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Ostatnia droga arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego

6 maja w bazylice Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie odbyły się uroczystości pogrzebowe 
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Biskup 
senior diecezji gdańskiej, jej ordynariusz w la-
tach 1984-2008, spoczął w krypcie biskupów 
gdańskich. Mszę świętą koncelebrowało 
kilkudziesięciu kapłanów, w tym nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, 
który odczytał list od papieża Franciszka. 
Eucharystię sprawowali także m.in. prymas 
Polski abp Wojciech Polak, prymas senior abp 
Józef Kowalczyk oraz metropolita gdański abp 
Sławoj Leszek Głódź. Kazanie wygłosił prymas 
senior abp Henryk Muszyński. – Odszedł nie-
strudzony duszpasterz, szczególnie ludzi pracy 
i morza, wielki społecznik. Odszedł wielki patrio-
ta orędownik, pasterz i strażnik „Solidarności” 
– mówił abp Muszyński. Arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski był kawalerem Orderu Orła Białego, 
Honorowym Członkiem NSZZ „Solidarność”.

Lekcja historii w Rumi
Jak się żyło w PRL? Do czego służył prodiż? Jak 
prało się we frani? Młodzież z Rumi poznawała 
życie w czasach PRL w ramach spotkania zor-
ganizowanego przez Klub Miłośników Historii 
przy Gimnazjum nr 1 w Rumi i opiekunkę 
klubu Małgorzatę Łoboz. Odbyło się ono 
w ramach cyklu „Polska w czasach PRL” 13 
maja w sali parafialnej przy kościele pw. św.
Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi. Uczest-
niczyło w nim ponad sto osób. Spotkanie 
otworzył program słowno-muzyczny. Młodzież 
zapoznała się z realiami życia w PRL oraz 
z datami polskiego narodowego kalendarza. 
Przygotowała też eksponaty z czasów PRL, 
m.in. starą pralkę, hełm MO, maszynę do pisa-
na, prodiż. Karolina Rydzewska, przewodni-
cząca KZ NSZZ „S” w Igloporcie, opowiedziała 
o „Solidarności”, ujmując to w formie dialogu 
z córką. Roman Stegart, uczestnik wydarzeń 
Grudnia 1970 i Sierpnia 1980, obecnie z Działu 
Informacji i Promocji ZRG NSZZ „S”, poprowa-
dził lekcję o najnowszej historii Polski. Był też 
historyczny quiz z nagrodami.

Debata o edukacji
Bezpieczeństwo w szkole i zmiany w systemie 
oświaty – to tematy pomorskiej debaty 
o edukacji zorganizowanej przez Annę 
Zalewską, minister edukacji narodowej, 
i wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha, 
która odbyła się 9 maja na Uniwersytetecie 
Gdańskim. Spotkanie było kolejną z cyklu 
16 wojewódzkich debat oświatowych 
o zmianach w systemie oświaty. Bierze 
w nich udział Anna Zalewska, szefowa MEN, 
która przedstawia zarys zmian w prawie 
oświatowym, m.in. zakres działań komisji 
dyscyplinarnych oraz sposób nadawania 
tytułu profesora oświaty, omawia 

Bezwarunkowa pensja dla 
wszystkich. Szwajcarski 
eksperyment
5 czerwca władze tego kraju poddadzą pod 
głosowanie w referendum projekt nowego 
prawa, który w zamyśle pomysłodawców 
miałoby gwarantować każdemu dorosłemu 
obywatelowi miesięczne wynagrodzenie 
w wysokości 2500 franków. Pomysł nie jest 
nowatorski, ale wskazuje na nowe trendy 
we współczesnych finansach publicznych,
gdzie ciężar w zdecydowany sposób zostaje 
przeniesiony na model socjalno-polityczny. 
W teorii dochód podstawowy, którego wyso-
kość określałaby ustawa, byłby świadczeniem 
dla obywateli należnym bezwarunkowo. Do-
chód podstawowy do tej pory wprowadzono 
próbnie m.in. w Utrechcie (w Holandii), objął 
on 300 osób otrzymujących już wcześniej 
od państwa pomoc finansową. Już w latach
1974-1979 w mieście Dauphin w Kanadzie 
(prowincja Manitoba) eksperymentowa-
no z dochodem podstawowym. Wszyscy 
mieszkańcy, w zależności od zarobków, 
otrzymywali z budżetu dodatkowe pieniądze. 
Z podsumowania projektu wynika, że spadło 
tam ubóstwo, a nowe warunki bytowe okaza-
ły się korzystne dla młodych osób (mogły 
poświęcić się nauce) i kobiet z dziećmi (mogły 
poświęcić się wychowaniu).

Francuzi nie zgadzają się na 
wydłużenie tygodnia pracy
Francuzi od ponad dwóch miesięcy wychodzą 
na ulice, sprzeciwiając się forsowanym przez 
rząd zmianom w prawie pracy, które wydłużają 
godziny pracy w skali tygodnia, ułatwiają 
zwalnianie pracowników i osłabiają związki za-
wodowe. Prezydent Francji Francois Hollande 
zapewnia, że nie wycofa się z kontrowersyjnej 
reformy prawa pracy. Według sondaży trzech 
na czterech Francuzów sprzeciwia się zmia-
nom, które otwierają drogę do przedłużenia 
tygodnia pracy z obecnych 35 do 48 godzin, 
a dnia pracy w różnych przypadkach do 12 
godzin. Rząd uzasadnia potrzebę liberalizacji 
kodeksu pracy koniecznością przystosowania 
francuskich przedsiębiorstw do międzynarodo-
wej konkurencji.

Współczesne niewolnictwo
Według szacunków Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy (MOP) na całym świecie ok. 21 
mln osób pracuje przymusowo. Ponadto wielu 
ludzi, w tym m.in. pracownicy międzynarodo-
wych firm odzieżowych, dzieci pracujące przy
uprawach tytoniu czy migranci na budowach, 
są ofiarami nadużyć i nie mają możliwości
złożenia skargi, nie mają dostępu do pomocy 
prawnej – głosi raport Human Rights Watch.
Zdaniem organizacji broniącej praw człowieka 
MOP powinna dążyć do opracowania traktatu, 
na mocy którego rząd danego kraju mógłby 
wymagać od firm poszanowania praw czło-
wieka na wszystkich etapach łańcucha od 
producenta do konsumenta.
– Miliony ludzi na całym świecie są ofiarami
łamania praw człowieka z powodu złych prak-
tyk w biznesie i niedbałych regulacji prawnych 
– oceniła dyrektor HRW ds. dzieci Juliane 
Kippenberg. Wiążące regulacje prawne są 
jedyną realistyczną drogą, by zapewnić, że 
firmy nie będą wykorzystywać pracowników
i przyczyniać się do nadużyć w pracy.

Podwyżki dla pracowników 
cywilnych MON
Będą podwyżki dla pracowników cywilnych 
MON. Podczas spotkania związków zawo-
dowych z wiceministrem obrony narodowej 
ustalono, że pieniądze zostaną wypłacone 
z wyrównaniem od 1 stycznia. „Solidarność” 
warunkowo zaakceptowała propozycje, 
jednak nie rezygnuje z dalszych działań na 
rzecz poprawy sytuacji pracowników. Średnia 
podwyżka wyniesie ok. 250 zł na zatrudnienie 
bazowe, z tego dla pracowników z działu 752 
(obrona narodowa) podwyżka wyniesie 230 
zł (większość zatrudnionych); natomiast dla 
6900 pracowników określanych przez MON 
jako priorytetowi podwyżka średnia wyniesie 
350 zł. Dla obu grup przewiduje się podwyżkę 
gwarantowaną – nie mniejszą jak 180 zł dla 
objętych podwyżką w wysokości 230 zł i 270 
zł dla objętych podwyżką w wysokości 350 zł.

Prezydent Duda podziękował 
NSZZ „Solidarność”
– Człowiek spędza w pracy jedną trzecią swo-
jego życia. Tam właśnie tworzy wspólnotę ze 
swoimi kolegami, chociażby poprzez związki 
zawodowe. Związki zawodowe, które dobrze 
działają i bronią pracowników, są skuteczne, 
ich liderzy uczciwie podchodzą do swoich 
obowiązków. Właśnie to budowanie wspól-
noty pracowników, o których godność oni 
chcą ze wszelkich sił dbać, jest ich wielkim 
zadaniem – mówił 1 Maja prezydent Andrzej 
Duda podczas pielgrzymki robotników do św. 
Józefa w Kaliszu. Podziękował także „wielkie-
mu Niezależnemu Samorządnemu Związkowi 
Zawodowemu „Solidarność” za to, że jest, że 
zrzesza pracowników, dba o ich interesy”.

12+ za godzinę od nowego 
roku

– Planowany termin wejścia w życie stawki 
godzinowej 12 złotych to 1 stycznia 2017 
r. – podała minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska. Szefowa 
resortu przypomniała, że stawka godzinowa 
miała wejść w życie na koniec pierwszego 
kwartału br., potem przesunięto ten termin 
na wrzesień, teraz przyjmuje się termin 1 
stycznia przyszłego roku. Jest to związane 
z historycznym, cennym kompromisem, jaki 
w tej kwestii udało się uzyskać w Radzie 
Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni 
– związki zawodowe i pracodawcy – uzgod-
nili wówczas, że stawka godzinowa przy 
umowach zleceniach oraz świadczeniu usług 
wejdzie w życie od nowego roku. Będzie to 
12 złotych za godzinę powiększone o pro-
cent związany z waloryzacją minimalnego 
wynagrodzenia na rok 2017. To zaś będzie 
jeszcze negocjowane w ramach Rady Dia-
logu Społecznego. Jednocześnie partnerzy 
społeczni zgodzili się, że do podstawy 
minimalnego wynagrodzenia nie będzie 
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wliczane wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej, co może stanowić nawet 30 proc. 
płacy pracownika.

„Solidarność” o Straży 
Ochrony Kolei
Obradujące 24 maja w Gdańsku Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
pozytywnie zaopiniowało projekt ustawy 
ministra spraw wewnętrznych i administracji 
o Straży Ochrony Kolei. Jednocześnie jednak 
„Solidarność” składa zastrzeżenie do art. 83 
ust. 2 projektowanej ustawy, który wprowa-
dza prawo zrzeszania się pracowników SOK 
w związkach zawodowych tylko w jednej 
organizacji.

Bezpieczni na starcie, 
zdrowi na mecie
Promowanie zrównoważonej pracy już od 
początku kariery zawodowej oraz zdrowego 
starzenia się i podkreślanie znaczenia profi-
laktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe 
pracownika to główne cele, jakie przyświe-
cają kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy” zaplanowanej na lata 2016-2017, 
która właśnie rozpoczęła się w Polsce. Jak 
podkreśla Stanisław Szwed z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce 
konieczne jest przede wszystkim przełamanie 
stereotypu starszych osób, które bywają 
niedoceniane, a jak zaznacza, mogą być 
niezwykle cennymi pracownikami. Dlatego 
warto w takich ludzi zainwestować.

Związki uzgodniły propozycję 
wzrostu wynagrodzeń 
i emerytur na 2017 r.
Trzy centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ i FZZ przyjęły wspólną propozycję 
w sprawie wzrostu w 2017 r. wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej, w tym w pań-
stwowej sferze budżetowej, minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent 
z FUS.Zdaniem związków wynagrodzenie 
minimalne w 2017 r. powinno wynosić co 
najmniej 1970 zł 25 gr. Związki zapropono-
wały, by wzrost wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej wyniósł nie mniej niż 5,7 proc., 
wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej – nie mniej niż 10,9 proc., wzrost 
minimalnego wynagrodzenia za pracę – nie 
mniej niż 6,5 proc. Wskaźnik waloryzacji 
emerytur i rent powinien, zdaniem związków 
zawodowych, wynosić nie mniej niż średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 
r. zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę w roku 2016. Nie udało się niestety 
zawrzeć wcześniej porozumienia wszystkich 
partnerów społecznych, tj. związków zawo-
dowych i pracodawców reprezentowanych 
w Radzie Dialogu Społecznego.

Nie żyje Magdalena 
Modzelewska-Rybicka
Nie żyje Magdalena Modzelewska-Rybic-
ka, działaczka opozycji antykomunistycznej 
w PRL. Zmarła 23 maja w wieku 61 lat po 
ciężkiej chorobie. W czasie strajku sierp-
niowego 1980 r. prowadziła modlitwy za 
ojczyznę, była również protokolantką rozmów 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
z dyrekcją Stoczni Gdańskiej. Po 1989 r. 
nie zaangażowała się w politykę. Została 
odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności  
i Solidarności.
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W numerze między innymi:
Pierwsza połowa związkowej kadencji 2014-2018 przypadła na 
końcowy etap, jak okazało się jesienią 2015 roku, rządów koali-
cji PO-PSL, chyba najbardziej antypracowniczej i antyzwiązkowej 
władzy w Polsce po 1989 roku. 

Połowa kadencji, str. 6

Stały wzrost liczby członków Związku, wywalczenie podwyżek 
dla pracowników i poprawa warunków pracy – to główne zada-
nia, które stawia sobie OZ NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 

Odważnie, ale z rozwagą, str. 9

Celem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Sprawiedliwy 
Transport Europy” jest położenie kresu niedopuszczalnym 
praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego 
i płacowego. Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele jest natomiast kompromisem mającym na celu 
poprawę sytuacji pracowników sektora handlu.

Zbieramy podpisy, str. 12

Raport rozliczający ośmioletnie rządy PO i PSL, z którego wyłonił 
się obraz kraju bez gospodarza, podatnego na wpływy ze-
wnętrzne, prezentowany był w Sejmie 11 maja br.

Raport o stanie państwa, str. 14

Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Nie ma miejsca na fasady dla rządzących, str. 8

sprawę likwidacji godzin karcianych. Jak 
poinformowała minister Zalewska, 27 
czerwca zaprezentowana zostanie zmiana 
ustroju szkolnego, a w 2017 roku ma być 
gotowa nowa podstawa programowa.

Nasz konkurs – nagrodzeni 
za narodową flagę

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku 
wywiesili narodowe flagi i zrobili zdjęcia bia-
ło-czerwonej. Wybraliśmy naszym zdaniem 
najciekawsze i nagrodziliśmy książkami. Auto-
rami zdjęć są: Tomasz Grabowski, Zdzisław 
J. Brzeziński, Barbara Ur-Piwarska (jej 
zdjęcie powyżej), Dariusz P. Chmiel, Lucyna 
Kwasek i Krzysztof Brzukała.

Ratownicy morscy w sporze 
zbiorowym
Związkowcy z Morskiej Służby Poszukiwania 
i Ratownictwa „SAR” protestują przeciwko ich 
zdaniem niekorzystnemu rozdysponowaniu 
przez dyrektora pieniędzy na podwyżki wy-
nagrodzeń. 10 maja weszli w spór zbiorowy 
z pracodawcą. (Więcej na str. 11).

Protest w „Noc Muzeów”

21 maja, podczas „Europejskiej Nocy 
Muzeów”, pracownicy muzeów zrzeszeni 
w Międzyregionalnej Sekcji Muzeów Regionu 
Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność” 
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji protesta-
cyjnej „Dziady Kultury”. Protest miał na celu 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na wysokość 
wynagrodzeń w kulturze, plasującą jej pra-
cowników w gronie najgorzej zarabiających 
branż w Polsce. (Więcej na str. 4).

Przed WZD Regionu 
Gdańskiego
Kilkanaście nowo utworzonych organizacji 
związkowych, skupiających blisko 800 człon-
ków „S”, 1423 przeszkolone osoby, 4499 
porad prawnych – to tylko przykładowe dane 
zawarte w Informacji o działalności ZRG NSZZ 
„S” od kwietnia 2014 roku do marca 2016 r., 
przyjętej przez regionalne władze Związku 16 
maja. Na 9 czerwca zaplanowane jest Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego. 
Przedyskutowano też projekt ustawy o związ-
kach zawodowych oraz stanowisko Komisji 
Krajowej „S” na temat wieku emerytalnego. 
Nasz Związek opowiada się za przywróce-
niem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn oraz za wprowadzeniem 
możliwości przechodzenia na emeryturę bez 
względu na wiek, uzależnioną od okresów 
opłacania składek. Gośćmi ZRG były osoby za-

angażowane w negocjowanie Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy w terminalu DCT. 
– Udało się podpisać układ z pracodawcą, 
który między innymi wprowadza dodatki za 
pracę w dni świąteczne i pracę w godzinach 
nocnych, podwyżkę płac oraz regulamin 
premiowania – mówił Mariusz Skrzypek, 
organizator związkowy, a Maciej Konopka 
z NSZZ „S” w DCT dziękował pracownikom 
Działu Organizowania i Rozwoju oraz Biura 
Prawnego ZRG za pomoc w negocjacjach.

Posiedzenie WRDS
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 
w Gdańsku zwróciła się do rządu o odstąpie-
nie od powołania Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności i pozostawienie badania bezpie-
czeństwa żywności w kompetencji Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, popierając tym 
samym stanowisko „S”. Podczas posiedzenia 
plenarnego 25 maja rada przyjęła także 
stanowisko ws. kształcenia zawodowego. 
Przedstawicieli strony społecznej niepokoi 
wysoki procent absolwentów nieprzystępu-
jących do egzaminów zawodowych, braki 
w systemie dokształcania zawodowego 
nauczycieli i obecności doradców zawodo-
wych w szkołach. Niepokojący jest także fakt, 
że Polska znajduje się na ostatnim miejscu 
w UE pod względem wykorzystania środków 
na innowacje, m.in. w ramach programu 
Horyzont 2020. W spotkaniu WRDS uczest-
niczyli przedstawiciele „S”: Krzysztof Dośla, 
Bogdan Olszewski i Zbigniew Koban.

Pracownicy cywilni policji 
chcą godnej płacy

Niskie stawki wynagrodzeń, ale także ich 
duże rozwarstwienie to jedne z najważniej-
szych problemów podejmowanych przez OM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych 
Policji z siedzibą w Gdańsku. 25 maja odbyło 
się posiedzenie komisji, podczas którego był 
również omawiany ten temat. (Więcej str. 11).

25 lat minęło
– Nie spotkaliśmy się, aby świętować, bo po-
wodów do świętowania nie ma, ale aby po-
dziękować za te wszystkie lata trudnej pracy 
– mówił Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych 
NSZZ „Solidarność”, podczas uroczystości 
25-lecia sekcji, która odbyła się 20 maja 
w Gdańsku. (Więcej na str. 19).

Wodne porozumienie
Sekcja Krajowa Pracowników Gospodarki 
Wodnej NSZZ „Solidarność” 5 maja podpisała 
porozumienie pracownicze z Ministerstwem 
Środowiska. Będzie podwyżka i ciągłość 
zatrudnienia. Po żmudnych negocjacjach 
związkowcom z „S” udało się osiągnąć 
porozumienie z resortem Jana Szyszki. Od 1 
stycznia 2017 r. pracownicy mają zagwaran-
towaną podwyżkę o 850 zł brutto, niezależ-
nie od wejścia w życie ustawy Prawo wodne, 
gwarancję ciągłości zatrudnienia z zachowa-
niem warunków płacy oraz gwarancję wyjścia 
ze służby cywilnej.
Sekcja Krajowa w związku z porozumieniem 
zarekomendowała komisjom zakładowym 
zawieszenie sporów zbiorowych w sprawach 
płacowych z dyrektorami regionalnych zarzą-
dów gospodarki wodnej. 

W poniedziałek, 13 czerwca o godz. 
17 w Sali BHP w Gdańsku od-
będzie się pomorska premie-

ra książki „Prezydent Lech Kaczyński 
2005-2010”. To druga część bestsellero-
wej biografii byłego prezydenta, której 
pierwszy tom ukazał się w 2013 roku. 
Ponad 600-stronicowy tom drugi, autor-
stwa dr. hab. Sławomira Cenckiewicza 
i naszego redakcyjnego kolegi Adama 
Chmieleckiego, obejmuje prezydentu-
rę śp. Lecha Kaczyńskiego.

– Naszą opowieść zaczynamy 
od podwójnej kampanii wyborczej 
w 2005 roku. Była to jedna z najdłuż-
szych i najbardziej zaciekłych, ale 
także najbardziej merytorycznych 
i profesjonalnych rywalizacji wy-
borczych po 1989 roku. To właśnie 
wtedy Lech Kaczyński stworzył 
hasło Polski Solidarnej. Nie był to 
pusty slogan. Prezydent wypełnił go treścią, a jako 
były związkowiec i specjalista od prawa pracy doskonale wiedział, na czym 
polega narodowa solidarność. Książkę kończy katastrofa pod Smoleńskiem 
i analiza jej społecznej i politycznej percepcji – mówi Adam Chmielecki.

W pracy odnajdziemy Lecha Kaczyńskiego jako męża stanu reprezentują-
cego interesy Rzeczpospolitej, dowiemy się też, jak godził obowiązki głowy 
państwa z życiem rodzinnym. Autorzy przypominają „przemysł pogardy” oraz 
opisują dramatyczne momenty prezydentury, m.in. przyjazd prezydentów Eu-
ropy Środkowej do Tbilisi w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej. Cenckiewicz 
i Chmielecki ukazują Lecha Kaczyńskiego jako polityka i człowieka niewaha-
jącego się ryzykować własne życie w imię ideałów, które wyznawał. Dzięki 
pracy autorów otrzymujemy rzetelną biografię Lecha Kaczyńskiego, opartą 
na relacjach świadków i wnikliwej kwerendzie archiwalnej.

S. Cenckiewicz, A. Chmielecki, „Prezydent Lech Kaczyński 2005-2010”,
wyd. Fronda, Warszawa 2016.

Biografia prezydenta 
LECHA KACZYŃSKIEGO
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ZWIĄZEK

SP     JRZENIE
Podczas Europejskiej Nocy Muzeów 21 maja pracownicy muzeów zrzeszeni w Międzyregionalnej 
Sekcji Muzeów Regionu Gdańskiego i Słupskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w ogólno-
polskiej akcji protestacyjnej „Dziady Kultury”, zwracając uwagę na fatalny stan wynagrodzeń 
w kulturze. Na budynkach muzeów wywieszono związkowe flagi. By dotrzeć z informacją do 
zwiedzających, rozdawano ulotki o celach protestu. Co ciekawe, do akcji dołączyli też muzeal-
nicy niebędący członkami naszego Związku.

