieżę 
z wysokim hełmem krytym 
gontem, zwieńczonym krzy-
żem jerozolimskim. Elewacje 
zdobione są blendami, a także 
fryzem, od wschodu schodko-
wym szczytem z blendami, de-
korowanym sterczynami. Z ze-
wnątrz konstrukcję wzmacniają 
gotyckie szkarpy.

Najciekawsze jest wnętrze 
kościoła. Przede wszystkim jest 
to budowla dwunawowa, z drew-
nianymi, beczkowymi stropami 
pokrytymi barwnymi malowi-
dłami. Nawy oddzielone są ar-
kadami wspartymi na filarach. 
We wschodnim filarze, czyli tuż 
przy prezbiterium, znajduje się 

rzadki typ tabernakulum z po-
lichromowanymi od wewnątrz 
drzwiczkami, bardziej przypomi-
nający sejf wmurowany w ścia-
nę. Ołtarz główny jest dziełem 
późnego, bo XVIII-wiecznego 
baroku, w którym umieszczono 
dwa późniejsze obrazy. W dolnej 
kondygnacji patronów kościoła, 
czyli świętych Piotra i Pawła, 
w górnej koronację Marii Panny. 
Po bokach ołtarza stoją rzeźby 
świętych. Całość zdobiona jest 
licznymi złoceniami, podobny-
mi do tych w dwóch kolejnych 
bocznych ołtarzach. W ołtarzu 
znajdującym się w prezbite-
rium, tuż obok ołtarza głównego, 
w górnej kondygnacji jest obraz 
błogosławionej Doroty, powyżej 
większego obrazu z przedstawie-
niem św. Agnieszki.

Interesująca jest południowa 
ściana nawy głównej. Nad wej-
ściem do kruchty namalowano 
Grupę Ukrzyżowania. Na tej 
samej ścianie bliżej prezbite-
rium znajduje się łaciński napis, 
zapewne z doby średniowiecza, 
odnowiony w 1911 roku. Napis 
ów był niegdyś pośrodku więk-
szego ściennego malowidła, 
z którego zachowały się dwa 
niewielkie fragmenty. Moż-

na więc sądzić, że tekst ten, 
opowiadający historię zmarłej 
w 1394 roku bł. Doroty, której 
kult zaczął się tuż po śmierci, był 
częścią malowanego epitafium. 
Poniżej owego napisu w niszy 
umieszczono drewnianą pietę. 
Jednak za najciekawszą rzeźbę 
należy uznać gotycką Madonnę 
tronującą z Dzieciątkiem Jezus 
czytającym z otwartej księgi.

Kościół w Mątowach jest ist-
ną perełką. Ambonę, chrzcielni-
cę, konfesjonał, XVIII-wieczny 
feretron z bł. Dorotą, która z rąk 
Pana Jezusa otrzymuje komunię 
świętą, i wiele innych interesu-
jących elementów składających 
się na wystrój oraz wyposażenie 
jego wnętrza można zobaczyć, 
ale tylko przed lub po mszach 
świętych i nabożeństwach.

Jako ciekawostkę warto 
dodać, że kościół w Mątowach 
Wielkich nigdy nie został prze-
jęty przez ewangelików, jak to 
uczyniono ze świątyniami w 
wielu innych żuławskich miej-
scowościach.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Kościół w Mątowach.

Wnętrze kościoła – nawa główna.