Sedlak & Sedlak w 2015 roku 25 
proc. pracowników pomorskich 
muzeów, często z kilkunastolet-
nim stażem, otrzymało za swoją 
pracę kwotę niższą niż 1607 zł na 
rękę, a średnia pensja to 2042 zł. 
Od 2009 roku muzealnicy z mu-
zeów podległych MKiDN nie 
mieli podwyżek, w innych pen-
sje nie są rewaloryzowane nawet 
o wskaźnik inflacji.

Średnia płaca w muzeach 
państwowych, podległych 
MKiDN, łącznie z topowymi 
placówkami w Gdańsku i Kra-
kowie, wynosi 3243 zł brutto, 
a w samorządowych – 2952 zł. 
Dużo gorzej jest w muzeach re-
gionalnych.

Pomimo fatalnego wynagra-
dzania, marginalizowania przy 
podziale środków publicznych, 
pracownicy muzeów z oddaniem 
i pasją poświęcają się ochronie 
dziedzictwa narodowego. We-
dług danych GUS w 2014 roku 
muzea w Polsce odwiedziło 19,9 
proc. mieszkańców – to najwyż-
szy wynik spośród wszystkich 
instytucji kultury.

Związkowcy z Międzyregio-
nalnej Sekcji Muzeów Regionu 

Gdańskiego i Słupskiego zwró-
cili się z apelem do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
i Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
by – oprócz inwestycji w nowe 
muzea i infrastrukturę muzeów 
już istniejących – zainwestowa-
no także w pracowników.

Do marszałka Mieczysława 
Struka oraz do prezydenta Pawła 
Adamowicza wystosowane zosta-
ły pisma z wnioskiem o rozpoczę-
cie rozmów w sprawie poziomu 
wynagrodzeń w podległych im 
instytucjach muzealnych.

W proteście uczestniczyły: 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku, Muzeum Historycz-
ne Miasta Gdańska, Muzeum 
Archeologiczne w Gdańsku, 
Muzeum Zamkowe w Malbor-
ku, Muzeum Pomorza Środko-
wego w Słupsku, Muzeum Ka-
szubski Park Etnograficzny im. 
Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich 
i Muzeum Zachodnio-Kaszub-
skie w Bytowie.

(mk, asg)

Noc Muzeów i protestów 
„Dziadów Kultury”

Protest muzealników miał 
na celu zwrócenie uwagi 
na wysokość wynagro-

dzeń w sektorze kultury, pla-
sującą pracowników w gronie 
najgorzej zarabiających w Pol-
sce. Zatem kolejna Noc Muzeów 
upłynęła w atmosferze protestu, 
ale bez utrudnień dla zwiedzają-
cych. Żądania ludzi kultury kie-
rowane do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
samorządów są te same od kil-
ku lat. Domagają się podwyżek 
oraz systemowych rozwiązań, 
które zagwarantują im stały 
wzrost pensji.

– Tym razem spotkaliśmy 
się z zainteresowaniem mediów. 
Być może dzięki akcji dotrzemy 
do szerszej społeczności z na-
szymi postulatami. W kulturze 
dzieje się dużo. Większość spo-
łeczeństwa patrzy na kulturę 
poprzez rozmaite eventy, nowo 
otwierane placówki, koncerty 
i wysoki poziom oferty kultu-
ralnej, a nie poprzez nasze wy-
nagrodzenia. Czujemy się za-
niedbywani. By zorganizować 
ciekawą wystawę trzeba wiele 
trudu, także zabiegów o finanse 
– mówi Małgorzata Paszylka-
-Glaza, kurator zbiorów Oddzia-
łu Sztuki Nowoczesnej Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, prze-
wodnicząca Międzyregionalnej 
Sekcji Muzeów Regionu Gdań-
skiego i Słupskiego NSZZ „So-
lidarność”.

W ramach protestu na bu-
dynkach muzeów wywieszone 
zostały flagi związkowe, pra-
cownicy witali zwiedzających 
z wpiętymi plakietkami „Dziady 
Kultury Protest” i wręczali ulot-
ki wyjaśniające cel akcji.

Od kilku lat muzea Pomorza 
zajmują ostatnie miejsca w rankin-
gu płac regionu. Według agencji 

Odwiedzający tłumnie muzea mieli okazję zapoznać się 
z problemami środowiska muzealników i ich postulatami.

Od wielu lat różnej maści politycy i publicyści nakłaniają 
do zwijania sztandarów, a czasami nawet zmiany nazwy 
naszego Związku. Argumenty są różne – dotyczą często 

liczebności (odpowiedział na to trafnie Krzysztof Dośla w wy-
wiadzie w tym numerze „Magazynu”), sytuacji geopolitycznej, 
walki wewnątrz „Solidarności”, ale najczęściej obecnej pozycji 
adwersarzy na scenie politycznej. 

Ostatnio w skądinąd szacownym tygodniku „W Sieci” prze-
czytałem dwa artykuły nawiązujące do „Solidarności” wczoraj 
i dziś. Nie czas i miejsce na polemikę z głównymi tezami tych 
tekstów, aczkolwiek jedna rzecz była uderzająca – obaj autorzy 
po wielokroć wskazywali na tzw. pierwszą „Solidarność”, od-
różniając ją od drugiej, a być może trzeciej i czwartej. 

Od lat próbuję z tą nieszczęsną terminologią walczyć. Jest 
bowiem jedna „Solidarność”, choć oczywiście diametralnie inna 
przed niemal czterema dekadami, jeszcze inna w podziemiach 
stanu wojennego, w czasie strajków majowych i sierpniowych 
roku 1988, obrad okrągłostołowych, balcerowiczowskiej refor-
my, AWS-u i dziś. Inna, bo zawsze odnosząca się do otoczenia, 
w którym funkcjonuje, bo inny jest rynek pracy, inna Polska, ba, 
inny świat. 

Dlaczego wobec tego jest jedna? Nie tylko dlatego, że jest 
ciągłością prawną i organizacyjną, że ma niemal ten sam statut 
i ciągle ten sam sztandar wykonany z inicjatywy śp. ks. Prałata 
Henryka Jankowskiego jeszcze w czasie sierpniowych straj-
ków jako sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
w Gdańsku. Jedna przede wszystkim dlatego, że i wtedy, i teraz 
działa na rzecz podstawowych praw pracowniczych, obrony 
godnego życia, godziwego wynagrodzenia i bezpiecznego 
zatrudnienia milionów polskich pracowników. Ci, którzy – naj-
częściej w dobrej wierze – traktowali Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność” jako instrument walki 
politycznej czy ideologicznej, być może nie zawsze dostrzegali, 
że siłą „Solidarności” są zwykli ludzie. 

Niestety, i z prawa, i z lewa po 1989 roku znaczna ich 
część uznała, że Związek w nowych czasach może być jedynie 
zawadą w realizacji jedynie słusznej drogi. Dzisiaj hucznie 
w szkołach organizowany jest tzw. Tydzień Konstytucyjny, 
tymczasem z programów nauczania wyrugowano jakiekolwiek 
wzmianki o związkach zawodowych – umocowanych wszak 
w konstytucji, ich roli w demokratycznym państwie, ich znacze-
nia w budowie rzeczywiście podmiotowego i obywatelskiego 
społeczeństwa. Ani słowa o tym, dlaczego warto organizować 
pracowników – z natury rzeczy będących przecież w słabszej 
pozycji wobec pracodawcy. Z demokracji bowiem najlepiej 
wybierać to, co wygodne, a wyszydzać to, co dla niektórych 
kłopotliwe. Jak inaczej ocenić dzisiejsze rozdzieranie szat przez 
tych wszystkich, którzy milczeli jak zaklęci, gdy gwałcone były 
w ostatnich latach konstytucyjne zasady dialogu i społecznej 
gospodarki rynkowej, gdy spychane na margines i wyszydzane 
w mainstreamowych mediach związki zawodowe na ulicach 
musiały walczyć o podstawowe prawa?

„Numerowanie” „Solidarności” jest szczególnie niesprawie-
dliwe wobec tych dziesiątek tysięcy ludzi, którzy są w Związku 
od samego początku, nie przeszli do biznesu, do polityki, nie 
wyjechali za granicę, ba, dziś są niekiedy za związkową dzia-
łalność represjonowani nie gorzej jak za komuny. Wielu z nich, 
często już na emeryturze, dalej podnosi związkowe zakładowe 
sztandary, wyświęcone w czasach solidarnościowego karnawa-
łu, ocalone później w parafiach czy prywatnych mieszkaniach 
przed ubecją. I dalej są z tego dumni. Bo dla nich, tak jak dla 
wielu innych, „Solidarność” jest jedna.

Jacek Rybicki

Jest  
jedna 
„Solidarność”

Na antenie Radia Gdańsk 31 
maja emitowany był reportaż 
Anny Rębas,   pt. „Przestępcy”, 
rzecz o stoczniowcach zatrzy-
manych podczas manifestacji 
w obronie polskich stoczni w 
2002 roku. Premierem wów-
czas był Leszek Miller. 

W demonstracji uczestniczy-
ło trzy tysiące stoczniowców, 
górnicy i hutnicy. Policja użyła 
armatek wodnych i gazu. W 
rzeszę stoczniowców wmieszała 

się grupa policyjnych prowoka-
torów.  Proces ciągnął się 11 lat. 
Rozprawy były odwoływane i 
przekładane. Przesłuchano 800 
świadków. 4 września 2013 r. 
warszawski sąd skazał czterech 
manifestantów, m.in. Andrzeja 
Kołodzieja, jednego z przywód-
ców strajku Sierpnia 1980 r., na 
rok pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na dwa lata.    

– Widać ciągłość systemu w 
desperacji do skazania ludzi, któ-

rzy bronili stoczni i miejsc pracy. 
Pokazały się zdobycze demokra-
cji, niezawisłość sądów i nieza-
leżność prokuratorów. Byliśmy 
zatrzymani i oskarżeni za SLD, są-
dzeni za czasów PiS i PO, skazani 
za rządów PO-PSL – mówił nam 
wówczas Andrzej Kołodziej, 

– Zastosowano odpowie-
dzialność zbiorową – wspomi-
nał Roman Kuzimski, członek 
prezydium ZRG. 

(asg) 

Stoczniowcy przed Temidą
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AKTUALNOŚCI

i œmIesZno, i strAszno
Polonistka

Cała Nowoczesna kropka jest niezawodna 
i systematycznie dostarcza materiału dla naszej 
rubryki, z czego z całą przyjemnością korzysta-
my. Chociaż ostatnio na krystalicznej tafli ekipy 
RYSIA PETRU pojawiła się pierwsza rysa. 
Oto okazało się, że „ichnia” gwiazda, niejaka 
KAMILA GASIUK-PIHOWICZ, kilkanaście 
lat temu, reprezentując jeszcze dumnie barwy 
nieboszczki Unii Wolności, prezentowała się 
jako „polonistka, ateistka, euroentuzjastka”. 
W niedawnym wywiadzie pani Kamila deklaro-
wała, że chodzi do kościoła, ochrzciła dziecko 
i wzięła ślub kościelny. Czy prawdziwi ateiści 
i euroentuzjaści okażą się na tyle tolerancyjni, 
żeby zaakceptować w swoim gronie katoliczkę?

Poœrednik
dla w³odarza
Pozbawieni stanowisk lokalni włodarze powołali 
do życia stowarzyszenie. Jego celem jest pomoc 
w poszukiwaniu zajęcia tym kolegom, którzy 
stracą mandat. Samorządowcy wsłuchali się 
zapewne w zapowiedzi ograniczenia liczby 
kadencji lokalnych włodarzy i postanowili wziąć 
sprawy w swoje ręce. 11 czerwca w Poznaniu 
odbędzie się pierwszy zjazd Stowarzyszenia By-
łych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. 
Inicjatorami jego powstania są były burmistrz 
Oleśnicy JAN BRONŒ, były burmistrz Gołdapi 
MAREK MIROS i były prezydent Poznania 
RYSZARD GROBELNY. Na brak zainte-
resowania stowarzyszenie raczej nie będzie 
narzekać. Pomorscy włodarze póki co trzymają 
się mocno i nikogo spoza grupy interesariuszy 
i kibiców władzy nie typują do współpracy. Poli-
tykę kadrową w wachlarzu komunalnych spółek 
rozpoczęli od siebie, co nie dziwi, bo dostatek 
osobisty wciąż jest w budowie. Żaden przedsta-
wiciel żadnej opozycji nie jest do odnalezienia 
na posadzie, która pozostaje w gestii lokalnej 
Platformy Obywatelskiej.

Dziwna
prezydentura
Minął rok od wyborczego zwycięstwa
ANDRZEJA DUDY. Dziwna to prezydentura 
– nie było wchodzenia na krzesła, sadzenia 
dębów wolności, które potem szybko więdną, 
błędów ortograficznych, kradzieży majątku... to 
jest „likwidacji środków trwałych” z ośrodków 
prezydenckich. Czy to w ogóle prezydentura?

Mieszkanie
za 500
W części mediów rozgorzała dyskusja o tym, 
jak na rządowym programie 500+ zarobią 
hipermarkety, deweloperzy, banki i handlarze 

używanymi autami. Na łamach jednej z gazet 
wydawanych przez spółkę Polska Press należą-
cą do wydawcy z Passau, psycholog marketin-
gu poucza: „Ale pamiętajmy, że to nie miały 
być pieniądze na zakup nowego mieszkania 
czy samochodu”. Z kolei jak donosiła „Gazeta 
Wyborcza” wynikiem Programu 500+ ma być 
plaga starych samochodów na ulicach. Teraz 
wszyscy ci, którzy dostali 500 zł czy 1500 zł, 
od razu pojadą do Niemiec, żeby kupić stary 
samochód (Gebrauchtwagen). A nam się 
wydawało, że „500+” działa i w końcu niejed-
na wielodzietna rodzina, borykająca się
z niedostatkiem, odzyskuje godność.

Truskawkowe 
lêki 
establishmentu
I jeszcze o lękach, jakie program „500+” budzi 
wśród niektórych komentatorów i plantato-
rów. Media donosiły, że jednym ze skutków 
programu będzie wzrost ceny truskawek. „Za-
grożeni” mieli poczuć się plantatorzy owoców. 
Po 26 latach transformacji, dwóch dekadach 
fałszywej wiary w „niewidzialną rękę rynku”, 
stawiania na nowoczesne technologie okazuje 
się, że troskę komentatorów wywołuje zbiór 
truskawek i niepokój o to, czy przy 500+ na 
poboczach dróg od dzieci nadal będzie można 
nabyć grzyby, jagody, borówki. I co będzie 
z plantacjami, na które ludzie przestaną 
najmować się za niewolnicze stawki, gdy otrzy-
mają pieniądze z „Rodzina 500+”?

Nietrafiona 
inwestycja?
Jeden z warszawskich prawników wpłacił na 
kampanię wyborczą Nowoczesnej z kropką 
43 tysiące złotych. W tym czasie inkasował od 
rządu PO-PSL (spółki Skarbu Państwa) 1800 
zł za godzinę. Tylko w roku wyborczym 2015 
jego kancelaria wzbogaciła się o 5,5 miliona 
złotych. To ci dopiero nietrafiona inwestycja!

Obronimy
czy obrobimy?
Na temat billboardów z wizerunkiem lidera PO 
przed manifestacją kodowców w dniu 7 maja 
pojawiło się już wiele komentarzy. Przypomnij-
my, że uśmiechnięty przywódca mówi do oglą-
dających: RAZEM OBRONIMY POLSKĘ. Od razu 
zaczęły się domniemania – czy razem oznacza, 
że GRZEGORZ razem ze SCHETYN¥ i czy 
się dogadają? A jeden z oglądających wykazał 
się dodatkową wyobraźnią (pamięcią?) i zmienił 
jedną literkę na plakacie – N na B. Co wyszło?

Odjazd Jana
Vincentego
ROSTOWSKI w „GazWyb”: „Działania PiS są 
gorsze, bo oni niszczą demokrację, a tamci 
(komuna – red.) jednak w końcu oddali władzę 
narodowi. Czyli w zależności, jak się sprawy 
potoczą, niektórzy politycy PiS mogą zasłużyć 
na wyższe kary niż komuniści”. Panie Rostow-
ski, w Londynie są dobre szpitale. Sądzimy, że 
jest jeszcze szansa…

(ach, asg, jr)

PYTANIE MIESIĄCA

Co decyduje o sile Związku?
Zapytaliśmy o to 
przedstawicieli organizacji 
związkowych nagradzanych 
za działalność w edycjach 
regionalnego konkursu z lat 
2013 i 2014 

RADOSŁAW ŚNIADEK
Urząd Dozoru Technicznego 
w Warszawie Oddział w Gdańsku

– Sytuacja panująca w miejscu pracy 
wpływa na siłę związku zawodowego. Jeśli 
warunki pracy, relacje z zarządem są po-
prawne czy bardzo dobre, ludzie nie garną 

się w szeregi Związku. Kiedy sytuacja się pogarsza, pracow-
nicy chcą mieć wsparcie i go szukają. Chcą bowiem mieć 
wpływ na miejsce pracy. Pracodawca nie lubi dzielić się wła-
dzą. A partnerem w rozmowach z pracodawcą jest właśnie 
Związek, ludzie świadomi wspólnoty celów. Rozwój Związku 
zależy też od aktywności członków komisji zakładowej, od ich 
autentyczności i zaangażowania.

DARIUSZ KOSIOR, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku

– Ważne są osobiste rozmowy z pracow-
nikami i przekonywanie koleżanek i kolegów 
do wstąpienia do NSZZ „Solidarność” oraz 
zaangażowania się w działalność. Liczeb-

ność Związku, który skupi większość załogi, to atut przy ne-
gocjacjach. Związek jest też partnerem pracodawcy. Oczywi-
ście, w sytuacji, w której tenże pracodawca rozumie, że taka 
współpraca dobrze służy zakładowi, miejscu pracy, lepszym 
efektom i nie dopatruje się w związkowcach wroga. Znacze-
nie ma też przywołanie tradycji „Solidarności”, jej idei i ro-
li, jaką miała od lat 80. Wśród nas jest na przykład kolega 
Krzysztof Borkowski, działający w Związku od lat, i za tę dzia-
łalność represjonowany w trudnych latach.

IWONA ADAMCZYK-ROSINKA, OM 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Cywilnych Policji w Gdańsku

– Problemem, z którym od lat się zmaga-
my jako związkowcy, jest niskie wynagrodze-
nie pracowników cywilnych policji. Obecnie 
prowadzony jest program modernizacyjny 

resortu. Uczestniczę w powołanym przez ministra MSWiA Ma-
riusza Błaszczaka Forum Dialogu Społecznego. Walczymy z ni-
skimi wynagrodzeniami w ramach komisji modernizacyjnej do 
spraw ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej. Przy tej 
okazji upominamy się o środki finansowe potrzebne na wyna-
grodzenia. Często mamy dodatkowe obowiązki, za którymi nie 
idzie wzrost wynagrodzenia. Związek daje nam legitymację do 
udziału w negocjacjach i silniejsze umocowanie oraz poczucie 
bezpieczeństwa i to, że nie jesteśmy sami.

RADOSŁAW ZWARA, Państwowa 
Straż Pożarna KP w Kościerzynie

– Solidarność i współdziałanie w grupie, 
w zgranym zespole wynika ze specyfiki na-
szej pracy. Angażujemy się w życie jednostki 
poprzez dodatkowe prace, na przykład re-
montowe w komendzie i w życie lokalnych 

społeczności poprzez wspieranie druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Niestety, mamy ograniczone budżetowanie. Zwią-
zek zawodowy uczestniczył i uczestniczy w konsultacjach, 
poczynając od ustawy o straży pożarnej z 1991 roku. Takie 
konsultacje są teraz prowadzone w sprawach zmiany kroju 
mundurów i podziału stanowisk. Służba mundurowa ma 
o tyle ułatwione zadanie, że pracujemy na umowy o pracę, 
przemawia za nią walor stabilności zatrudnienia. Związek był-
by silniejszy, gdyby nie fakt, że ponad milion osób musi imać 
się zajęcia w ramach umów śmieciowych lub przymusowego 
samozatrudnienia, bez możliwości wyboru.

oprac. (asg)
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Pierwsza połowa związkowej kadencji 2014-2018 przypa-
dła na końcowy etap, jak okazało się jesienią 2015 roku, 
rządów koalicji PO-PSL, chyba najbardziej antypracowniczej 
i antyzwiązkowej władzy w Polsce po 1989 roku. Siłą rzeczy 
oznaczało to kumulację wyzwań i trudności. Na szczęście 
minione dwa lata to także czas sukcesów.

POŁOWA KADENCJI 

Wiemy, że przykład idzie 
z góry, a ryba psuje 
się od głowy. Osiem 

lat rządów lekceważących opi-
nię społeczną i wręcz zwalcza-
jących organizacje pracownicze 
musiało odcisnąć swoje piętno 
na relacjach społeczno-gospo-
darczych na każdym poziomie. 
To nie był czas sprzyjający 
pracownikom i związkowcom. 
Nic dziwnego, że jedną z naj-
bardziej obleganych komórek 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” był Dział Prawny. 
Związkowi prawnicy z Gdańska 
przez minione dwa lata udzielili 
prawie 4,5 tys. porad dla organi-
zacji związkowych i ponad 4 tys. 

Z informacji przekazywanych 
przez poszczególne organizacje 
związkowe wynika, że szkolenia 
są cenną pomocą w codziennej 
pracy związkowej – głównie 
w negocjacjach z pracodawcami 
na poziomie zakładowym. Po-
magają również zorganizować 
pracę poszczególnych organiza-
cji związkowych (prowadzenie 
finansów, organizacja zebrań). 
Największym zainteresowaniem 
cieszą się szkolenia z zakresu 
prawa pracy i negocjacji. – Szko-
lenie, w którym uczestniczyłem, 
było bardzo merytoryczne, stało 
na wysokim poziomie. Trenerzy 
nie prowadzili monologu, ale 
wciągali nas w dyskusję, każdy 

ju Związku wszystkich człon-
ków naszej Komisji Zakładowej 
– podkreślał na naszych łamach 
Robert Szmagaj, przewodniczą-
cy KZ NSZZ „S” w Makro Cash 
and Carry Polska.

Kompetencje w górę

Zarząd Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” jest 
cenionym i sprawdzonym lide-
rem lub partnerem w krajowych 
i międzynarodowych projek-
tach. W latach 2014-2016 ZRG 
zrealizował cztery projekty 
unijne w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, jeden 
projekt z Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego – Fun-
duszu na rzecz Godnej Pracy 
i Dialogu Trójstronnego i jeden 
projekt finansowany z Fundu-
szu Leonardo da Vinci – Trans-
fer Innowacji. Pozwoliło to 
m.in. na upowszechnienie idei 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, podniesienie kompe-
tencji w zakresie łączenia opie-
ki rodzinnej z pracą zawodową 
oraz podniesienie kwalifikacji 
zawodowych osób 50+.

– Głównym celem projek-
tu było wypracowanie i upo-
wszechnienie nowego roz-
wiązania w zakresie promocji 
kształcenia ustawicznego i bu-
dowania nawyku podnoszenia 
kwalifikacji, co przyczyni się 
do wzrostu adaptacyjności 
pracodawców i pracowników 
w naszym województwie. 
Chcąc osiągnąć założony cel, 
odbyliśmy wiele spotkań z na-
szymi partnerami zagranicz-
nymi z Danii oraz z Finlandii, 
przeprowadziliśmy wspomnia-
ną już analizę pomorskiego ryn-
ku pracy. Efektem tych prac jest 
rozwiązanie związane z promo-
cją kształcenia ustawicznego, 
które zostało wydane w formie 
publikacji – podsumowywała 
w 2015 r. projekt „Partnerstwo 
na rzecz promocji podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych 
w województwie pomorskim” 

Jagna Łobodzińska, kierow-
nik Działu Programów Euro-
pejskich ZRG NSZZ „S”.

– W projektach organizo-
wanych przez Region Gdański 
brałem udział osobiście w po-
dwójnej roli. Po pierwsze jako 
uczestnik szkolenia spawaniem 
MIX 13. Dzięki temu zmieni-
łem zawód i zdobyłem nową 
pracę. Takie kursy na wolnym 
rynku kosztują od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. 
Dlatego koledzy wciąż mnie 
pytają, kiedy będą organizowa-
ne kolejne tego typu szkolenia. 
Później sam zostałem konsul-
tantem i zachęcałem innych 
pracowników do ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji. Pro-
wadzenie szkoleń z funduszy 
europejskich przez związek za-
wodowy ma duży sens. Związki 
są blisko ludzi i znają potrzeby 

pracowników – mówi Sławo-
mir Wierzba z „S” w Aluship 
Technology w Gdańsku.

We współpracy z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku zrealizowano także 
dwie edycje projektu z zakresu 
edukacji ekologicznej, wyko-
rzystując naturalny potencjał 
liderów opinii, jaki na terenie 
swojego zakładu pracy posia-
dają związkowcy.

Jesteśmy dla młodych

Coraz więcej działań gdań-
skiej „Solidarności” nastawio-
ne jest na młode pokolenie. 
Związkowa Pomorska Funda-
cja Edukacji i Pracy, od 2013 
roku posiadająca status organi-
zacji pożytku publicznego (co 
umożliwia m.in. przekazywanie 

LICZBY 2014-2016*
4499  porad prawnych udzielonych organizacjom 
 związkowym

4034  indywidualne porady prawne udzielone 

 związkowcom

1423  przeszkolone osoby

800  nowych członków

145  sporządzonych opinii prawnych

140  spraw sądowych

15  nowych organizacji związkowych

* dotyczy okresu kwiecień 2014 r. – marzec 2016 r.

SPRAWDZONY LIDER PROJEKTÓW
 „Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji 

i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+” 
 „Opieka plus praca – to się opłaca!” 
 „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” 
 „Współpraca i Dialog” 
 „ICT – Innovative Caregivers Training” 
 Projekt współpracy ponadnarodowej „Partnerstwo na 

rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
w województwie pomorskim”

Projekty zrealizowane w latach 2014–2016 przez Dział Programów Euro-
pejskich Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

PRAWNICY POMAGAJĄ
Charakter spraw prowadzonych  
przez Dział Prawny ZRG NSZZ „S” w okresie 
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r.

 34 proc. – pracownicze
 20 proc. – ubezpieczeń społecznych
 12 proc. – cywilne
 11 proc. – rodzinne
 9 proc. – spadkowe
 6 proc. – lokalowe
 3 proc. – administracyjne
 2 proc. – karne

w sprawach indywidualnych, co 
warto konsekwentnie podkreślać 
– bezpłatnie. Sporządzili także 
145 opinii prawnych, a w około 
140 sprawach reprezentowali 
związkowców przed sądami 
różnych instancji. Większość 
procesów zakończyła się wy-
graną strony reprezentowanej 
przez związkowych prawników 
lub ugodą stron.

Drugim fundamentem me-
rytorycznego wsparcia dla  
członków „S” w Regionie 
Gdańskim są szkolenia pro-
wadzone przez związkowych 
trenerów. Od marca 2014 r. do 
kwietnia 2016 r. Dział Szkoleń 
ZRG przeprowadził 107 szkoleń 
z tak różnorodnego zakresu, jak: 
prawo pracy, prawo związkowe, 
rozwój Związku, negocjacje, 
układy zbiorowe, mobbing, or-
ganizacja pracy organów władz, 
zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. Cykliczne szkolenia 
są organizowane m.in. dla skarb-
ników komisji zakładowych oraz 
członków komisji rewizyjnych.

mógł przedstawić swoje pomy-
sły. To ważne, bo działalność 
związkowa w każdym zakładzie 
pracy wygląda trochę inaczej. 
W naszym przypadku organi-
zacja związkowa obejmuje nie 
jeden zakład, ale wiele hal rozsia-
nych po całej Polsce. Wymiana 
doświadczeń z kolegami z innych 
branż wiele nam dała. Wkrótce 
planujemy przeszkolić z rozwo-

Stypendyści 2015 roku wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą, przewodniczącym 
Krzysztofem Doślą i przewodniczącym RSOiW Wojciechem Książkiem.
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Rozwój Związku to efekt 
odwagi, zaangażowania 
i solidarności samych 
pracowników, ale także 
zasługa związkowych 
organizatorów. 
Ostatnim, ale bardzo 
ważnym przykładem na 
tym polu jest podpisanie 
w kwietniu 2016 roku 
układu zbiorowego 
pracy w terminalu 
kontenerowym DCT 
Gdańsk. 



7Nr 6/czerwiec 2016

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Rozwój  Z w i ą z k u  t o 
główny cel Regionu 
Gdańsk iego  NSZZ 

„S” od 2010 roku. Również 
w obecnej kadencji związko-
we działania są podporząd-
kowane temu priorytetowi. 
Powstanie 15 nowych organi-
zacji to efekt żmudnej pracy 
organizatorów z Działu Orga-
nizowania i Rozwoju. 

Rozwój to nie tylko po-
wstanie nowych organizacji, 
ale również wzmacnianie tych 
już istniejących. Oczywiście 
były na Pomorzu przypadki 
komisji zakładowych, które 
przestały działać, głównie 
w wyniku zamknięcia danego 
zakładu pracy lub fuzji pra-
codawców. Jednak częściej 
możemy zauważyć rozwój 
liczebny organizacji, co oczy-
wiście przekłada się na ich siłę 
w relacjach z pracodawcami. 
W pierwszej połowie kadencji 
2014-2018 w tym kontekście 
warto wyróżnić organiza-
cje „S” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa im. Józefa Pił-
sudskiego, Oświacie Gdańsk, 
BGŻ, Delphi, Federal Mogul 
Bimet oraz Polpharmie. Wzrost 
liczby członków poszczegól-
nych organizacji to m.in. efekt 
wzrostu kompetencji i świa-
domości liderów związko-
wych w ostatnich latach. Dział 
Szkoleń ZRG NSZZ „S” prze-
prowadził w latach 2014-2016 
13 szkoleń z zakresu rozwoju 
Związku, podczas których 
przeszkolono 198 osób. Dzię-
ki temu pomorscy związkowcy 
wiedzą, że działanie na rzecz 
rozwoju musi mieć charakter 
systematyczny, a nie doraź-
ny, i musi być podejmowane 
przez wszystkich członków 
danej organizacji, a nie tylko 
jej przewodniczącego.

– Z ludźmi trzeba rozma-
wiać. Dlatego dojeżdżamy do 
punktów dystrybucji gazu, 
organizujemy tam spotkania 
z naszymi członkami, ale 
również często ze wszystkimi, 
którzy chcą nas wysłuchać. 
Pokazujemy w ten sposób, że 
to my jesteśmy dla ludzi i że 
warto do nas należeć – wy-
jaśniała na naszych łamach 
Hanna Kujawińska, wice-
przewodnicząca „S” w Pol-
skiej Spółce Gazownictwa 
przy Oddziale w Gdańsku.

Rozwój Związku to efekt 
odwagi ,  zaangażowania 
i solidarności samych pra-
cowników, ale także zasługa 
związkowych organizatorów. 
Ostatnim, ale bardzo ważnym 
przykładem na tym polu jest 
podpisanie w kwietniu 2016 
roku układu zbiorowego 
pracy w terminalu kontene-
rowym DCT Gdańsk. Or-

ganizacja „S” powstała tam 
w 2013 roku i praktycznie od 
początku spotkała się z utrud-
nianiem działalności przez 
pracodawcę (stwierdziła to 
m.in. Państwowa Inspekcja 
Pracy). W obronie praw pra-
cowniczych i związkowych 
w DCT Gdańsk „S” wyko-
rzystała różnorodne środki, 
od pikiet, akcji ulotkowych, 
porad prawnych i procesów 
sądowych przez mobilizowa-
nie mediów i opinii publicznej 
aż po odwołanie się do mię-
dzynarodowych partnerów 
handlowych australijskiego 
właściciela DCT. W styczniu 
2015 roku rozpoczęto żmudne 
negocjacje, które zakończyły 
się podpisaniem wspomnia-
nego układu zbiorowego. 
Wprowadza on m.in. dodatki 
za pracę w dni świąteczne 
i pracę w godzinach nocnych, 
podwyżkę płac oraz regulamin 
premiowania. Współdziałanie 
związkowych organizatorów 
z Krajowej Sekcji Marynarzy 
i Rybaków, Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S” oraz euro-
pejskiej i międzynarodowej 
federacji transportowej (ETF 
i ITF) zostało dostrzeżone 
przez światowe organizacje 
związkowe.

– Osiągnęliście wielką 
rzecz. Wasz sukces jest doce-
niany. Ludzie z całego świata za 

naszym pośrednictwem prze-
syłają wam gratulacje. Mówią, 
że czerpią inspirację z tego, co 
wam się udało osiągnąć – pod-
kreślał niedawno Nigel Venes 
z Sekcji Dokerów ITF.

Przykład DCT pokazuje, 
że w pracy związkowej trzeba 
być konsekwentnym i cierpli-
wym. Taka postawa zaowo-
cowała także w innych sytu-
acjach. Duży sukces w sporze 
z władzami Gdańska odniosła 
KM NSZZ „S” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku. Oświatowa „S” 
zaskarżyła do sądu decyzję 
miasta, które w 2014 roku 
wybudowaną za publiczne 
pieniądze Pozytywną Szkołę 
Podstawową im. Arkadiusza 
Rybickiego w dzielnicy Ko-
koszki przekazało prywatne-
mu podmiotowi. Ten nie tylko 
czerpał z placówki zysk, ale 
również zatrudniał pracowni-
ków poza Kartą nauczyciela. 
W styczniu 2016 r. wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gdańsku uznał za 
zasadne wątpliwości oświato-
wej „S”. Władze Gdańska na 
razie ignorują orzeczenie, ale 
i tak pozostaje ono ważnym 
precedensem, blokującym po-
dobną drogę na skróty w przy-
padku innych samorządów. 
Misja „S” ma zatem sens.  

(ach)

SOLIDARNOŚĆ I KONSEKWENCJA

W styczniu 2015 roku rozpoczęto żmudne negocjacje, 
które zakończyły się podpisaniem układu zbiorowego 
w DCT Gdańsk. 
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DOBRA ZMIANA
W październiku 2015 r. odbyły się wybory prezydenckie 

i parlamentarne. „S” nie wzięła bezpośredniego udziału 
w akcji politycznej, ale poszczególni związkowcy zaanga-
żowali się w działalność komitetów PiS i ruchu Kukiz’15. 
Związek przeprowadził głośną akcję „Sprawdzam polityka”, 
rozliczającą polityków wszystkich opcji z ich działalności 
w poprzedniej kadencji, oraz zachęcał do głosowania na 
kandydatów propracowniczych i prospołecznych. Na Pomo-
rzu posłem z listy PiS został po raz kolejny Janusz Śniadek, 
były przewodniczący Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej. 
Wcześniej, w czasie kampanii prezydenckiej, Związek podpi-
sał bezprecedensową w historii III RP umowę programową 
z kandydatem PiS, obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. 
„Solidarność” powróciła do swojej naturalnej roli – ważnego 
partnera społecznego.

fundacji 1 procenta podatku), 
w latach 2014 i 2015 przyznała 
kolejne kilkadziesiąt stypen-
diów z Funduszu Stypendial-
nego NSZZ „S” uzdolnionej, 
aktywnej i uzyskującej dobre 
wyniki w nauce młodzieży. 
„Słowa uczą, przykłady pocią-
gają” – to motto Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy, któ-
re sprawdza się także na innych 
polach. Doświadczeni związ-
kowcy z wieloletnim stażem, 
uczestnicy historycznych wyda-
rzeń, prowadzą lekcje dla mło-
dzieży. W pierwszej połowie 
bieżącej kadencji w 14 takich 
zajęciach uczestniczyło blisko 
tysiąc uczniów, którzy poznali 
historię „S”, ale też często mieli 
okazję do pierwszego kontaktu 
ze Związkiem.

„Solidarność” pomaga rów-
nież odnaleźć się na pomorskim 
rynku pracy. Prowadzone przez 
ZRG NSZZ „S” Biuro Pracy 
w latach 2014-2016 udostępniło 
1540 ofert pracy oraz udzieliło 
115 porad zawodowych. Dzięki 
działalności biura pracę znala-
zło 101 osób bezrobotnych, 
a wielu studentów odbyło staże 
i praktyki.

Za duży sukces należy 
uznać powstanie w bieżącej 
kadencji Regionalnej Sekcji 
Młodych NSZZ „S” Regio-
nu Gdańskiego (spotkanie  
inauguracyjne w maju 2015 r., 
uchwała ZRG w grudniu 
2015 r.). Młodzi związkowcy 
już włączyli się w wiele dzia-
łań gdańskiej „S”, a za główne 
cele stawiają sobie artykuło-
wanie problemów młodych 
pracowników oraz promocję 
NSZZ „S” wśród młodzieży 
pracującej i uczącej się.

– Sekcja powstała po to, 
aby zwrócić uwagę starszych 
pracowników na nasze pro-
blemy. Jest tyle problemów 
w pracy, które szczególnie 
dotykają młodszych, np. praca 
w niedziele. A my też chcemy 
ten dzień spędzić z rodziną, 
wypocząć. Planujemy zająć 
się również stażami pracowni-
czymi – wyjaśnia Kamil Ka-
liszuk z Regionalnej Sekcji 
Młodych.

Dotarcie do młodych pra-
cowników jest także jednym 

z celów nowoczesnych środ-
ków komunikacji i informacji, 
które konsekwentnie wdraża 
gdańska „S”. Pogłębioną infor-
mację o działalności Związku, 
a także o ważnych sprawach 
pracowniczych, gospodar-
czych, społecznych i politycz-
nych oferują nie tylko znane 
od lat „Magazyn Solidarność” 
i „Biuletyn Solidarność”, ale 
także wysyłany drogą inter-
netową biuletyn „IBiS” oraz 
strona internetowa www.so-
lidarnosc.gda.pl, która cieszy 
się coraz większą popularno-
ścią (ponad tysiąc odwiedzin 
dziennie). Dział Informacji 
i Promocji ZRG NSZZ „S” 
przygotowuje także co roku 
kilkadziesiąt materiałów wi-
deo, które są łatwo i szybko do-
stępne w popularnym serwisie 
internetowym YouTube (kanał 
TV Solidarność Gdańsk).

Aktywni

Władze gdańskiej „S” w la-
tach 2014-2016 często zabie-
rały głos w najważniejszych 
sprawach związanych z Po-
morzem, ale też w kwestiach 
ogólnokrajowych. Zarząd Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” 
na 24 posiedzeniach przyjął 
10 stanowisk i 39 uchwał, na-
tomiast Prezydium ZRG NSZZ 
„S” podczas 108 spotkań pod-
jęło 235 decyzji i przyjęło 9 
stanowisk.

Na koniec warto wspomnieć 
o jeszcze jednym ważnym wy-
darzeniu. W sierpniu 2014 r. 
wolą papieża Franciszka wy-
rażoną dekretem Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów patronem NSZZ 
„S” został bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko. Była to odpowiedź na 
głęboki kult kapelana „S” i mę-
czennika wyznawany przez 
związkowców, także z Re-
gionu Gdańskiego. W latach 
2014-2016 służbę przy grobie 
ks. Jerzego na warszawskim 
Żoliborzu pełniło blisko 300 
związkowców z Pomorza. To 
wyraz wiary, że z takim pa-
tronem możemy ufniej patrzeć 
w przyszłość „Solidarności” 
i Polski.

Adam Chmielecki

Nowe organizacje zakładowe  
NSZZ „S” w Regionie Gdańskim*)

Organizacje „S” w: Alior Banku, sieci Alma Market, Banku 
Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim, Bibliotece 
Gdańskiej PAN, Delphi Poland, Eurocash, Izbie Skarbo-
wej w Gdańsku, Komendzie Regionalnej Straży Ochrony 
Kolei w Gdańsku, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi, 
Nadleśnictwie Strzebielino, National Oilwell Varco Poland, 
Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK w Starogardzie Gdań-
skim, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa, Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

*) Lata: kwiecień 2014 – marzec 2016



8 Nr 6/czerwiec 2016

ZWIĄZEK

– Wielkie przedsiębior-
stwa, zatrudniające po kilka-
naście tysięcy pracowników, 
po transformacji ustrojowej 
to już przeszłość. Co dzisiaj 
decyduje o sile i atrakcyjności 
związku zawodowego?

– Zmieniło się wokół nas 
niemal wszystko, ale problemy 
pracownicze często są drama-
tycznie podobne – niskie płace, 
utrudnianie w zakładaniu związ-
ków zawodowych, zastraszanie 
– to praktyka codziennego dnia 
w wielu firmach. Nie jest tak, że 
funkcjonuje się o wiele łatwiej 
niż wtedy, gdy NSZZ „Solidar-
ność” powstawał. Oczywiście 
wówczas naszym przeciwni-
kiem w skali makro był nieludz-
ki, opresyjny, zmonopolizowany 
system. Im jest nas więcej, tym 
jesteśmy silniejsi. Poprzez obec-
ność w zakładach pracy, w szko-
łach, w służbach mundurowych, 
mamy możliwość zdobycia 
i skonfrontowania informacji 
i ich weryfikacji. Atutem związ-
ku jest możliwość przekazywania 
informacji, korzystając z nowo-
czesnych technik i form komu-
nikowania się z jego członkami 
i z otoczeniem zewnętrznym. Nic 
nie zastąpi jednak bezpośredniej 
rozmowy i dobrego przykładu 
związkowego lidera. Przecież 
na początku działania Związku 
takich instrumentów, które dają 
dzisiejsze techniki komunikacji, 
nie było.

– Związkowe problemy do 
rozwiązania pozostały takie 
same?

– Pod dyktatem liberalnego 
spojrzenia na pracę przybyło 
problemów. Stąd prowadzenie 
działalności na różnych pozio-
mach, a związanych z nego-
cjowaniem i podpisywaniem 
dokumentów zakładowych, 
regulaminów wewnętrznych, 
porozumień, układów zbio-
rowych. Dodajmy dbałość 
o rodziny członków Związku, 
o tych, którzy przeszli na eme-
rytury i renty. Nauczyliśmy się 
aktywnych form walki z bez-
robociem, wykorzystywania 
funduszy unijnych.

– Po wyborach z 2015 roku 
znaleźliśmy się w nowej sytu-
acji politycznej. Zwolennicy 

ślepej wiary w niewidzialną 
rękę rynku, w „zwijanie” 
państwa, znaleźli się w defen-
sywie…

– Co nas nie zwalnia od pil-
nowania spraw pracowniczych. 
Jak mantra wracają słowa Jana 
Pawła II z ostatniego oficjal-
nego spotkania Ojca Świętego 
z delegacją „Solidarności”, 
mówiącego nam, iż niezależnie 
od tego, jaka jest władza poli-
tyczna, kto kieruje państwem, 
Polacy będą potrzebowali 
„Solidarności”, która będzie 
realizowała zadania związane 
z zabezpieczeniem godnych 
warunków pracy i życia.

– Przypilnujemy procesów 
legislacyjnych przy kodeksie 
pracy, w ustawie o związkach 
zawodowych?

– Im mniej zawierzenia w si-
ły, które za nas mają coś zro-
bić, tym lepiej. Nie będziemy 
przeżywali rozczarowań. Jeśli 
nie będziemy dbali, by ustawa 
o związkach zawodowych nie 
była zmieniana na niekorzyść 
Związku, nie będziemy pil-
nowali prawa pracy, ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, o społecznej inspekcji 
pracy, to nikt za nas tego nie 
zrobi. Ponadzakładowe układy 
zbiorowe pracy i branżowe ukła-
dy pracy praktycznie nie istnie-
ją, a przecież w cywilizowanym 
państwie mogą one zastąpić le-
gislację państwową, wyręczając 
parlament. Ufam, że rzeczywisty 
dialog społeczny będzie prowa-
dzony. Brak woli politycznej 
sprawił, że w 2013 roku na dwa 
lata dialog instytucjonalny za-
marł, bo rządzący udowadniali, 
że nie muszą się z nami liczyć. 
Sposób wprowadzenia podnie-
sionego wieku emerytalnego 
był manifestacją arogancji wła-
dzy i pogardy dla społeczeństwa. 
Dialog będzie trudny, ale daje 
szansę na kompromis.

– Nową formułę instytu-
cjonalnego dialogu można 
już ocenić?

– Jest za wcześnie, by oce-
nić pracę Rady Dialogu Spo-
łecznego i wojewódzkich rad 
dialogu społecznego, które 
rozpoczęły pracę stosunkowo 
niedawno. Odbyły się trzy po-

siedzenia WRDS. Powołanie 
RDS i WRDS zawdzięczamy 
„Solidarności”. Podobnie jak 
wcześniej powołanie Komisji 
Trójstronnej. Jesteśmy zde-
terminowani, by w Polsce był 
dialog rzeczywisty, a nie tylko 
pozorowany. Nie ma miejsca na 
fasady dla rządzących.

– Ostatnie dwa lata to lata 
sukcesu?

– Sukces Związku postrze-
gam nie poprzez jedną wygraną 
batalię czy skorygowaną usta-
wę. Działanie „Solidarności” 
to miliony drobnych spraw, 
którymi codziennie zajmują się 
koleżanki i koledzy. To wspar-
cie, pomoc. To negocjowanie 
zbiorowych układów pra-
cy, podwyżek wynagrodzeń, 
ochrony przed zwolnieniem. 
Nasze zwycięstwa mają rozma-
ity wymiar. Sukces może mieć 
wymiar podwyżki w dobrze 
prosperującym zakładzie, za-
pewnienie ponadstandardowych 
świadczeń, a gdzie indziej jest 
nim uchronienie przed zwolnie-
niami, współpraca z kierownic-
twem zakładu, aby uniknąć jego 
zamknięcia.

– Nie obyło się bez akcji 
protestacyjnych…

– Podliczmy akcje prote-
stacyjne w mijających dwóch 
latach, a okaże się, że z trudem 
znajdziemy miejsca, w których 
nie prowadziliśmy jakiegoś 
działania. Przynosi to rezulta-
ty. W DCT prowadziliśmy od 
trzech lat akcje związkowe. 
W końcu podpisany został 
układ zbiorowy pracy.

– A sukces w skali kraju?
– Choćby akcja o skrócenie 

czasu pracy w Wigilię. Działa-
nia „Solidarności” spowodowa-
ły, że skracanie pracy w Wigi-
lię w dużych sklepach stało się 
powszechne. Nasza uporczywa 
praca i walka, by ograniczyć 
liczbę umów śmieciowych, 
czyli zatrudniania na umowy 
cywilnoprawne, w sytuacji 
gdy stosunkiem zatrudnienia 
powinna być umowa o pracę, 
przyniosły pozytywne efekty. 
Ta forma zatrudnienia kojarzy 
się pejoratywnie.

– A była to formuła libe-
ralizacji rynku pracy. Argu-

mentowano, że lepsze takie 
zatrudnienie niż żadne…

– Takie podejście psuje ry-
nek pracy, sprzyja szarej stre-
fie. Przed naszą akcją była ona 
promowana przez poprzednią 
ekipę rządzącą. Przypomnę, że 
inna nasza batalia na rzecz ob-
niżenia, a de facto przywrócenia 
wieku emerytalnego, przybrała 
swój realny kształt w postaci 
inicjatywy ustawodawczej pre-
zydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli 
zostanie ona uzupełniona o pra-
wo wyboru przejścia na emery-
turę po spełnieniu wymogów 
okresów składkowych, będzie-
my mogli powiedzieć, że nasza 
kampania przyniosła pozytyw-
ne rozstrzygnięcie. Leży w Sej-
mie nasza inicjatywa w sprawie 
zasad ustalania płacy minimal-
nej. Rozpoczęliśmy kampanię 
o wolne niedziele dla pracow-
ników handlu i usług. Zbieramy 
pod nią podpisy poparcia.

– My zbieramy podpisy, 
a we Francji trwa gwałtowny 
protest związkowców prze-
ciwko zmianom w kodeksie 
pracy. Stawiamy na profe-
sjonalizm ekspertów czy na 
manifestacje uliczne?

– Na jedno i drugie. Możli-
wość akcji strajkowych w pol-
skim ustawodawstwie jest 
ograniczona, bo nie jest możli-
we toczenie sporu zbiorowego 
z rządem. Nawet gdy wprowa-
dza on zmiany niekorzystne dla 
pracowników, w kwestiach le-
żących w kompetencji związku 
zawodowego. Powinniśmy więc 
zastanowić się nad kierunkiem 
zmian w ustawie o związkach 
zawodowych i o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych. Nasze 
możliwości reagowania są ogra-
niczone w porównaniu z tymi, 
którymi dysponują koledzy 
związkowcy z państw „Pięt-
nastki”, tzw. starej Unii.

– Ale „Solidarność” i inne 
związki zawodowe organizo-
wały masowe manifestacje…

– Największa manifestacja 
przeszła ulicami Warszawy we 
wrześniu 2013 roku. Działania 
Donalda Tuska i jego rządu 
połączyły centrale związkowe 
w marszu „Dość lekceważe-
nia społeczeństwa”. Według 

władz, bez – jak w przypadku 
marszu KOD-u – alternatyw-
nej matematyki (śmiech), było 
nas dobrze ponad 100 tysięcy. 
Pokazaliśmy siłę, bo zabrakło 
rzeczywistego dialogu spo-
łecznego, nie nastąpiło wyco-
fanie się rządu z podwyższenia 
wieku emerytalnego, zabrakło 
ustawy wymuszającej szyb-
szy wzrost płacy minimalnej 
i ograniczenia umów śmiecio-
wych. W listopadzie 2013 roku 
ponad pięć tysięcy związkow-
ców przeszło ulicami Gdańska. 
Wspieraliśmy akcje ogólno-
polskie, jak na przykład mani-
festację oświaty w Warszawie. 
Stawaliśmy w obronie Poczty 
Polskiej i prywatyzowanych 
szpitali. Ostatnio w Białogar-
dzie. Byliśmy przed Sejmem, 
ministerstwami, siedzibami 
sieci handlowych. Przypomnę 
miasteczko namiotowe usta-
wione pod kancelarią premiera 
i przed Sejmem.

– Pracodawcy rozumieją, 
że związkowcy mogą być i są 
partnerami?

– We flagowych zakładach 
pracy, będących motorem na-
pędowym gospodarki, postrze-
ganie związków zawodowych 
jest odmienne niż w małych 
podmiotach, większa jest świa-
domość potrzeby reprezentacji 
pracowników. 92 procent pod-
miotów gospodarczych zatrud-
nia do dziewięciu pracowników. 
Niestety, modelem dominującym 
w sposobie zarządzania jest spo-
sób „folwarczny”. Docierają do 
nas przykłady wykorzystywania 
i mobbingowania pracowników. 
Ten model pokutuje z braku in-
nych wzorców, z braku wylicze-
nia strat z tego tytułu, z chodze-
nia na skróty przy uzyskiwaniu 
efektu ekonomicznego, z obni-
żania kosztów nie przez nowo-
czesne technologie i systemy 
zarządzania, ale przez obcinanie 
funduszy socjalnych, nieprze-
znaczanie środków na szkolenia, 
niepłacenie za nadgodziny, ogra-
niczanie zatrudnienia i nieinwe-
stowanie w bezpieczeństwo. Jest 
mnóstwo wyzwań przed „Soli-
darnością”.

Rozmawiał 
Artur S. Górski

Nie ma miejsca  
na fasady  
dla rządzących
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
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Wzajemne zaufanie
„Solidarność” przy Szpita-

lu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdań-
skim powstała jeszcze w 1980 
roku. Ponownie działalność 
organizacja podjęła już w lip-
cu 1989 roku. Dziś do szpi-
talnej „Solidarności” należy 
151 członków, w ciągu roku 
co prawda odeszło z różnych 
przyczyn 6 osób, ale w tym 
czasie zapisało się 19. „Soli-
darnością” od 1992 roku nie-
przerwanie kieruje tu Edmund 
Zieliński, członek Komisji Za-
kładowej w szpitalu w 1980 
roku. – Świetny organizator, 
wrażliwy na sprawy pracow-
ników, a przede wszystkim 
bardzo kompetentny w tym co 
robi – tak o przewodniczącym 
mówią szeregowi członkowie 
Związku.

Jego zastępcą jest Wacław 
Ciecholiński, który z „Soli-
darnością” zetknął się jeszcze 
w latach 80. jako uczeń szkoły 
przy Stoczni Gdańskiej. – Za-
wsze lubiłem działać na rzecz 
innych ludzi i taką możliwość 
daje mi właśnie nasz związek 
zawodowy – mówi Ciecho-

liński. Jego zdaniem najważ-
niejszym sukcesem Komisji 
Zakładowej jest stały wzrost 
liczby członków.

Od 1992 roku nad finansami 
związkowymi czuwa skarbnik 
komisji Teresa Muchowska, 
a o dokumentację czwartą ka-
dencję dba sekretarz Elżbieta 
Szweda. Obie panie w „Soli-
darności” są od początku lat 
dziewięćdziesiątych, obie do 
Związku wstąpiły z powodów 
ideowych. Niestety, zarówno 
skarbnik, jak i sekretarz wybie-
rają się na emeryturę, jednak 
do końca kadencji pozostaną 
w komisji.

– To, co cechuje naszą Ko-
misję Zakładową, to wzajemne 
zaufanie. Oczywiście w czasie 
wewnętrznych dyskusji ście-
rają się różne poglądy, jednak 
zawsze dochodzimy do poro-
zumienia – podsumowuje Elż-
bieta Szweda.

W sporze 
z pracodawcą

Od października 2015 roku 
Komisja Zakładowa jest w spo-
rze zbiorowym z pracodawcą 

na tle płacowym. Co prawda 
pod koniec ubiegłego roku 
podpisano wstępne porozumie-
nie, jednak dotyczy ono tylko 
czasowego podniesienia wyna-
grodzeń. Uzyskano częściowy 
wzrost płac dla pracowników 
w formie dodatku kwotowego 
230 złotych brutto, natomiast 
pielęgniarki otrzymały 60 zło-
tych plus 330 złotych z roz-
porządzenia ministra zdrowia 
Mariana Zembali z paździer-
nika 2015 roku. Porozumienie 
jednak obowiązuje do czerwca 
tego roku.

– Podstawą sporu zbiorowe-
go jest pominięcie przy przy-
znawaniu podwyżek całych 
grup pracowników w naszym 
zakładzie. Po prostu minister 
w rządzie PO-PSL przyznał 
podwyżkę tylko jednej grupie 
zawodowej w służbie zdrowia, 
zapominając o pozostałych 
grupach, takich jak na przy-
kład salowe, technicy, ale także 
psycholodzy czy terapeuci. My 
uważamy, że każdy pracownik 
powinien być doceniony i ma 
prawo do podwyżki. Rodzaj 
pracy nie powinien być tu 
czynnikiem decydującym – 
mówi Edmund Zieliński. Pod-
kreśla, że w czasie negocjacji 
z pracodawcą związkowcy 
z zakładowej „Solidarności” 
starają się na pierwszym miej-
scu widzieć dobro pracownika, 
jednak zdają sobie sprawę, że 
są określone uwarunkowania 
zewnętrzne, a służba zdrowia, 
w tym psychiatria, jest bardzo 
w naszym kraju niedofinanso-
wana.

Przedłużenie porozumienia 
płacowego na czas nieokreślo-

ny, uregulowanie minimalnej 
płacy w szpitalu w stałych 
elementach wynagradzania, 
przegrupowanie terapeutów do 
XIV kategorii zaszeregowania 
oraz wzrost płac o następne 
400 złotych to główne punkty 
działania Komisji Zakładowej 
na najbliższy czas. Ponadto 
związkowcy ze szpitala zwró-
cą się do Regionalnej Sekcji 
Zdrowia z postulatem rozwią-
zania systemowego problemów 
płacowych pracowników służ-
by zdrowia na poziomie Mini-
sterstwa Zdrowia.

Wsparcie prawne 
i szkoleniowe

Po ponad 25 latach dzia-
łalności członkowie Komisji 
Zakładowej zdobyli dużą wie-
dzę w zakresie prawa pracy 
i prawa związkowego, stale 
jednak uzupełniają ją, biorąc 
udział w szkoleniach. – Dzię-
ki szkoleniom prowadzonym 
przez Dział Szkoleń Regionu 
Gdańskiego w negocjacjach 
z pracodawcą występujemy 
jako pełnoprawny i kompe-
tentny partner – mówi Edmund 
Zieliński. Na uwagę zasługuje 

OZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

Odważnie, 
ale 
z rozwagą
Stały wzrost liczby członków Związku, wywalczenie pod-
wyżek dla pracowników i poprawa warunków pracy – to 
główne zadania, które stawia sobie OZ NSZZ „Solidarność” 
przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdańskim. 

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. S. Kryzana w Starogardzie Gd., które odbyło się 6 maja 
w Suminie, udział wzięło kilkudziesięciu związkowców. 
Zarząd Regionu reprezentował wiceprzewodniczący Roman 
Kuzimski, a zarząd szpitala dyrektor ds. ekonomicznych 
Jarosław Pleszkun. 

Związkowcy ze szpitala w Starogardzie Gdańskim.

również współpraca z regio-
nalnym Działem Prawnym, 
z którym zawsze uzgadniane 
są najważniejsze działania. 
– Ostatnio konsultowaliśmy 
z doktorem Waldemarem 
Uziakiem podstawę prawną 
naszego sporu. Stała opieka 
prawna daje nam gwarancję, że 
to co robimy jest zgodne z pra-
wem – dodaje szef zakładowej 
„S”. Organizacja Zakładowa 
uczestniczy też aktywnie w ak-
cjach przeprowadzanych  przez 
struktury regionalne i krajowe 
Związku.

Po pracy

Organizacja związkowa 
dba również o dobrą atmos-
ferę wśród swoich człon-
ków. Co roku planowane są 
wspólne wyjazdy. W tym roku 
w czerwcu związkowcy wyru-
szą na kilkudniową wycieczkę 
do Szczyrku i Wiednia, będą 
też krótsze wypady do Ja-
starni i Kątów Rybackich. Na 
początku września spotkają 
się na festynie integracyjnym 
w Godziszewie, a pod koniec 
września tradycyjnie udadzą 
się na pielgrzymkę ludzi pracy 
do Częstochowy. – Te nasze 
wspólne wyjazdy i spotkania 
powodują, że jesteśmy bardzo 
zintegrowaną organizacją, a 
ponieważ uczestniczą w nich 
nie tylko związkowcy, owocu-
ją one pozyskiwaniem nowych 
członków. Po każdej takiej 
imprezie pojawia się kilka no-
wych deklaracji – mówi Wa-
cław Ciecholiński.

Małgorzata Kuźma

– To, co cechuje naszą 
Komisję Zakładową, 
to wzajemne zaufanie. 
Oczywiście w czasie 
wewnętrznych 
dyskusji ścierają się 
różne poglądy, jednak 
zawsze dochodzimy do 
porozumienia. 
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Bezpłatne leki dla seniorów 

Fiaskiem zakończyły się 
negocjacje nad nowym 
Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy w spół-
ce Copernicus Podmiot 
Leczniczy w Gdańsku.

Pat nastąpił z chwilą, 
gdy pielęgniarki z Za-
kładowej Organizacji 

Związkowej Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych uznały, że 
ich postulaty nie są wypełnio-
ne, a 400 złotych ministerialnej 
podwyżki jest innym źródłem 
finansowania i postanowiły 
kontynuować spór zbiorowy 
z zarządem szpitala – spółki 
z o.o.

Rozmowy o nowelizacji 
układu w Copernicusie, pro-
wadzone blisko rok przez trzy 
reprezentatywne związki, czyli 
NSZZ „Solidarność”, Ogólno-
polski Związek Zawodowy Le-
karzy i wspomniany OZZPiP, 
po drugiej stronie stołu przez 
prezesa Dariusza Kostrzewę 
i dyrektor do spraw HR Mał-
gorzatę Sokołowską, zostały 
zerwane.

Stało się to, mimo że NSZZ 
„Solidarność” i związek zawo-
dowy lekarzy uznały, że ważny 
jest progres w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy 
i poprawa warunków pracy 
w nim zapisanych – co praw-
da ciągle niezadowalająca, 
ale adresowana do wszystkich 
pracowników z grup zawo-
dowych, jak fizjoterapeuci, 
technicy medyczni, sekretarki 
medyczne, pracownicy admi-
nistracji, rejestratorki.

– Chcieliśmy poprawić 
zawarty w 2014 roku układ 
zbiorowy i podnieść zapisane 
w nim stawki wynagrodzeń. 
Celem było wynegocjowanie 
możliwie korzystnych warun-
ków pracy i płacy. Rozmowy 
zostały zakończone, mimo że 
się wydawało, że udało się 
uzgodnić stanowiska. Cofnę-
liśmy się o dwa lata, do 2014 
roku – ocenia Paweł Formela, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w spółce Copernicus Podmiot 
Leczniczy, na co dzień kierow-
ca karetki noworodkowej.

– Są grupy zawodowe, jak 
rejestratorki, administracja, 
sekretarki medyczne, które od 
ośmiu lat nie miały podwyżek. 
Pielęgniarki mają swoje słusz-
ne racje, ale warto czasami nie-
co skorygować żądania po to, 
aby zyskał ogół – uważa Paweł 
Formela.

Nowe regulacje w ZUZP 
dotyczyć miały m.in. opra-
cowania i ujednolicenia ka-
talogu stanowisk w spółce, 
wymogów kwalifikacyjnych 
awansowania, widełek wyna-
grodzeń zasadniczych, dodat-
ków funkcyjnych i taryfikato-
ra kwalifikacyjnego katalogu 
stanowisk.

Nasz Związek liczy w Co-
pernicusie 236 członków 
z 2280 osób zatrudnionych na 
umowę o pracę. Kilkaset osób 
jest na kontraktach. Polityka 
spółki jest taka, by zadania 
zlecać na zewnątrz – od dia-
gnostyki laboratoryjnej i ob-
razkowej poprzez usługi sprzą-
tające po pralnie. Działa też 
kilka związków zawodowych. 
Wspólne z „Solidarnością” sta-
nowisko zajął OZZL.

– W czasie negocjacji zmian 
w zakładowym układzie pracy 
stworzyliśmy, jak się wydawa-
ło, pole do kompromisu mię-
dzy pracownikami a zarządem 
spółki. Byliśmy i jesteśmy 

skłonni podpisać nowy układ. 
Zawarty przed dwoma laty 
ZUZP wymagał pilnej renego-
cjacji. Porozumienie to byłby 
krok do przodu. Co prawda 
krok niewielki, ale skiero-
wany do wszystkich pracow-
ników, nie tylko do białego 
personelu. Nie odmawiamy 
racji pielęgniarkom. Jednak 
mamy zmierzać do konsensu-
su – mówi Jacek Gołębiewski 
z Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy, pedia-
tra i hematolog.

Bezkompromisowe stano-
wisko OZZPiP sprawiło, że 
rozmowy utknęły w miejscu. 
Być może jakiś postęp przy-
niesie mediacja społecznego 
inspektora pracy Ewy Beł-
dowskiej.

Tymczasem pielęgniarskie 
związki zawodowe uważają, że 
ich racje są lekceważone, a wy-
walczone strajkiem dodatki mi-
nisterialne nie mogą rzutować 
na ich sytuację w spółce.

– Rozumiemy znaczenie 
regulaminu wewnętrznego, ja-
kim jest zbiorowy układ pracy, 
ale my jesteśmy w sporze zbio-
rowym z zarządem spółki Co-
pernicus. Rolą pracodawcy jest 
znalezienie wyjścia z sytuacji, 
tak aby personel był usatys-
fakcjonowany, a pacjenci mie-
li pełną profesjonalną opiekę. 
Nie jest przecież rolą zarządu 
pogłębianie podziałów wśród 
załogi i wykopywanie coraz 
głębszych rowów poprzez róż-
nicowanie uposażeń na tych sa-
mych stanowiskach w obrębie 
spółki. Przejęcie Wojewódz-
kiego Centrum Onkologii po-
głębiło te różnice. Państwowa 
Inspekcja Pracy podzieliła na-
sze uwagi – powiedziała nam 
Maria Skrzypińska, liderka 
OZZPiP w spółce Copernicus, 
wskazując na problem wide-
łek płacowych oraz wydłuża-
ne dyżury. Jej zdaniem zarząd 
umiejętnie wykorzystuje różni-
ce zdań wśród związkowców 
i sprzeciwia się rzeczywistemu 
podniesieniu płac.

– Monitorujemy różnice 
płacowe w obrębie spółki. 
Dysproporcje są krzywdzące 
– mówi Skrzypińska.

Prezes Dariusz Kostrzewa 
uznał, że stanowisko związ-
ku pielęgniarek zablokowało 
podwyżki widełek dla całego 
personelu spółki. Na spotka-
niu ze związkowcami stwier-
dził on, iż veto przedstawicieli 
pielęgniarek nie pozwala na 
przyjęcie zmian w ZUZP. I to 
mimo że zaakceptowano wcze-
śniej dolny próg widełek: dla 
obsługi – 1800 zł, personelu 
wspomagającego i techników 
medycznych – 2200 zł. Dla 
pielęgniarek został on pod-
niesiony z 2000 zł do 2200 zł, 
dla pielęgniarek specjalistek 
z 2343 zł do 2700 zł, a dla 

pielęgniarek koordynujących 
z 2475 zł do 3000 zł.

Z pata w negocjacjach 
skwapliwie korzysta zarząd 
spółki. W piśmie skierowa-
nym do członków załogi 
szpitala przez zarząd spółki 
czytamy: „Wobec stanow-
czej postawy reprezentan-
tów zakładowej organizacji 
związkowej OZZ Pielęgnia-
rek i Położnych, odmawia-
jących wyrażenia zgody na 
dokonanie zmian w ZUZP, 
zablokowana została moż-
l iwość wprowadzenia do 
ZUZP, a następnie do zasto-
sowania w spółce jakichkol-
wiek zmian nawet w zakresie 
dokonanych już uzgodnień. 
Rozmowy zostały na tym 
etapie zakończone”.

Czy zatem zarząd zastoso-
wał metodę „dziel i rządź”?

– „Solidarność” jak mało 
która organizacja wie, jakie 
są problemy w opiece zdro-
wotnej, o brakujących etatach, 
o niskich płacach, o obciążeniu 
pracą dodatkową. Jesteśmy 
skłonni poprzeć pielęgniarki, 
ale nie można forsować swe-
go stanowiska kosztem innych 
grup, kładąc negocjacje – uwa-
ża Paweł Formela. opisując pat 
w Copernicusie.

Renegocjować udało się je-
dynie przedłużenie niewypo-
wiadalności układu do końca 
2018 roku.

– Rozmowy w sprawach 
warunków pracy, mimo że sytu-
acja dojrzała do renegocjowania 
układu, zakończyły się niczym 
– mówi Justyna Lewandow-
ska z Komisji Zakładowej „S” 
w spółce i przypomina, że sys-
tem jest tak skonstruowany, że 
dodatki dla pielęgniarek i położ-
nych w wysokości 400 złotych 
zapowiedziane we wrześniu 
ub.r. przez ministra Mariana 
Zembalę idą z systemu, także 
ze spółki Copernicus.

Sytuację w spółce Coperni-
cus komplikuje fakt, iż przejęła 
ona dwa inne podmioty o od-
miennej sytuacji finansowej 

i regulacjach wewnątrzzakła-
dowego prawa, czyli Szpital 
Specjalistyczny im. św. Woj-
ciecha na Zaspie i Wojewódz-
kie Centrum Onkologii.

WCO miało dobrą sytuację 
i było na plusie, stąd i warunki 
placowe były tam lepsze. Na 
Zaspie zaś, mimo zadłużenia, 
działał system premiowy i do-
datki, których teraz załoga jest 
pozbawiona.

– Dawny Szpital Woje-
wódzki im. Kopernika jako 
spółka Copernicus przejął 
szpital na Zaspie i WCO, 
a w nim ludzie czekają na 
podwyżkę od lat – stwierdza 
Andrzej Wojewoda z NSZZ 
„S” w Copernicusie. Związ-
kowcy uważają, że blokowanie 
negocjacji układu przez jeden 
ze związków zawodowych jest 
nieuczciwe wobec całej załogi. 
– Warto być roztropnym przy 
negocjacjach. Każda grupa 
zawodowa ma być reprezen-
towana przez sygnatariuszy 
układu. Czasem warto dać krok 
wstecz. Osiągnęliśmy sukces, 
podpisując układ zbiorowy 
w 2014 roku, ale mamy teraz 
trzy elementy spółki i chodziło 
nam o taryfikator kwalifikacji 
i zarobków – mówi Stani-
sława Hirsz-Lemke, główna 
negocjatorka układu ze strony 
„Solidarności”.

Za rząd  Wojewódz twa 
Pomorskiego i Urząd Mar-
szałkowski nie angażują się 
w negocjacje ZUZP w Coper-
nicusie. Z chwilą przekształ-
cenia placówki w spółkę sa-
morząd umył ręce.

Nasze ledwie 27 miejsce 
w Europie pod względem 
stanu i jakości lecznictwa 
to dno. W Szwajcarii 
na tysiąc mieszkańców 
przypada wskaźnik 17,4 
pielęgniarki, w Norwegii 
– 16,7, w Niemczech – 13. 
W Polsce to 5,3 pielęgniar-
ki (Health AT a Glance 
2014 – raport OECD).

Artur S. Górski

Pat w Copernicusie –  
bez znowelizowanego układu pracy 

Chcieliśmy poprawić 
zawarty w 2014 
roku układ zbiorowy 
i podnieść zapisane 
w nim stawki 
wynagrodzeń. Celem 
było wynegocjowanie 
możliwie korzystnych 
warunków pracy 
i płacy. Rozmowy 
zostały zakończone, 
mimo że się wydawało, 
że udało się uzgodnić 
stanowiska. Cofnęliśmy 
się o dwa lata, do 2014 
roku 

Od 1 września 2016 r. 
osoby powyżej 75 roku 
życia będą miały prawo 

do bezpłatnych leków, środ-
ków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych. 
Przewiduje to nowelizacja 
ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw, któ-
rą 4 maja podpisał prezydent 
Andrzej Duda. Nowela prze-
widuje, że wykaz produktów 
leczniczych bezpłatnych dla se-
niorów będzie ogłaszany przez 
ministra zdrowia. Pierwsza lista 
ma zostać opublikowana wła-
śnie 1 września.

W wykazie mają znaleźć się 
w szczególności medykamenty 
związane z leczeniem chorób 
wieku podeszłego. Bezpłatne 
leki będą mogli pacjentowi 
przepisywać lekarz podstawo-
wej opieki zdrowotnej oraz nie-
które pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

SŁUŻBA ZDROWIA
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ZWIĄZEK

Nie udało się ustalić wspólnego stanowiska – strony związ-
kowej i pracodawców – w sprawie obniżenia wieku eme-
rytalnego. Podczas obrad zespołu problemowego do spraw 

ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które od-
były się 9 maja w Warszawie, wszystkie strony pozostały przy 
swoich stanowiskach.

„Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko, iż wiek emery-
talny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zaś 
staż składkowy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Pracodawcy z Konfederacji Lewiatan uważają natomiast, że 
projekt prezydencki powinien zostać zmieniony w taki sposób, by 
nastąpiło wstrzymanie podwyższania wieku emerytalnego męż-
czyzn i utrzymanie go na poziomie 66 lat oraz kontynuowanie 
podnoszenia wieku emerytalnego kobiet do 66 lat.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan wcześniejsze przejście na 
emeryturę osób z 40-letnim stażem pracy mogłoby być możliwe 
tylko pod warunkiem ukończenia przez nie 62 lat i zgromadzenia 
kapitału w wysokości co najmniej 130 proc. emerytury minimal-
nej.

Teraz debata nad zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego 
oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu. Eksperci NSZZ 
„Solidarność” będą w niej uczestniczyć.

Projekt prezydencki przewiduje powrót do wieku sprzed refor-
my emerytalnej, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Nie ma 
jednak możliwości przechodzenia na emeryturę wcześniej dla osób 
z długim stażem pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Związkowcy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
„SAR” protestują przeciwko ich zdaniem niekorzystnemu 
rozdysponowaniu przez dyrektora pieniędzy na podwyżki 
wynagrodzeń. 10 maja weszli w spór zbiorowy z praco-
dawcą. 

W budżecie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa 
„SAR” przeznaczonym na wynagrodzenia dla pracow-
ników znalazły się dodatkowe środki finansowe pocho-

dzące z dotacji ministerstwa w wysokości 762 tys. zł. Związkowcy 
uważają, że pieniądze powinny być w sprawiedliwy sposób po-
dzielone między wszystkich pracowników.

– Domagamy się podwyżek płacy zasadniczej dla wszystkich 
pracowników w wysokości 216 zł brutto (180 zł do płacy zasad-
niczej oraz 36 zł wysługa lat). Tymczasem dyrektor chce, aby 
podwyżki objęły jedynie pracowników lądowych – w wysokości 
120 zł dla pracowników administracji i 110 zł dla pozostałych 
– wyjaśnia Bogusław Kaim, przewodniczący Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „S” Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowni-
czych. Dyrektor uważa, że załoga „pływająca” otrzymała już 
w listopadzie ubiegłego roku podwyżkę.

– Trudno mówić o podwyżce, a raczej o dostosowaniu polskie-
go prawa do norm unijnych – mówi Kaim. – Ustawa o pracy na 
morzu, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku, unormo-
wała zasady wynagradzania pracowników będących w służbie na 
morzu. Pracujemy w systemie 14 dni pracy. 10 godzin w tym cza-
sie to normalne godziny pracy, a pozostałe 14 godzin to gotowość 
w pogotowiu ratowniczym. Za tę gotowość na morzu dostajemy 
teraz 18 procent najniższej krajowej stawki godzinowej. To około 
150 zł. Jest to jednak dodatek za gotowość do pracy na morzu, 
a nie podwyżka płacy zasadniczej.

Związkowcy z „Solidarności” protestują razem z OZZOiM 
przy MSPiR „SAR”. Oczekują od dyrektora podjęcia rozmów. 
Jak na razie jednak nie ma z jego strony takiej propozycji. Nieofi-
cjalnie mówi się, że w firmie powstaje z inicjatywy dyrekcji nowy 
związek zawodowy pracowników administracji.

(zola)

Emerytury na razie  
bez porozumienia

Ratownicy 
morscy w sporze 
zbiorowym

Koniec syndromu pierwszej dniówki
Umowa o pracę – na pi-

śmie, przed podjęciem 
zatrudnienia. 13 maja 

Sejm przyjął ustawę nakła-
dającą obowiązek pisemnego 
zawarcia umowy o pracę lub 
potwierdzenia na piśmie jej 
warunków przed podjęciem 
pracy. Ustawa trafiła do Sena-
tu. Zmiana ma wejść w życie 1 
września 2016 r.

Mamy to. Po latach starań 
w końcu udało się w Sejmie 
przeforsować zmianę zapisów 
kodeksu pracy dotyczących ter-
minu zawarcia umowy o pracę. 

Do tej pory, zgodnie z kodeksem 
pracy, umowę o pracę należało 
potwierdzić pracownikowi 
w dniu jej podjęcia – czyli do 
końca tego dnia. Zapis ten był 
nagminnie wykorzystywany 
przez pracodawców, którzy 
podczas kontroli inspekcji pracy 
tłumaczyli brak umowy o pracę 
tym, że pracownik jest właśnie... 
pierwszy dzień w pracy. Według 
Państwowej Inspekcji Pracy 
tłumaczenie na tzw. pierwszą 
dniówkę było najczęściej nie-
prawdziwe. Od 1 września każ-
dy pracujący będzie musiał mieć 

umowę na piśmie albo na piśmie 
potwierdzone jej warunki. Za 
brak pisemnego potwierdzenia 
pracownikowi jego umowy 
o pracę, co będzie naruszeniem 
przepisów, inspektor pracy bę-
dzie mógł nałożyć grzywnę.

Projekt nowelizacji przepi-
sów był przedkładany w Sej-
mie poprzedniej kadencji, jed-
nak nie uzyskał on akceptacji. 
Teraz za uchwaleniem nowe-
lizacji głosowało 413 posłów, 
przeciw było dwóch, a jeden 
wstrzymał się od głosu.

(mk)

– Wynagrodzenia pracow-
ników cywilnych policji są 
bardzo niskie. Są nawet oso-
by, których wynagrodzenia w 
ostatnim czasie zostały pod-
niesione do najniższej krajo-
wej. Odrębnym problemem 
jest także spłaszczenie wyna-
grodzeń. W minionych latach 
nie było podwyżek, wzrastało 
natomiast wynagrodzenie mini-
malne. Tym sposobem jest wie-
le przypadków, że pensje pra-
cowników z dwudziestoletnim, 
dziesięcioletnim stażem oraz 
tych nowo przyjętych tylko 
nieznacznie się różnią – wyja-
śnia Iwona Adamczyk-Rosin-
ka, przewodnicząca OM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Cywilnych Policji z siedzibą 
w Gdańsku.

Pracownicy cywilni niejed-
nokrotnie wykonują podobną 
pracę do funkcjonariuszy poli-
cji. Ich wynagrodzenia nie są 
jednak podobne.

– Często siedzimy w tym 
samym pokoju, tylko przy 
innym biurku, ale praktycz-

nie mamy podobne zadania 
w pracy. Boli więc, że nasze 
wynagrodzenia tak bardzo się 
różnią – stwierdza Katarzyna 
Karczewska, przewodnicząca 
„S” w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku.

– Jesteśmy na gorszej po-
zycji pod względem wyna-
grodzeń niż funkcjonariusze 
policji – dodaje Jolanta Le-
wandowska, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej.

Iwona Adamczyk-Rosinka 
mówi, że „Solidarność” czyni 
starania, aby problem niskich 
wynagrodzeń pracowników 
cywilnych policji znalazł roz-
wiązanie dzięki pracy Forum 
Dialogu Społecznego przy 
MSWiA oraz Komisji ds. 
ostatecznego kształtu ustawy 
modernizacyjnej na lata 2017-
-2020, której jest sekretarzem.

Członkowie „Solidarno-
ści” podkreślają, że kiedy się 
organizowali chcieli przede 
wszystkim stworzyć alterna-
tywę dla pracowników, którzy 
inaczej postrzegali działalność 

organizacji związkowej od 
funkcjonującej już w struktu-
rach policji.

– Dziś odczuwamy, że kie-
dy stanowimy grupę możemy 
rozmawiać z pracodawcą, dla 
którego jesteśmy partnerem, 
a nie petentem – mówi Jerzy 
Nurzyński, wiceprzewodni-
czący „S”.

Agnieszka Nojman, prze-
wodnicząca „S” w Komendzie 
Miejskiej Policji w Sopocie, 
dodaje, że dziś wiele spraw, 
które były załatwiane poza 
wiedzą pracowników, jest 
ujawnianych, a „Solidarność” 
ma wpływ na ich załatwianie.

S t a n i s ł a w  H a l m a n n , 
członek Komisji Rewizyjnej, 
mówi, że dzięki działalności 
„S” udało się przeprowadzić 
konieczne zmiany, między in-
nymi w zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych.

Jolanta Blicharz natomiast 
opowiada, że „S” ma na swoim 
koncie także sukcesy dotyczą-
ce spraw, których przez lata 
nie udało się załatwić. – To 
choćby sprawa jednej z pra-
cownic, która dzięki naszym 
negocjacjom i porozumieniu z 
komendantem wojewódzkim 
otrzymała pełen etat. Wcze-
śniej była zatrudniona na trzy 
czwarte etatu – mówi Jolanta 
Blicharz.

Tomasz Baranowski, se-
kretarz komisji, podkreśla, że 
OM NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Cywilnych Policji 
z siedzibą w Gdańsku tworzą 
ludzie, którzy nie oglądając się 
na innych, chcą zrobić coś do-
brego dla dobra ogółu.

– Oczywiście, robiąc coś 
dobrego dla innych, pomagamy 
także sobie, ale przyświeca nam 
cel działania na rzecz pracow-
ników. Działamy solidarnie dla 
poprawienia sytuacji ich wszyst-
kich, ale szczególnie tych, którzy 
są w najgorszej sytuacji.

Olga Zielińska

Pracownicy cywilni policji 
chcą godnej płacy

Niskie stawki wynagrodzeń, ale także ich duże rozwar-
stwienie to jedne z najważniejszych problemów podej-
mowanych przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Cywilnych Policji z siedzibą w Gdańsku. 25 maja odbyło 
się posiedzenie komisji, podczas którego był również oma-
wiany ten temat.

Głównym problemem pracowników cywilnych policji wciąż 
są zbyt niskie wynagrodzenia.
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Celem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Sprawiedliwy 
Transport Europy” jest położenie kresu niedopuszczalnym 
praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjal-
nego i płacowego. Wzywamy Komisję Europejską do zapew-
nienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach transportu 
i do zagwarantowania równego traktowania pracowników 
(w odniesieniu do zasady równości wynagrodzeń i warun-
ków pracy), niezależnie od kraju pochodzenia. Poniżej przed-
stawiamy rozmowę z TOMKIEM MICHALAKIEM, zastępcą 
przewodniczącego Krajowej Sekcji Transportu Drogowego 
NSZZ „Solidarność”.

warunki, w jakich ta praca jest 
wykonywana – to jest szeroko 
pojęte bezpieczeństwo, warunki 
płacowe, socjalne oraz pozosta-
łe warunki pracy – w tym czas 
przebywania w pracy z dala od 
domu i rodziny. Jestem kie-

rowcą ciężarówki, więc 
znam z praktyki 

sytuację na dro-
gach. Na co 

dzień mam 
do czynie-
nia z trans-
p o r t e m 
drogowym 
r z e c z y 
i transpor-
tem pasa-
ż e r s k i m . 

Krajowa 
Sek-

cja Transportu Drogowego 
NSZZ „Solidarność”, w której 
jestem zastępcą przewodniczą-
cego, współpracuje z kolegami 
z krajowych sekcji kolejarzy, 
marynarzy, lotników, portów 
morskich i drogownictwa. 
Jako krajowy łącznik kampanii 
Fair Transport Europe mam za 
zadanie dzielenie się wiedzą 
o transporcie, ale także proszę 
o informacje z innych gałęzi 
transportu. Możemy się dzielić 
tą wiedzą np. za pośrednictwem 
strony https://www.facebook.
com/FTEPolska.

– Czym jest Europejska 
Inicjatywa Obywatelska?

– ECI jest inicjatywą nie-
dawno wprowadzoną przez 
UE na mocy traktatu z Lizbo-
ny. Pozwala ona obywatelom 
UE bezpośrednio wpływać na 
Komisję Europejską do podję-
cia działań legislacyjnych lub 
pozalegislacyjnych w dziedzi-
nie, w której posiada ona kom-
petencje, na przykład w spra-
wie polityki transportowej. 
Inicjatywa obywatelska musi 
być poparta przez minimum 
milion obywateli UE pocho-
dzących z co najmniej siedmiu 
z 28 państw członkowskich.

– Jakie są cele inicjatywy 
Fair Transport oraz co ozna-
cza ona dla polskich pracow-
ników sektora transportu?

– Powszechne stosowanie 
transgranicznego dumpingu 

socjalnego stwarza zagro-
żenie dla spójności eu-

ropejskiej i dobrze funkcjonu-
jącego swobodnego przepływu 
pracowników i usług. Mówimy 
tutaj o zaniżaniu płac lub ich 
wręcz niewypłacaniu, zani-
żaniu standardów socjalnych 
i pracy oraz igraniu z bezpie-
czeństwem przez stosowanie 
nielegalnych praktyk, na przy-
kład w transporcie drogowym. 
Dlatego wspólne standardy są 
potrzebne dla sprawiedliwych 
warunków pracy i praw pra-
cowniczych w europejskim 
sektorze transportu. Taki wła-
śnie jest sens kampanii Fair 
Transport Europe.

Inicjatywa obywatelska Fair 
Transport Europe stawia przed 
Komisją Europejską siedem 
konkretnych propozycji, które 
należy podjąć w celu poprawy 
warunków pracy oraz zapew-
nienia uczciwej konkuren-
cji między przedsiębiorcami 
z firm o różnym profilu w sek-
torze transportu.

Wzywamy Komisję Eu-
ropejską między innymi do 
powołania grup roboczych 
z przedstawicielami uznanych 
partnerów społecznych w sek-
torze transportu, aby omówić 
działania mające na celu za-
pewnienie skutecznego wdro-
żenia dyrektywy dotyczącej 
delegowania pracowników, 
wprowadzenia uregulowań 
prawnych skutecznie zwal-
czających proceder zakładania 
firm typu skrzynki pocztowe 
(letter box)*), rozwijania me-
chanizmów kontroli i egzekwo-
wania prawa w celu zapew-
nienia jednolitego wdrażania 
i egzekwowania istniejącego 
już przepisów o zatrudnie-
niu i warunkach socjalnych 
w transporcie. Domagamy się 
również wprowadzenia prze-
pisów przeciwdziałających 
zatrudnianiu pracowników na 
umowy o dzieło czy fikcyjnym 
samozatrudnieniu.

– Kto może poprzeć tę ini-
cjatywę i w jaki sposób?

– Inicjatywę obywatelską 
Sprawiedliwy Transport Eu-
ropa w szczególności powinni 

poprzeć wszyscy pracownicy 
transportu, ich rodziny i zna-
jomi, mogą to zrobić – ogól-
nie rzecz ujmując – wszyscy 
obywatele Unii Europejskiej 
z prawem głosu. Podpisy zbie-
rane są na dwa sposoby: pierw-
szy – przez Internet na stronie 
www.fairtransporteurope.eu, 
gdzie wypełnia się krótki for-
mularz, podając podstawowe 
dane oraz numer PESEL. Dru-
gi sposób to zbieranie podpi-
sów w tradycyjnej formie – na 
arkuszach papierowych, które 
następnie za pośrednictwem 
Ministerstwa Infrastruktury 
trafią do Komisji Europejskiej. 
Na zakończenie chciałbym za-
apelować do wszystkich ludzi 
dobrej woli o podpisywanie się 
pod petycją, o przekazywanie 
informacji o kampanii swoim 
rodzinom i znajomym. O za-
glądanie na stronę kampanii, 
na Facebooka, o udostępnianie 
informacji dalej, tak aby trafi-
ła ona do maksymalnej liczby 
odbiorców.

Rozmawiał Adama Tylski, 
organizator związkowy 

Krajowej Sekcji Morskiej 
Marynarzy i Rybaków 

NSZZ „Solidarność”

*) Firma typu letter box to firma 
zależna od głównej firmy w kra-
jach członkowskich UE, gdzie 
względy prawne lub ekono-
miczne dopuszczają możliwość 
maksymalizacji zysków firmie 
głównej przez minimalizowanie 
do niezbędnego minimum kosz-
tów firmy zależnej. Przykład: 
Firma główna z Holandii, posia-
dająca bazę i sprzęt w Holandii, 
zakłada firmę zależną w Polsce, 
gdzie zatrudniani są kierowcy na 
polskich warunkach i stawkach 
za pracę, a wykonują swoje 
obowiązki w Holandii. Postępu-
jąc w ten sposób firma główna 
oszczędza duże pieniądze na 
pracownikach, choć zgodnie 
z holenderskim układem zbio-
rowym CAO polski kierowca 
powinien – wykonując pracę na 
terytorium Holandii – zara-
biać tak samo jak holenderski 
kierowca.

SPOŁECZEŃSTWO

Potrzebny
milion podpisów

– Zostałeś wyznaczony 
przez Europejską Federa-
cję Transportowców (ETF), 
zrzeszającą ponad 3,5 miliona 
pracowników transportu, na 
krajowego przedstawiciela 
Europejskiej Inicjatywy Oby-
watelskiej – Fair Transport 
Europe. Zanim jednak 
przejdziemy do sa-
mej inicjatywy, po-
wiedz, jaka jest 
obecna sytuacja 
transportowców 
w Europie?

– Sytuacja 
w transporcie 
jest trudna, głów-
nie z uwagi na 

znam z praktyki 
sytuację na dro-

gach. Na co 
dzień mam 
do czynie-
nia z trans-
p o r t e m 
drogowym 
r z e c z y 
i transpor-
tem pasa-
ż e r s k i m . 

Krajowa 
Sek-

UE na mocy traktatu z Lizbo-
ny. Pozwala ona obywatelom 
UE bezpośrednio wpływać na 
Komisję Europejską do podję-
cia działań legislacyjnych lub 
pozalegislacyjnych w dziedzi-
nie, w której posiada ona kom-
petencje, na przykład w spra-
wie polityki transportowej. 
Inicjatywa obywatelska musi 
być poparta przez minimum 
milion obywateli UE pocho-
dzących z co najmniej siedmiu 
z 28 państw członkowskich.

– Jakie są cele inicjatywy 
Fair Transport oraz co ozna-
cza ona dla polskich pracow-
ników sektora transportu?

– Powszechne stosowanie 
transgranicznego dumpingu 

socjalnego stwarza zagro-
żenie dla spójności eu-

Europe. Zanim jednak 
przejdziemy do sa-
mej inicjatywy, po-
wiedz, jaka jest 
obecna sytuacja 
transportowców 
w Europie?

– Sytuacja 
w transporcie 
jest trudna, głów-
nie z uwagi na 
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Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele jest kompromisem mającym na celu poprawę sy-
tuacji pracowników sektora handlu – przy zachowaniu 
jego dochodowości i zdolności do zaspokajania potrzeb 
ludności.

Prawo 
do niedzieli

Ustawa określa zasady 
handlu w niedziele 
oraz Wigilię Bożego 

Narodzenia i w Wielką Sobo-
tę. Punktem wyjściowym jest 
określenie „placówki handlo-
wej”. W świetle ustawy są to 
wszelkie instytucje i podmioty 
gospodarcze, których główną 
działalnością jest działalność 
handlowa, hurtowa i/lub deta-
liczna, a które kupują wyroby 
w celu ich odsprzedaży w skle-
pach, stoiskach, magazynach, 
hurtowniach, składach węgla, 
składach materiałów budow-
lanych, domach towarowych, 
sklepach internetowych itp. 
Ustawa obejmuje również 
podmioty świadczące usługi 
na rzecz handlu: centra logi-
styczne, centra magazynowe, 
terminale przeładunkowe, cen-
tra dystrybucyjne.

Zgodnie z projektem ustawy 
handel w niedzielę byłby zaka-
zany. Jednak jest wiele wyłą-
czeń od zakazu. To na przykład 
kolejne dwie ostatnie niedziele 
w roku kalendarzowym, przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
ostatnia niedziela przed Wiel-
kanocą i druga niedziela lipca. 
Odstępstwo od zakazu doty-
czyłoby także stacji benzyno-
wych nieprzekraczających po-
wierzchni 150 m kw., sklepów 
piekarniczych przy piekarniach, 
gdzie sprzedaje się wyroby wła-
snej produkcji (w godzinach 
6-13), a także sklepów, gdzie 
wyłącznie pracuje przedsię-
biorca prowadzący indywidu-
alną działalność gospodarczą. 

Co więcej, niedzielny handel 
mógłby się również odbywać 
w aptekach i punktach aptecz-
nych, w nieprzekraczających 
50 m kw. powierzchni użytko-
wej kioskach, w których sprze-
daż gazet, czasopism i biletów 
stanowi minimum 30 procent  
obrotu placówki. Zakaz nie 
obejmowałby sklepów czy 
kiosków z pamiątkami, upo-
minkami czy dewocjonaliami, 
pod warunkiem że sprzedaż 
tych produktów stanowi mini-
mum 30 procent miesięcznego 
obrotu.

Wolno również byłoby 
handlować w tych placów-
kach, które są zlokalizowane 
w hotelach, zakładach opieki 
zdrowotnej i innych siedzi-
bach służby zdrowia prze-
znaczonych dla osób, których 
stan zdrowia wymaga cało-
dobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych, oraz 
w placówkach kultury, oświa-
ty, turystyki i wypoczynku. 
Spod zakazu wyłączone były-
by również placówki handlowe 
nieprzekraczające 25 m kw. 
powierzchni użytkowej usytu-
owane m.in. w portach lotni-
czych, dworcach autobusowych 
oraz kolejowych, na promach 
i w samolotach; w kwiaciar-
niach nieprzekraczających 50 
m kw. powierzchni użytkowej, 
w których sprzedaż kwiatów 
stanowi minimum 30 procent 
miesięcznego obrotu placów-
ki. Dopuszcza się również 
niedzielny handel w strefach 
wolnocłowych i podmiotach 

działających na rzecz handlu, 
a nieprzekraczających 100 m 
kw. powierzchni, znajdujących 
się na terenie gmin, które po-
siadają status uzdrowiska.

Za złamanie ustawy mają 
grozić sankcje karne. Zostaną 
one dookreślone przez mini-
stra sprawiedliwości w trybie 
rozporządzenia, które określi 
rodzaj i wysokość kary za zła-
manie zakazu handlu w nie-
dzielę.


Bliższe przyjrzenie się usta-

wie wskazuje, że jej twórcy 
mają świadomość problemów 
z całkowitym zakazem nie-
dzielnego handlu. Teraz Komi-
tet Inicjatywy Ustawodawczej 
Ograniczającej Handel w Nie-
dziele musi zebrać co najmniej 
100 tysięcy podpisów, żeby 
projekt ustawy mógł zostać 
przekazany do Sejmu. 

Michał Miłosz 
„Tygodnik Solidarność”

Przewodniczącym Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
Ograniczającej Handel w Niedziele został pomysłodawca 
i inicjator akcji Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu 
Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność”. W skład komi-
tetu, oprócz „Solidarności”, weszli przedstawiciele Federacji 
Handlu OPZZ, pracodawców z branży handlowej oraz orga-
nizacje społeczne i pozarządowe. Autorem projektu ustawy 
jest dr Mateusz Warwał.

Zgodnie z projektem 
ustawy handel w nie-
dzielę byłby zakaza-
ny. Jednak jest wiele 
wyłączeń od zakazu. 
To na przykład kolejne 
dwie ostatnie niedziele 
w roku kalendarzowym, 
przed świętami Bożego 
Narodzenia, ostatnia 
niedziela przed Wielka-
nocą i druga niedziela 
lipca. Odstępstwo od 
zakazu dotyczyłoby tak-
że stacji benzynowych 
nieprzekraczających 
powierzchni 150 m kw., 
sklepów piekarniczych 
przy piekarniach, gdzie 
sprzedaje się wyroby 
własnej produkcji (w go-
dzinach 6-13), a także 
sklepów, gdzie wyłącz-
nie pracuje przedsiębior-
ca prowadzący indy-
widualną działalność 
gospodarczą. 

ADAM ŻBIKOWSKI – zastępca 
przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” OZ w Jeronimo 
Martins Polska S.A. Biedronka

– Brak wolnych niedziel to przede wszyst-
kim problem rodzin z dziećmi. Rodzice nie 
mają możliwości spędzenia czasu z własnymi 

pociechami, bo gdy przyjdzie niedziela, to mama albo tata są 
w pracy. I nie załatwią tego wolne dni w tygodniu, bo wów-
czas dzieci są w szkole. Myślę, że także osobom, które nie mają 
rodziny, taki stały wolny dzień się przyda, choćby po to, aby 
wieczorem w sobotę spotkać się ze znajomymi, bez perspekty-
wy pracy następnego dnia. Nie ma też zagrożenia dla samych 
firm handlowych. Przed dniem wolnym w handlu Polacy robią 
bardzo duże zakupy i obroty tego dnia rekompensują dni bez 
handlu. Staram się akcję zbierania podpisów propagować tak-
że wśród członków Sekcji Młodych naszego Regionu i muszę 
powiedzieć, że jest duże poparcie wśród kolegów, którzy repre-
zentują inne branże. Na tym polega właśnie solidarność.

IWONA OSENKOWSKA 
– odpowiedzialna w Regionie 
Gdańskim za akcję zbierania 
podpisów pod projektem ustawy 
o zakazie handlu w niedzielę

– Częstym argumentem powtarzanym 
przez przeciwników wolnych od handlu nie-

dziel jest przekonanie, że przecież pracownicy handlu dosta-
ją za pracę w niedzielę wolny dzień w tygodniu. Najczęściej 
w handlu obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy 
w równoważnym systemie czasu pracy. I często się zdarza, że 
na przełomie miesiąca pracownicy są w pracy ciągiem od 10 
do 12 dni (6 dni z końcówki upływającego miesiąca plus 6 dni 
z nowego miesiąca). Nieprawdą jest, że pracownicy dostają 
dodatkowe pieniądze za pracę w niedzielę. I mimo że dzień 
ten jest oznaczony w kalendarzu kolorem czerwonym, jest on 
traktowany jak każdy inny dzień. Następnym mitem jest to, że 
zakaz handlu wywoła masowe zwolnienia. Przed dniem wol-
nym jest tak duże obciążenie pracą, że w sklepie muszą być 
wszyscy pracownicy. A na dwa tygodnie przed takimi świę-
tami jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie ma mowy, żeby 
pracownik otrzymał wolne dni lub urlop.

ANDRZEJ PIWARSKI – artysta 
malarz mieszkający na zmianę 
w Gdańsku i Berlinie

– Podpisałem się pod projektem ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedzielę, ponie-
waż uważam, że dzień ten od wieków był 
dniem wolnym od pracy i tak powinno zo-

stać. Można oczywiście ustawą zmienić ten dzień i na przy-
kład przenieść go na środę, ale pytanie po co? Ponieważ 
część roku mieszkamy z żoną w Berlinie, część w Gdańsku, 
mam porównanie. W Niemczech w niedzielę wszystkie duże 
sklepy są zamknięte, a i małe są otwarte z rzadka. I wszyscy 
są zadowoleni, gospodarka dobrze funkcjonuje, jest małe 
bezrobocie. Myślę, że pracownikom handlu, którzy przecież 
nie zarabiają kokosów, należy się ten dzień wolny, aby móc 
go spędzić z rodziną czy chociażby pójść do kościoła.

oprac. (mk)
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Osiem ostatnich lat to czas, 
gdy politycy partii rzą-
dzących za nic nie brali 

odpowiedzialności. Zamiast od-
powiedzialności, była kpina z Po-
laków – mówiła premier Beata 
Szydło z sejmowej trybuny.

„Audyt o stanie państwa” 
premier podsumowała: egoizm, 
marnotrawstwo, pogarda dla 
państwa i obywateli.

– Polacy przez rządy Platfor-
my i PSL-u stracili 340 miliardów 
złotych. To mogło być osiem lat 
obowiązywania programu 500+, 
5 tysięcy nowo wybudowanych 
przedszkoli, 250 nowych szpita-
li i 1500 kilometrów autostrad. 
Szans i możliwości, które ode-
braliście Polakom, policzyć się 
nie da – wyliczała premier.

Jaki obraz wyłania się z ra-
portu?

Minister skarbu Dawid Jac-
kiewicz mówił o działaniach, 
które niszczyły autorytet pań-
stwa i demolowały etos służby 
publicznej i wyliczył siedem 
grzechów głównych w zarzą-
dzaniu majątkiem: pazerność, 
niegospodarność, rozrzutność, 
prywata, łamanie procedur, wy-
korzystywanie spółek Skarbu 
Państwa do celów politycznych, 
zdrada interesów państwa. Było 
to dobro dla „tłustych kotów” 
z grup biznesowych, towarzy-
skich, politycznych.

Przykłady szokują. I tak pre-
zes Grupy Lotos zarabiał rocz-
nie 1,5 mln zł dzięki dorabianiu 
w spółkach zależnych. Były i ta-
kie spółki, w których wynagro-
dzenia prezesów przekraczały 3 
mln zł rocznie (PZU i ENEA), 
a prezes Orlenu za rok 2015 uzy-
skał 6,5 mln zł.

Odnotowano przypadek zle-
cenia firmie zewnętrznej opra-
cowanie strategii – na 50 stron, 
w tym ogólne informacje, za... 
900 tys. zł.

Jakoby doskonali menedżero-
wie z ekipy PO-PSL nagminnie 
korzystali z usług doradczych, 
wydając miliony na usługi kon-
sultingowe.

Jedna z grup kapitałowych 
Skarbu Państwa wydała w la-
tach 2014-15 na usługi doradcze 
i marketingowe 209 mln zł, czyli 
po 286 tys. zł – dzień w dzień 
przez dwa lata.

Inna wydała na zewnętrzną 
obsługę prawną w 2015 roku 
33 mln zł, pomimo że zatrud-
nia ona... 46 etatowych radców 
prawnych. 

Symbolem „audytu” stał się 
złoty mercedes, którego zażyczył 
sobie prezes jednej ze spółek. Pre-
zes nie nacieszył się zabawką, bo 
MSP podziękowało mu za usłu-
gi, a obecna opozycja tłumaczyła, 
że mercedes – owszem – był, ale 
szary lub beżowozłocisty.

Prywatą było płacenie kartami 
służbowymi za usługi rekreacyj-
ne, kosmetyczkę, fryzjera. Były 
i kuloodporne szyby w gabinecie 
jednego z prezesów.

Przykładem wykorzystania 
spółek do celów PR-owskich 
było powołanie Polskich Inwe-
stycji Rozwojowych. Zamierzano 
przeznaczyć 30 mld zł na bliżej 
niesprecyzowane cele. Mówi 
o tym raport Najwyższej Izby 
Kontroli.

Prywatyzowano bezreflek-
syjnie, w pośpiechu, bez odpo-
wiednich analiz. NIK ocenia: 
„Determinacja ministerstwa do 
sprzedaży spółek była tak duża, 
że sprzedaż nastąpiła po cenach 
nieoddających ich faktycznej 
wartości”. Przykładów bez liku, 
ale jedna szokuje. To prywatyza-
cja Ciechu. – Przy prywatyzacji, 
w której Skarb Państwa utracił 
ponad miliard złotych, całe opra-
cowanie, cała dokumentacja, to 
jedna teczuszka – ujawnił mini-
ster Jackiewicz.

Minister finansów Paweł 
Szałamacha omawiał m.in. re-
alizację dyrektyw w sprawie in-
strumentów finansowych, szcze-
gólnie tych chroniących klientów 
w relacjach z bankami. W latach 
2008 i 2009 doszło do nasilenia 
akcji sprzedażowej kredytów 
frankowych i toksycznych opcji 
walutowych. Komisja Nadzoru 

Finansowego podała, jako dolny 
(!) szacunek strat polskiej go-
spodarki na skutek opcji waluto-
wych, 9 mld zł.

Wicepremier i minister roz-
woju regionalnego Mateusz 
Morawiecki celnie zauważył, że 
paradygmat polityki przemysło-
wej PO-PSL charakteryzował się 
tym, że „najlepszą polityką prze-
mysłową miał być brak polityki 
przemysłowej”.

– Wzrost w ciągu ostatnich 
ośmiu lat to nie był wzrost za na-
sze zasługi, tylko wzrost za nasze 
długi. Rozwijaliśmy się w opar-
ciu o wzrost długu. W 2007 roku 
dług publiczny wynosił 511 mld 
zł. Dzisiaj to ponad 900 mld zł, 
ale jednocześnie skonsumowali-
ście 160 mld z OFE, czyli razem 
to bilion i 60 miliardów – wyli-
czył Morawiecki.

Filozofia była taka: wyda-
wajmy środki, byleby wydać. 
Ale jaka była korzyść z horo-
skopów dla psów, na które były 
wydawane te pieniądze? Albo 
z wirtualnych cmentarzy, z 9 ki-
lometrami słupków w szczerym 
polu, z innowacyjnego pudełka 
do butów?

Minister spraw zagranicz-
nych Witold Waszczykowski 
przypomniał priorytety, jakie 
przyświecały polskiej prezy-
dencji w 2011 roku.

– Krzyczano: „Więcej Euro-
py!”. Dzisiaj „więcej Europy” to 
więcej kryzysu. Drugi priorytet: 
„Bezpieczna Europa”. Odnosiło 
się to do zewnętrznej polityki 
energetycznej, wzmocnienia za-
rządzania gospodarczego. Dzisiaj 
mamy nie tylko Nord Stream I. 
Za chwilę będzie budowany 
Nord Stream II. Trzeci: „Europa 
korzystająca na otwartości”. Miał 
być rozwój Partnerstwa Wschod-
niego. Ta polityka doprowadziła 
do Majdanu na Ukrainie. Ile to 
kosztowało? 430 mln zł przez 
sześć miesięcy, 2 mln z hakiem 
dziennie. Czy coś udało się 
zrealizować? Bączek (symbol 
polskiej prezydencji, promujący 
prezydencję, polską innowa-

cyjność i technikę – dop. red.) 
rozliczył naszą „prezydencję” 
– powiedział szef MSZ i doliczył 
ołówek ekologiczny z logo – pięć 
kolorowych strzałek, co wymy-
ślono za 94 tys. zł.

W 2009 r. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych zakupiło 
za 5 tys. zł profesjonalny stół 
do masażu. Stół został przeka-
zany do jednej z państwowych 
placówek medycznych. Chwała 
fundatorowi!

Minister cyfryzacji Anna 
Streżyńska przekazała wie-
le twardych danych o fiasku 
informatyzacji. Dla przykła-
du, system ePUAP, na który 
wydatkowano 120 mln zł, 
cechuje się gigantycznym po-
ziomem awaryjności i niskim 
poziomem zaspokajania po-
trzeb użytkowników, porów-
nać można to z kwotą 40 mln 
dolarów amerykańskich, za 
które Facebook do 2006 roku 
pozyskał i obsługiwał 50 mln 
użytkowników. ePUAP obsłu-
guje... 580 tys. użytkowników 
i stał się takim Facebookiem 
dla urzędników, służąc przede 
wszystkim wymianie informa-
cji między urzędami.

Minister obrony narodowej 
Antoni Macierewicz ocenił, 
iż Siły Zbrojne nie posiadały 
zdolności zapewnienia bezpie-
czeństwa terytorium RP i cyber-
przestrzeni.

– Co takiego wam Polska 
zrobiła, że pozostawiliście ją tak 
bezbronną? – pytał szef MON 
poprzedników.

Przypomniał, iż w programie 
„Zwalczanie zagrożeń na morzu” 
przez 15 lat finansowano budowę 
korwety Gawron, która pochło-
nęła ponad 1 mld zł. Na bazie jej 
kadłuba zdecydowano się zbudo-
wać okręt Ślązak, który nigdy nie 
został dokończony.

W zakresie modernizacji 
wojsk pancernych MON zdecy-
dowało o pozyskiwaniu z Bun-
deswehry używanych czołgów 
Leopard – bez przygotowania 
koncepcji remontowania i moder-
nizacji tych maszyn. Zawierając 
umowę, zaniedbano pozyskanie 
dokumentacji technicznej (sic!).

Przy produkcji nowoczesnego 
moździerza za 1 mld 100 mln zł 
zrezygnowano z produkcji amu-
nicji (!). Mamy więc znakomity 
moździerz bez amunicji.

I jeszcze znakomite kołowe 
transportery opancerzone Roso-
mak. Stoi ich bezużytecznie 200 
i marnieje. Nie mają bowiem sys-
temów łączności pokładowej.

Do działań tragikomicznych 
MON należało zgłoszenie do sił 
NATO pozbawionej środków 
walki eskadry śmigłowców 
przeciwpancernych bez prze-
ciwpancernych pocisków kie-
rowanych (!).

Kolejny temat raportu to 
stwierdzenia, iż ABW i Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego 
w sposób bezprawny inwigilo-
wały polityków, w tym Jana Ol-
szewskiego oraz dziennikarzy.

Szokują informacje o sfał-
szowaniu przez żołnierzy Woj-
skowych Służb Informacyjnych 
kilkudziesięciu certyfikatów do-
stępu do informacji ściśle tajnej.

Raport uchylił zasłonę. 
Społeczeństwo dostało dość 
informacji, aby wytworzyć so-
bie obraz ubiegłych dwóch ka-
dencji. Czy PiS i jego satelici 
ustrzegą się pokus i nie ulegną 
pokusom władzy?

Artur S. Górski

Jesteśmy zadłużeni 
u zagranicznych 
wierzycieli, a łączny 
dług brutto za granicą 
to 2 biliony złotych. 
Tylko 50 procent 
naszego przemysłu 
jest w rękach 
przemysłowców 
polskich, a 65 procent 
sektora bankowego 
jest w rękach 
zagranicznych.

Raport  
o stanie 
państwa 
Raport rozliczający ośmioletnie rządy PO i PSL, z które-
go wyłonił się obraz kraju bez gospodarza, podatnego 
na wpływy zewnętrzne, prezentowany był w Sejmie  
11 maja br.
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Program wystartował 1 
kwietnia 2016 r. Tego dnia 
ruszyła ogólnopolska ak-

cja promocyjno-informacyjna 
urzędów wojewódzkich (m.in. 
z wykorzystaniem floty „Busów 
500+”). W ramach przygotowa-
nia samorządów przeszkolono 
prawie 4 tysiące pracowników, 
powstał też stale aktualizowany 
podręcznik. Urzędnicy Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej odwiedzili wiele 
miejscowości w całej Polsce, 
w których odpowiadali na pyta-
nia dotyczące projektu.

Pierwszy miesiąc funkcjono-
wania programu udowodnił, że 
administracja państwowa może 
działać sprawnie i dobrze współ-
pracować z administracją samo-
rządową. Mimo obaw krytyków 
pierwsze pieniądze z budżetu na 
wypłaty świadczeń gminy otrzy-
mały już dwa dni po opubliko-
waniu ustawy. W ciągu tygodnia 
zaliczki dostały już wszystkie 
samorządy. Warszawski ratusz 
zatrudnił dodatkowych 100 
urzędników, których zadaniem 
było przyjmowanie i weryfika-
cja wniosków. Na całkowitą re-
alizację zadania samorządy mają 
otrzymać w bieżącym roku 17 
miliardów złotych. Koszt obsługi 
programu w całym kraju wynie-
sie 340 milionów złotych.

Zainteresowanie programem 
jest ogromne. Pierwszy wniosek 
pojawił się w systemie 47 minut 
po północy 1 kwietnia. Pierw-
szego dnia drogą elektroniczną 
wpłynęło 100 tysięcy wniosków. 
Liczba składanych wniosków ro-
sła z godziny na godzinę, 7 kwiet-
nia było ich już milion. Po dwóch 
tygodniach złożonych było już 
ponad 1,4 mln wniosków, w tym 
prawie 400 tysięcy drogą elek-
troniczną (specjalnie na potrzeby 
programu stworzono możliwość 
składania wniosków za pośred-
nictwem banków).

Ku zaskoczeniu sceptyków 
wiele samorządów wydaje decy-
zje i wypłaca świadczenia w bły-
skawicznym tempie. Tydzień 
po uruchomieniu programu do 
rodzin trafiły pierwsze wypłaty. 
Przykładowo w niewielkiej miej-
scowości Krosno Odrzańskie już 1 
kwietnia wydano 20 decyzji. Wie-
le gmin z własnej inicjatywy zor-
ganizowało punkty przyjmowania 
wniosków w niestandardowych 
miejscach, takich jak przedszkola 
czy szkoły. Dzięki temu udało się 
uniknąć kolejek przed ośrodkami 
pomocy społecznej. Jednak nie 
wszystkie samorządy wykazały 
tyle dobrej woli. Niektóre gminy 
mimo licznych wydanych decyzji 

nie rozpoczęły wypłat. Wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hoff-
mann powiedział, że wystosował 
już pismo do włodarzy takich gmin 
z prośbą o wyjaśnienie opóźnień. 
Minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej Elżbieta Rafalska 
przypomniała, że ustawowo ter-
min wypłaty świadczeń wynosi 
trzy miesiące, podkreślała jed-
nak, że nie widzi uzasadnienia 
dla czekania z tymi wypłata-
mi, ponieważ transze środków 
zostały przekazane wszystkim 
samorządom gminnym.

Statystyka jest bezwzględ-
na: 92 procent polskich ro-

dzin, w których skład wchodzi 
przynajmniej troje dzieci, żyje 
poniżej minimum socjalnego. 
To oznacza, że finanse wystar-
czają na przetrwanie biologicz-
ne, ale członkowie rodziny nie 
mają szans na rozwój.

Eksperci szacują koszty wy-
chowania dziecka od momen-
tu narodzin do 18 roku życia 
na około 200 tysięcy złotych. 
Dzięki projektowi 500+ rodzi-
ce otrzymają z budżetu 108 
tysięcy złotych. Oznacza to, 
że państwo pokryje więcej niż 
połowę kosztów.

Martyna Werra

Rządowy program wsparcia rodzin wywołał w niektórych kręgach ogromne kontrowersje. Jedni 
twierdzili, że budżet nie wytrzyma takiego obciążenia. Inni sugerowali, że pomoc finansowa 
powinna dotyczyć tylko osób zarabiających poniżej określonego poziomu. Pojawiły się też dość 
absurdalne zarzuty, że pieniądze zostaną przeznaczone na „papierosy i alkohol”, a nie na zaspo-
kojenie potrzeb dzieci. Tymczasem projekt spotkał się z ogromnym społecznym odzewem.

Program „RODZINA 500+” działa

Podsumowanie kampanii organizowania związku zawodo-
wego w DCT Gdańsk – temu tematowi 19 maja poświęcone 
było spotkanie w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, w którym uczestniczyli polscy oraz zagraniczni 
dokerzy z ITF i ETF oraz przedstawiciele Zarządu Regionu, 
Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „S”, a także Krajo-
wej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”.

– Cieszę się z naszego spotkania. Możemy dziś mówić o osiągnię-
tym celu – powiedział witając uczestników konferencji Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”, nawiązując do 
początków działalności związkowców na rzecz utworzenia w DCT 
Gdańsk organizacji związkowej oraz podpisania z zarządem spółki 
negocjowanego od trzy i pół roku Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. – Kiedy spotykaliśmy się z Nigelem Venesem, przedstawicie-
lem Sekcji Dokerów w ITF, mieliśmy sporo wątpliwości, czy uda się 
osiągnąć sukces. Droga ku temu była wyboista i kręta. Tym bardziej 
więc cieszymy się z osiągniętych efektów.

Adam Piotrowski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„S” w DCT Gdańsk, mówił o ciężkiej pracy działaczy związkowych.

Dokerzy o kampanii 
w DCT Gdańsk

– Walka o organizowanie związku nie była łatwa. Tak samo jak 
negocjacje dotyczące Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – mó-
wił Adam Piotrowski. – Pracodawca nie traktował nas – związkow-
ców – jako partnerów do negocjacji. Jak bardzo to była trudna walka 
pokazuje choćby fakt, że zarząd spółki pozbył się niewygodnych 
działaczy związkowych, zwalniając ich z pracy. O samej kampanii 
w DCT Gdańsk opowiadali organizatorzy związkowi. – Staraliśmy 
się poprzez akcje ulotkowe kontrować niekorzystne dla pracowników 
poczynania zarządu spółki. Akcje ulotkowe służyły także informowa-
niu pracowników o sytuacji w firmie. Ważne też jednak były przepro-
wadzone przez nas pikiety przed siedzibą DCT Gdańsk oraz w kilku 
krajach Europy, podczas których otrzymaliśmy wsparcie od kolegów 
z ITF i ETF – mówili organizatorzy związkowi. Wszyscy podkreślali 
ogromną rolę pomocy uzyskanej od Sekcji Dokerów ITF i ETF. Nigel 
Venes z Sekcji Dokerów ITF od początku uczestniczył w kampanii na 
rzecz organizowania związku zawodowego w DCT Gdańsk.

– Osiągnęliście wielką rzecz. Wasz sukces jest doceniany. Lu-
dzie z całego świata za naszym pośrednictwem przesyłają wam 
gratulacje. Mówią, że czerpią inspirację z tego, co wam się udało 
osiągnąć – podkreślał Venes.

Przedstawiciele Sekcji Dokerów ITF i ETF zapewniali o gotowości 
do dalszej współpracy z „Solidarnością”. – Obecność „Solidarności” 
w naszej sekcji była wyraźna. W przyszłym roku mamy kongres, pod-
czas którego będziemy wybierali nowe władze. Chcielibyśmy zapro-
ponować, aby region środkowo-wschodni reprezentował wasz Związek 
– powiedziała Liwia Spera z Sekcji Dokerów ETF. (zola)

ANDRZEJ KOŚCIK, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”
– Kilka lat temu, w czasie Bałtyckiego Tygodnia Kampanii, 
kiedy to marynarze i portowcy sprawdzali warunki pracy na 
statkach zacumowanych w trójmiejskich portach, jedynym 
miejscem, gdzie nas nie wpuszczono, był terminal kon-
tenerowy DCT. Miałem wówczas marzenie, że powstanie 
tam silny związek zawodowy. Teraz, po podpisaniu układu 
zbiorowego pracy w DCT, mogę powiedzieć, że moje ma-
rzenie się spełniło. W DCT jest silny związek, który obecnie 
jest wzorem dla portowców na całym świecie. I za to wam 
dziękuję.

Związkowcy z DCT.

Wśród beneficjentów programu są 
nasi związkowcy. Na co przeznaczą 
otrzymane pieniądze? 

– Dostałam 1500 złotych na troje dzieci. To dla mnie duża 
pomoc. Mieliśmy wyjazd na Wyspę Sobieszewską, a w czerwcu 
wybieramy się do Szymbarku. Ostatni raz wyjechaliśmy gdzieś 
razem ze cztery lata temu. Byliśmy w kinie na premierze filmu
dla dzieci, a przedtem chodziliśmy do kina raz na przysłowiowe 
sto lat. Zamierzam też kupić dzieciom nowe rowery.

Julita Badowska z Organizacji Oddziałowej NSZZ „S” 
w Jeronimo Martins Polska S.A.

– Prawdopodobnie dostanę 1500 złotych na troje dzieci. 
Pieniądze będzie można przeznaczyć na bieżące wydatki, ale 
dzięki nim najstarszy ośmioletni syn będzie też mógł wyjechać 
na kolonie. 500+ to dla nas bardzo duże wsparcie, bo niestety 
wychowywanie dzieci nie jest tanie. Mimo to mogę powiedzieć, 
że nasze dzieci dają nam naprawdę bardzo dużo radości. Gdyby 
było nas stać finansowo i mielibyśmy warunki lokalowe, może
nawet zdecydowalibyśmy się na jeszcze jedno.

Tomasz Tamski  
z Organizacji Zakładowej w Federal Mogul Bimet SA.

– Mam troje dzieci, a pieniądze z programu 500+ dostałem 
na drugie i trzecie dziecko. Pieniądze zamierzam przeznaczyć 
na podstawowe artykuły bytowe, takie jak żywność, opłaty 
mieszkaniowe, a przede wszystkim odzież. Dzięki funduszom 
z programu mogłem kupić książkę, która przy moich zarob-
kach jest artykułem luksusowym.

Aleksander Kozicki,  
kierownik Oddziału NSZZ „S” w Gdyni.

– Dostałam świadczenie na jedno (drugie) dziecko. Pienią-
dze przeznaczyłam na opłacenie zajęć z dodatkowego języka 
obcego oraz na dofinansowanie zajęć sportowych. Ponadto
zamierzam opłacić kolonie i inne formy wypoczynku dzieci 
w sezonie wakacyjnym.

Maria Szwajkiewicz, doradca prawny w Biurze Prawnym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

ZAWODÓWKI
CORAZ POPULARNIEJSZE

Cytat miesiąca

„

4313,57 zł
Tyle wyniosło przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w kwietniu 2016 roku. To oznacza spadek o 0,9 
proc. w porównaniu z marcem 2016 roku 
i wzrost o 4,6 proc. w porównaniu z kwietniem 
2015 roku.

pod redakcją Martyny Werry

W JAKIM WIEKU rodzą Polki

C H O R Z Y  W  P R A C Y
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

 Po latach braku zainteresowania szkolnictwo zawodowe zy-
skuje na popularności. W zeszłym roku 49 proc. gimnazjalistów 
kontynuowało naukę w szkole zawodowej lub technikum. To 
oznacza wzrost o prawie 25 proc. w stosunku do 2000 roku. 
98,4 proc. tych absolwentów pracuje, a prawie połowa z nich 
w wyuczonym zawodzie. Dyplom ukończenia szkoły zawodowej 
daje też większe szanse znalezienia pracy za granicą – a należy 
pamiętać, że około 40 proc. Polaków w grupie od 18 do 24 roku 
życia bierze pod uwagę wyjazd do innego kraju w poszukiwaniu 
zatrudnienia.                                                                                   

P r o b l e m e m 
wielu polskich 
i  z a g r a n i c z -
nych firm jest 
p rezen te i zm 
– przycho-
dzenie ludzi do 
pracy mimo choroby, 
czyli faktycznie nieefektyw-
na obecność. W 2012 roku 
robiło to ponad 25 proc. eu-
ropejskich pracowników. Jak 
walczyć z prezenteizmem? 
Przede wszystkim pracodaw-
cy nie powinni wywierać na 
swoich podwładnych presji, 

Na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród 
osób odwiedzających strony z opiniami o pracodawcach stwo-
rzono listę życzeń polskich pracowników. Na pierwszym miejscu 
znalazło się godne wynagrodzenie (wskazało je ponad 43 proc. 
badanych). Pracownicy życzą też sobie jasno określonych celów 
– zarówno długo-, jak i krótkofalowych. Ważna jest też dla nich 
przejrzystość – wszelkie zadania powinny być jasno opisane. Wy-
soką pozycję zajęła też odpowiedzialność – pracownicy chcą brać 
udział w zarządzaniu firmą.                                                           

W ramach outsourcingu osoby zatrudnione przez jedną firmę 
są wynajęte lub przekazane innej. W praktyce często oznacza to 
zatrudnienie na umowie śmieciowej, ponieważ ani pierwszy, ani 
drugi pracodawca nie zamierza płacić składek. Outsourcingowi 
pracownicy z reguły nie awansują i nie dostają podwyżek. Jeżeli 
zaczynają zgłaszać roszczenia, natychmiast wymienia się ich na 
lepszy z punktu widzenia pracodawcy, bardziej uległy model.  

W Polsce jest jeden z najniż-
szych współczynników dzietno-
ści w Europie. Na jedną Polkę 
przypada tylko 1,32 urodzeń. 
Gorzej pod tym względem jest 
tylko w Portugalii (1,23 uro-
dzeń), Grecji (1,3 urodzeń) i na 
Cyprze (1,31). Dla porównania 
we Francji w 2014 roku wskaźnik 
dzietności wyniósł 2,01 i wciąż 

rośnie. Jest to najwyższy poziom 
wśród krajów Unii Europejskiej, 
który mimo to nie gwarantuje 
pełnej zastępowalności pokoleń. 
Żeby utrzymać liczbę ludności 
danego państwa na tym samym 
poziomie, współczynnik dziet-
ności powinien wynosić około 
2,1. Liczba urodzeń jest dziś 
prawie o połowę niższa w po-

równaniu z wielkościami zare-
jestrowanymi podczas ostat-
niego wyżu demograficznego 
z pierwszej połowy lat 80. XX 
wieku. Współczynnik dzietności 
wynosił wtedy aż 19 proc. Od 
1990 roku mamy w Polsce de-
presję urodzeniową – od tego 
czasu wskaźnik dzietności jest 
niższy niż 2.                            

40 lat 
i więcej

35-39

30-34

25-29

20-24

19 lat 
i mniej
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URODZENIA ŻYWE W POLSCE WG WIEKU MATKI W LATACH 1990-2013 
(w proc.)

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce w kwiet-
niu 2016 roku wyniosła 9,6 
proc. w porównaniu z 10 
proc. w marcu bieżącego 
roku i 11,2 proc. w kwiet-
niu ubiegłego roku.

Wysokość kosztów 
związanych ze zdro-
wiem w kwietniu 
2016 roku wzrosła 
o 0,2 proc. w sto-
sunku do poprzed-
niego miesiąca.

Ceny żywności i na-
pojów bezalkoho-
lowych w kwietniu 
2016 roku wzrosły 
o 0,3 proc. w po-
równaniu z mar-
cem tego roku.

Ceny paliwa do 
prywatnych środ-
ków transportu 
w kwietniu 2016 
roku wzrosły o 2,3 
proc. wobec marca 
2016 roku.

Mikrobiolodzy metodami do liczenia bakterii policzyli, 
że na demonstracji było 214 tys. uczestników. Liczba 
nie ma znaczenia. To była gigantyczna demonstracja 
i to jest istotne.

Mateusz Kijowski 
o metodzie liczenia demonstrantów w RMF FM 

C H O R Z Y  W  P R A C Y
P r o b l e m e m 

dzenie ludzi do 
pracy mimo choroby, 
czyli faktycznie nieefektyw-
na obecność. W 2012 roku 
robiło to ponad 25 proc. eu-
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dzenie ludzi do 
pracy mimo choroby, 
czyli faktycznie nieefektyw-
na obecność. W 2012 roku 

aby ci bez względu na samo-
poczucie zdrowotne stawiali 
się przy biurku czy maszynie. 
Pracownicy z kolei powinni 
dbać o zdrowy styl życia we 
wszystkich aspektach.          
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LUDZIE NA WYNAJEM

GDYBY PRACOWNIK ZŁOWIŁ ZŁOTĄ RYBKĘ...

Tyle wynosi najniższa 
emerytura w Polsce. 
Taką kwotę co miesiąc 
ZUS wypłaca pewnemu 
emerytowi z Wałbrzycha.

39 GROSZY
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SPOŁECZEŃSTWO

Kto gromadzi bogactwa, 
wyzyskując innych, korzy-
stając z pracy na czarno, 
niesprawiedliwych umów 
jest krwiopijcą, zniewa-
lającym ludzi, to grzech 
śmiertelny – powiedział 
papież podczas porannej 
eucharystii w Domu Świę-
tej Marty 19 maja.

Ojciec Święty zazna-
czył, że bogactwa są 
same w sobie dobre, 

choć są dobrem względnym, 
a nie absolutnym. Mylą się jed-
nak ci, którzy idą za tak zwaną 
„teologią dobrobytu”, według 
której „Bóg ukazuje tobie, że 
jesteś sprawiedliwy, skoro daje 
tobie wiele bogactw”. Problem 
polega na tym, by nie przywią-
zywać serca do bogactw, gdyż 
„nie można służyć Bogu i ma-
monie”. Bogactwo może stać 
się okowami, odbierającymi 
wolność w pójściu za Jezusem.

– Kiedy bogactwo osiąga się 
na drodze wyzysku ludzi, to owi 
bogacze wyzyskują pracę ludzi, 
którzy stają się niewolnikami. 
Ale pomyślmy o dniu dzisiej-
szym, tutaj – na całym świecie 
jest tak samo. «Chcę pracować» 
– «Dobrze: sporządzają umo-
wę. Od września do czerwca». 

Papież Franciszek: Wyzysk jest 
prawdziwą niewolą 

Bez możliwości przejścia na 
emeryturę, bez ubezpieczenia 
zdrowotnego… w czerwcu 
zawieszają kontrakt, a w lipcu 
i sierpniu masz jeść powietrze. 
Od września praca na nowo. Ci, 
którzy tak robią, to prawdziwi 
krwiopijcy, żyjący z upuszcza-
nia krwi ludzi, których czynią 
niewolnikami pracy – powie-
dział Franciszek.

Papież przypomniał słowa 
dziewczyny, która znalazła 
pracę przez 11 godzin dziennie 
za 650 euro, na czarno. Powie-
dziano jej: „Jeśli się podoba, 
weź ją, a jeśli nie, to idź sobie. 
Jest wielu innych”. – Wyzysk 
ludzi jest dziś prawdziwą nie-

wolą – dodał Franciszek. Za-
znaczył, że choć nie ma już 
dzisiaj handlu niewolnikami 
w takich formach jak w prze-
szłości, to jednak niewolnic-
two wyraża się w takiej pracy, 
w której nie zapewnia się spra-
wiedliwości.

Ojciec Święty przypomniał 
historię pogrzebu pewnego 
skąpca. Ludzie żartowali, 
że nie można było zamknąć 
trumny, bo chciał zabrać ze 
sobą wszystko, co posiadał. 
Zaznaczył, że nikt nie może ze 
sobą zabrać swoich bogactw. 
Zachęcił, by pomyśleć o tym 
współczesnym wyzysku ludzi, 
którzy stają się zniewoleni.
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Te słowa, zaczerpnięte z „Roty” Marii Konopnickiej, od cza-
su, kiedy utwór powstał w 1908 roku, były symbolem walki 
polskiego chłopstwa, początkowo o odrodzenie Polski, a w la-
tach 80. o wolną i demokratyczną Polskę. Zatem niejako au-
tomatycznie stały się również symbolem i zawołaniem utwo-
rzonego 35 lat temu Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród...

Związek powstał z połączenia trzech rolniczych związków 
zawodowych: NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność Wiejska”, NSZZ „Solidarność Chłopska” i Chłopskich 

Związków Zawodowych.
W wyniku wieloletnich dążeń i niezłomnej walki polskich rol-

ników o prawo do obrony swoich praw oraz żywotnych interesów 
polskiej wsi 12 maja 1981 r. został w Warszawie zarejestrowany 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywi-
dualnych „Solidarność” jako pierwsza całkowicie niezależna od 
władz komunistycznych polska rolnicza organizacja chłopska.

Pierwszym przewodniczącym został Jan Kułaj, a członkami oko-
ło 900 tysięcy osób. Niestety, „Polska wiosna” nie trwała długo, stan 
wojenny ostatecznie pogrzebał nadzieje na zmianę sytuacji na wsi. In-
ternowano wówczas około 300 działaczy rolniczego związku. „S” RI 
została zawieszona 13 grudnia 1981 r., a następnie 8 października 1982 
r. zdelegalizowana. Ponowna rejestracja nastąpiła 20 kwietnia 1989 r.

Dla upamiętnienia 35 rocznicy rejestracji Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” 10 maja br. w Ogorzelinach k. Chojnic odbyła się  
uroczystość.

Jej organizatorem, jak co roku, był założyciel struktur solidar-
ności rolniczej w powiecie chojnickim, poseł do Sejmu I kadencji 
Ignacy Guenther.

Spotkanie zapoczątkowała uroczysta msza św. w kościele 
w Ogorzelinach. Mszę celebrował i wygłosił homilię ks. pro-
boszcz Piotr Bikisch.

Następnie uczestnicy przeszli do tamtejszego domu kultury, 
aby powspominać minione heroiczne dni oraz podyskutować o ak-
tualnych problemach.

W uroczystości wzięli udział m.in. współorganizatorzy związku: 
Jan Krzoska, Franciszek Gemba oraz Marian Napiątek z Brus 
oraz Andrzej Majkowski i Hubert Majkowski z Kosobud. Uczest-
niczył w niej również przewodniczący Oddziału NSZZ „Solidarność” 
w Chojnicach Bogdan Tyloch. Gościem uroczystości był długoletni 
współpracownik Ignacego Guenthera, obecnie doradca prawny choj-
nickiego Oddziału NSZZ „Solidarność”, mec. Bogdan Kortas.

Obecny był także wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański 
oraz dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Staro-
stwa w Chojnicach Lilla Sząszor oraz Edward Klundr, prze-
wodniczący Klubu Radnych „Solidarności” w pierwszej kadencji 
Rady Powiatu Chojnickiego, a także wiele innych osób chcących 
podziękować za trud włożony w tworzenie rolniczej „Solidarno-
ści” i uczcić rocznicę jej rejestracji.

Podczas dyskusji uczestnicy wyrazili nadzieję, że wraz z odej-
ściem rządów PO i PSL skończyło się lekceważenie rolników i ich 
problemów. Na ręce asystenta nieobecnego posła Mrówczyńskie-
go (został wezwany do Warszawy w związku z obowiązkami po-
selskimi) złożono petycję, postulując, że tak obecny rząd, jak i pre-
zydent Andrzej Duda będą działali w celu poprawy pogarszającej 
się sytuacji polskich rolników oraz zapewnienia konkurencyjności 
naszego rolnictwa w Europie, a także zablokują wyprzedaż naro-
dowego dobra, jaką jest polska ziemia. Poprzez nieodpowiedzialną 
politykę poprzedniej ekipy rządzącej w niekontrolowany sposób 
trafiała ona w ręce obcego kapitału.

(bk)

Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w miejscowości 
Damnica. W imieniu NSZZ 
„Solidarność” zmarłego 
pożegnał Stanisław 
Szukała, przewodniczący 
ZR Słupskiego NSZZ „S”. 
Zwracając się do rodziny 
zmarłego i uczestników 
ceremonii pogrzebowej 
w serdecznych słowach 
ukazał drogę życiową 
zmarłego i przedstawił Jego 
zasługi dla odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

21 maja 2016 r. odszedł Jó-
zef Tatar, działacz związkowy 
z Regionu Słupskiego. Józef 
Tatar urodził się 6 grudnia 
1938 r. w Załazach k. Puław. 
W latach 1979-1980 był współ-
pracownikiem Wolnych Związ-
ków Zawodowych Wybrzeża, 
kolporterem wydawnictw 
niezależnych, m.in. „Robotni-
ka Wybrzeża”, w ówczesnym 
województwie słupskim.  
W sierpniu 1980 r. organizował 
zbiórkę datków pieniężnych w 
Wojewódzkim Przedsiębior-
stwie Wodociągów i Kanaliza-
cji w Słupsku dla strajkujących 
osób w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. W NSZZ „Solidar-
ność” działał od września 1980 

Odszedł Józef Tatar

r., najpierw jako przewodniczący 
Komitetu Założycielskiego w 
macierzystym zakładzie, a od 
grudnia 1980 r. przewodniczący 
Komisji Zakładowej. W lipcu 
1981 był delegatem na I WZD 
Regionu Gdańskiego, członkiem 
Zarządu Regionu, a także delega-
tem na I Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność”.

 Józef Tatar został inter-
nowany 13 grudnia 1981 r.  
i osadzony w ośrodku odosob-
nienia w Strzebielinku, gdzie 
przebywał do 11 lutego 1982 r. 
Po wyjściu na wolność włączył 
się w działalność opozycyjną, 
m.in. w latach 1982-1984 był 
kolporterem pism podziemnych 
związanych z tajną Terenową 

Komisją Koordynacyjną „S” 
w Lęborku, m.in. „Robotnika 
Lęborka”. Był wielokrotnie 
zatrzymywany, przesłuchi-
wany i poddawany rewizjom. 
W latach 1979-1989 był roz-
pracowywany przez Wydział 
IIIA KW MO w Gdańsku w 
ramach SOR krypt. Hydraulik. 
Po 1989 roku został przewod-
niczącym Komisji Zakładowej 
„S” w WPWiK, funkcję tę peł-
nił do przejścia na emeryturę 
w 1997 roku. Był delegatem 
na kolejne WZD Regionu 
Słupsk. Został odznaczony 
Krzyżem Wolności i Solidar-
ności (2014).  

(źródło: 
Encyklopedia Solidarności)
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Na ostatnich zajęciach 
samopomocowej grupy 
wsparcia, które odbyły 
się w siedzibie „Solidar-
ności” 10 maja br., gdań-
scy seniorzy uczyli się, jak 
ustrzec się przed manipu-
lacją sprzedawców.

Wywieranie wpływu i ma-
nipulacja to powszechnie sto-
sowane przez sprzedawców 
i handlowców różnych branż 
sposoby pozwalające im osią-
gnąć zaplanowaną wysokość 
sprzedaży. Skoro już wiemy, 
że manipulują i wywierają 
wpływ, to powinniśmy przyjąć 
ten fakt do wiadomości i pogo-
dzić się z tym, że od czasu do 
czasu ktoś będzie próbował nas 
zmanipulować. Najważniejsze 
to nauczyć się sobie z tym ra-
dzić.

Gdy mózg „chodzi na 
skróty”

Człowiek stykając się z in-
nymi ludźmi musi podejmować 
miliony decyzji w krótkim cza-
sie, dlatego z przyczyn ekono-
micznych nasz mózg stara się 
„chodzić na skróty”. Stąd bie-
rze się pewna mechaniczność 
decyzji, działanie na zasadzie 

„bodziec – reakcja”. Oszczędza 
to nasz czas i jest konieczne do 
normalnego życia, jednakże 
trzeba sobie również zdawać 
sprawę z niebezpieczeństw 
wynikających z mechanicz-
nych reakcji. Techniki mani-
pulacji opierają się na sześciu 
głównych psychologicznych 
regułach. Gdy poznamy regu-
ły, na których opiera się mani-
pulacja, potrafimy sobie z nią 
poradzić.

Co trzeba zrobić?

Najlepsze efekty uodpor-
nienia na manipulację uzysku-
jemy wówczas, gdy pod okiem 
trenera przećwiczymy sytuacje, 
w których moglibyśmy się 
znaleźć w prawdziwym życiu, 
a następnie przeanalizujemy 
i omówimy uczucia towarzy-
szące nam podczas odgrywania 
scenki. Kluczowym elementem 
są nasze uczucia i emocje, po-

VADEMECUM AKTYWNOŚCI SENIORA

Nie daj się zmanipulować

Reguły psychologiczne,  
na których oparte są techniki 
manipulacji
1. REGUŁA KONSEKWENCJI I ZAANGAŻOWANIA – Jeżeli 

zaangażowałem się w coś, to będę kontynuował dzia-
łanie, ponieważ chcę być postrzegany jako osoba kon-
sekwentna. Przykłady: przetestuj smartfona (itp.) przez 
tydzień, darmowe materiały promocyjne (torby itp.), dni 
otwarte (jeżeli raz tam poszedłem, to przyjdę po raz ko-
lejny). 

2. REGUŁA WZAJEMNOŚCI – Jeśli ty zrobiłeś dla mnie coś 
dobrego, to ja także zrobię coś dobrego dla ciebie. Przy-
kłady: degustacje, próbki kosmetyków, konkursy z nagro-
dami. 

3. REGUŁA NIEDOSTĘPNOŚCI – Jeżeli coś jest rzadkie lub 
trudno osiągalne, to pewnie jest dobre. Przykłady: oferty 
„last minute”, limitowana edycja, wszelkie artykuły kolek-
cjonerskie (im rzadsze, tym droższe). 

4. REGUŁA SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI – Jeżeli 
inni ludzie postępują w dany sposób, to oznacza to, że 
ten sposób jest właściwy i ja również będę postępował w 
ten sam sposób. Przykłady: odwołanie się wprost do re-
guły społecznego dowodu słuszności, np.: „wszyscy mają 
mambę – mam i ja”, pokazywanie tłumów ludzi, którzy 
„wspierają” daną inicjatywę (np. strona internetowa Ba-
racka Obamy podczas ostatniej kampanii prezydenckiej 
w USA przedstawiająca kandydata na prezydenta na tle 
kilkudziesięciu osób).

5. REGUŁA AUTORYTETU – Jeżeli uważam, że jesteś autory-
tetem, to chętniej spełnię twoją prośbę. Przykłady: aktor 
w przebraniu lekarza polecający jakiś lek lub leki polecane 
przez „instytut” – np. matki i dziecka, stomatologiczny 
itp.

6. REGUŁA LUBIENIA I SYMPATII – Jeżeli lubię cię, to chęt-
niej spełnię twoją prośbę. Przykłady: atrakcyjne hostessy, 
schlebianie partnerom w negocjacjach. 

Uczestnicy zajęć uczą się rozpoznawać i reagować na próby 
manipulacji. Na zdjęciu – Elżbieta Szukiewicz i Henryka 
Michijew. 
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nieważ gdy jesteśmy poddani 
próbie manipulacji, one podpo-
wiadają nam rozwiązanie. Je-
śli znamy i potrafimy nazwać 
uczucie, które towarzyszy nam, 
gdy jesteśmy manipulowani, to 

Techniki manipulacji 
opierają się na 
sześciu głównych 
psychologicznych 
regułach. Gdy poznamy 
reguły, na których 
opiera się manipulacja, 
potrafimy sobie z nią 
poradzić.

istnieją duże szanse, że rozpo-
znamy je w prawdziwym życiu 
i odpowiednio do sytuacji zare-
agujemy.

Renata Tkaczyk

Vademecum aktywności 
seniora – samopomocowe 
grupy wsparcia. Zadanie 
dofinansowane ze środków 
budżetu miasta Gdańska.

Związkowcy z Regionu Gdańskiego czuwanie u grobu ka-
pelana „Solidarności” i patrona naszego Związku bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki traktują jak powinność.

– Podczas szkolenia uzyskaliśmy dużo potrzebnych informacji. 
Będziemy chcieli korzystać też z innych szkoleń, które oferuje 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” – mówią uczestnicy dwu-
dniowego szkolenia dla komisji rewizyjnych z 12 maja w sali 
Akwen.

Tadeusz Grubich z Działu Szkoleń, który je prowadził, mówi, 
że na zaproszenie do uczestnictwa odpowiedziało niespodziewanie 
wielu członków „Solidarności”.– Bardzo się z tego powodu cie-
szę. Komisje rewizyjne pełnią ogromnie ważną rolę w organizacji 
związkowej. Ich pracy nie można niczym innym zastąpić.

Iwona Wybranowska z „S” w MOPR w Gdańsku uczest-
niczyła w szkoleniu dla komisji rewizyjnych po raz pierwszy. 
– Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak ważna jest nasza 
praca, co możemy w ramach działalności skontrolować, jakie są 
nasze kompetencje. Zdobyłam wiele nowych umiejętności podczas 
tego szkolenia – powiedziała.

Uczestnicy chwalą to, w jaki sposób jest ono prowadzone. 
– Szkolenie jest kreatywne, wymaga od nas zaangażowania. I się 
nie nudzimy – stwierdziła Danuta Bomba z „S” w RSM.

SZKOLENIA

Szkolenie 
komisji rewizyjnych

Powinność wobec 
kapłana męczennika

2 5  i  2 6 
kwietnia,  od 
po łudn ia  do 
południa, ho-
norową wartę 
p r z y  g r o b i e 
m ę c z e n n i k a 
zamordowa-
nego przez SB 
pełnili: Elżbie-
ta Pelowska, 
Barbara Księ-
życ, Krystyna 
Zdrojewska, 
Iwona Kom-
kowska, Bar-
bara Zbieska 
i  H i e ro n i m 
Czapowiec -
ki. Pojechali 
d o  Wa r s z a -
wy własnym 
sumptem.

–  T a k a 
wyprawa do 
Warszawy, by 
pojechać  do 
księdza Jerze-
go, nie kosztuje 
majątek. Mam 
taką potrzebę 
wyciszenia się, 
skupienia, mo-
dlitwy. Tam na Żoliborzu jest wyjątkowe miejsce, a wszystko to 
dla księdza Jerzego – powiedziała Elżbieta Pelowska ze Stężycy, 
która szósty raz pełniła wartę przy grobie ks. Jerzego.

W Warszawie są dwa miejsca, gdzie trwają całodobowe warty 
– to Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego i grób ks. 
Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu, przy kościele św. Stanisława 
Kostki. Przy grobie kapłana czuwają też ci, którzy znali osobiście 
ks. Jerzego, członkowie Kościelnej Służby Porządkowej, związ-
kowcy przybywający z różnych zakątków Polski. Zmieniają się na 
dyżurach. Służba powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w końcu 
1982 roku. Zawiązała się wtedy grupa osób pełniących całonocne 
dyżury przy plebanii i na terenie przykościelnym.
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– Nie spotkaliśmy się, aby świętować, bo powodów do 
świętowania nie ma, ale aby podziękować za te wszystkie 
lata trudnej pracy – mówił Zbigniew Sikorski, przewod-
niczący Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, Spirytu-
sowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”, 
podczas uroczystości 25-lecia sekcji, która odbyła się 20 
maja w Gdańsku.

pomorskiego oddziału Agen-
cji Rozwoju i Modernizacji 
Rolnictwa.

25 lat działalności sekcji 
to ciągła walka o utrzymanie 
miejsc pracy, obrona pracowni-
ków i działaczy związkowych 
przed szykanami ze strony 
pracodawców, ale także współ-
praca z europejskimi i świato-
wymi związkami zawodowymi 
skupiającymi pracowników 
branży spożywczej.

– Nie spotkaliśmy się, aby 
świętować, bo powodów do 
świętowania nie ma, ale aby 
podziękować za te wszystkie 
lata trudnej pracy. Niestety, 
branża spożywcza jest w kry-
zysie, dwa dni temu otrzyma-
łem informację o planowanych 
zwolnieniach w Polmosie 
w Łańcucie. W sekcji przeszli-
śmy długą i trudną drogę. Te 25 
lat to czas walki, obrony miejsc 
pracy, interesów pracowników 
nierzadko przed sądami. To 
także czas współpracy z in-
nymi krajowymi związkami 
z branży, ale też ze związkami 

europejskimi i światowymi, 
czego owocem jest między in-
nymi podpisanie europejskiej 
karty dla sektora mleczarskie-
go, którą trzeba jednak wcielić 
w życie – mówił Zbigniew Si-
korski, przewodniczący sekcji. 
Jego zdaniem, po latach braku 
dialogu społecznego w naszym 
kraju, pojawiła się szansa na 
jego odbudowanie.

W imieniu  kra jowych 
władz Związku podziękowa-
nia za dotychczasową pracę 
związkowcom ze świętującej 
sekcji złożył wiceprzewodni-
czący Komisji Krajowej Jerzy 
Jaworski. – Wasza sekcja budzi 
zazdrość, jest bardzo prężna 
i ma konkretne sukcesy, a prze-
cież branża dla działalności 
związkowej nie jest łatwa. Jako 
pracownik radia miałem moż-
liwość obserwowania restruk-
turyzacji branży spożywczej 
w województwie małopolskim. 
I wiem, jaką stoczyliście walkę 
o utrzymanie każdego miejsca 
pracy – mówił Jaworski.

O tym, jak wiele proble-
mów ma branża spożywcza 
wie również Krzysztof Do-
śla, przewodniczący Regio-
nu Gdańskiego, który od lat 
współpracuje ze Zbigniewem 
Sikorskim pełniącym funkcję 
przewodniczącego w organi-
zacji związkowej w Polmle-
ku-Maćkowach w Gdańsku.  
– Związkowcy z sekcji dzień po 
dniu, krok po kroku rozwiązują 
problemy pracowników w po-
szczególnych zakładach. I za tę 
pracę chcę wam podziękować 
– mówił szef gdańskiej „S”.

W imieniu pracodawców 
głos zabrał Waldemar Broś, 
prezes Krajowego Związ-
ku Spółdzielni Mleczarskich 
Związku Rewizyjnego w War-
szawie, który krótko nakreślił 
sytuację branży mleczarskiej 

SKPMSIKS NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Nie 
świętować, 

ale  
dziękować

HIERONIM STACHEL, przewodniczący „Solidarności” 
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Cuiavia” w Ino-
wrocławiu, którego sprawę o zwolnienie z pracy Sąd 
Najwyższy przesłał do ponownego rozpatrzenia

– Zostałem niesłusznie zwolniony z pracy. Jedynym powo-
dem była moja działalność związkowa. Sąd Najwyższy uznał 
moje racje i mam nadzieję, że polski wymiar sprawiedliwości 
wyda w końcu sprawiedliwy wyrok. Jednak – co najważniej-
sze – to fakt, że przez te lata nie czułem się sam, zawsze 
miałem wsparcie ze strony kolegów z „Solidarności”, m.in. 
ze strony przewodniczącego sekcji Zbyszka Sikorskiego.

Zakłady należące do SKPMSiKS
Polmlek-Maćkowy Gdańsk, Polmlek Lidzbark Warmiński, 
Danone sp. z o.o. – Bieruń, Danone sp. z o.o. – Warszawa, 
Nestle Polska S.A. – Kalisz, Nestle Polska S.A. – Kargowa, 
Nestle Polska S.A. – Nałęczów, Unilever S.A. – Poznań, SM 
„Mlekpol” ZPM Radom, SM Mlekovita – Trzebownisko, SM 
Mlekovita – Sanok, Dr. Oetker sp. z o.o. – Gdańsk, OSM 
„Sierpc”, OSM „Cuiavia” – Inowrocław, SM „Jogo” – Łódź, 
Żywiec Zdrój S.A., Bakalland – Włocławek, Kujawska 
Spółdzielnia Mleczarska – Włocławek, CEDC International 
sp. z o.o. Polmos Białystok, Fabryka Wódek Polmos Łańcut 
S.A., Destylarnia Sobieski S.A. Starogard Gdański, Polmos 
Żyrardów sp. z o.o., Stock Polska S.A. Lublin

Sekcja Krajowa Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytu-
sowego i Koncentratów 

Spożywczych NSZZ „Soli-
darność” skupia organizacje 
związkowe z 23 zakładów 
z całej Polski, których przed-
stawiciele przyjechali na ob-
chody jubileuszu do Gdańska. 
Licznie przybyli również za-
proszeni goście, m.in.: Jerzy 
Jaworski, wiceprzewodniczą-
cy Komisji Krajowej, Krzysz-
tof Dośla, przewodniczący 
Regionu Gdańskiego, Leszek 
Walczak, przewodniczący Re-
gionu Bydgoskiego, Mirosław 
Nowicki, przewodniczący Se-
kretariatu Przemysłu Spożyw-
czego. Obecny był również 
Andrzej Szczepański, prze-
wodniczący Federacji Związ-
ków Zawodowych Pracowni-
ków Mleczarstwa w Polsce. 
Pracodawców reprezentowali: 
Waldemar Broś, prezes Kra-
jowego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich Związku Rewi-
zyjnego w Warszawie oraz Ja-
rosław Wittstock, dyrektor 

Uczestnicy spotkania w 25-lecie istnienia Sekcji Krajowej Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność”.

w Polsce. – Polska jest na 
4. miejscu w Europie i 14. 
w świecie pod względem pro-
dukcji mleka. Rocznie w na-
szym kraju skupuje się go 
10,5 miliarda litrów. Niestety, 
branża mleczarska przecho-
dzi obecnie kryzys, którego 
głównym powodem jest mała 
konsumpcja na rynku krajo-
wym – mówił prezes Krajo-
wego Związku Spółdzielni 
Mleczarskich. Jego zdaniem 
sytuacji nie ratuje nawet ro-
snący eksport, ponieważ ceny 
na produkty mleczne spadają. 
Prezes Broś krytycznie ocenił 
również działania, a raczej 
brak działań wspierających 
sektor mleczarski ze strony 
Unii Europejskiej.

O zmianie swojego poglą-
du na sprawy gospodarcze 
i społeczne mówił natomiast 

Jarosław Wittstock, obecnie 
dyrektor pomorskiego oddziału 
Agencji Rozwoju i Moderniza-
cji Rolnictwa, a w przeszłości 
prezes spółdzielni Maćkowy. 
– Na początku mojej drogi ży-
ciowej byłem związany z ideą 
„Solidarności”, później przeży-
wałem coś w rodzaju zachwytu 
liberalizmem, teraz powróci-
łem do myślenia kategoriami 
solidarnościowymi – mówił 
Jarosław Wittstock.

Po oficjalnych wystąpie-
niach zaprezentowano film 
podsumowujący 25 lat działal-
ności sekcji, po nim wręczono 
pamiątkowe odznaki i dyplo-
my związkowcom z poszcze-
gólnych zakładów, a także 
osobom, które współpracują 
z sekcją.

Małgorzata Kuźma
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Spotkanie rozpoczęła msza św. w bazylice św. Brygidy.

BRANŻE
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PRAWO / BHP

Prawnik wyjaśnia § Ocena ryzyka 
zawodowegobhpbhpA B C  

Ocena ryzyka zawodowego, która zgodnie z kodeksem pra-
cy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, wydaje się być 
sprawą trudną i czasochłonną. Są jednak metody umoż-
liwiające wykonanie tego w sposób prosty i przystępny, 
szczególnie jeśli dotyczy to małych, a nawet średnich firm. 
Jedną z takich metod jest metoda oceny ryzyka w pięciu 
krokach. I niezależnie od nazw używanych do określenia 
pięciu etapów/kroków, podstawowe zasady, które należy 
uwzględnić w procesie oceny ryzyka, są takie same i można 
przedstawić je w niżej opisany sposób.

Etap 1. Ustalenie 
zagrożeń i wskazanie 
osób zagrożonych

Należy pamiętać, że zagro-
żeniem może być wszystko – 
materiały, urządzenia, metody 
pracy lub stosowane praktyki, 
czyli wszystko, co może spo-
wodować wypadek lub choro-
bę zawodową.

W ustaleniu istotnych za-
grożeń pomocnych może być 
kilka wskazówek, takich jak:
 obejrzyj dokładnie miejsce 

pracy, głównie pod kątem 
występowania ewentual-
nych zagrożeń;

 porozmawiaj z pracownikami 
i/lub ich przedstawicielami 
o problemach, z którymi mają 
do czynienia podczas pracy;

 przeanalizuj długofalowe za-
grożenia dla zdrowia pracow-
ników, np. wysoki poziom 
hałasu lub narażenie na dzia-
łanie substancji szkodliwych, 
a także bardziej złożone lub 
mniej oczywiste rodzaje za-
grożeń, jak np. czynniki psy-
chospołeczne lub związane 
z organizacją pracy;

 zapoznaj się z zakładową 
dokumentacją dotyczą-
cą wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych;

 postaraj się o informacje 
z innych źródeł, takich jak: 
instrukcje obsługi lub karty 
charakterystyk dostarczane 
przez producentów i dostaw-
ców; regulacje prawne i nor-
my techniczne; witryny in-
ternetowe poświęcone BHP; 
stowarzyszenia branżowe 
lub związki zawodowe.
W przypadku każdego 

zagrożenia ważne jest jedno-
znaczne określenie, kto może 
zostać poszkodowany, przy 
czym nie chodzi o sporządze-
nie pełnej listy imiennej, ale 
o wskazanie grup osób, np. 
osoby pracujące w magazynie, 
osoby sprzątające, kontrahenci 
lub osoby postronne.

Szczególną uwagę należy 
zwrócić na kwestię płci oraz 
grup pracowników, którzy 
mogą być narażeni na pod-
wyższone ryzyko lub mają 
szczególne potrzeby, jak na 
przykład: pracownicy nie-
pełnosprawni; młodociani; 
osoby starsze; kobiety ciężar-

ne i matki karmiące piersią; 
młodzi pracownicy; pracow-
nicy z obniżoną odpornością; 
pracownicy przyjmujący leki, 
które mogą zwiększać ich po-
datność na urazy.

Etap 2. Ocena 
rodzajów ryzyka 
i uporządkowanie ich 
według ważności

Ten etap oceny ryzyka moż-
na przeprowadzić, analizując:
 prawdopodobieństwo, że 

dane zagrożenie spowo-
duje określone skutki, np. 
obrażenia,

 stopień ciężkości przewidy-
wanych skutków,

 częstotliwość narażenia i li-
czebność grup narażonych 
pracowników.
W przypadku wielu zagrożeń 

lub rodzajów prowadzonej dzia-
łalności wystarczający może się 
okazać prosty proces oszacowa-
nia ryzyka, oparty na ocenie sy-
tuacji i niewymagający żadnych 
specjalistycznych umiejętności 
czy skomplikowanych technik. 
Dotyczy to działalności zwią-
zanej z małym ryzykiem lub ze 
stanowiskami pracy, na których 
ryzyko jest dobrze znane lub 
łatwe do ustalenia. Prawdopo-
dobnie może się to odnosić do 
większości małych przedsię-
biorstw, chociaż nie wszyst-
kich. W wyniku analizy jako 
wynik otrzymujemy ryzyko: 
dopuszczalne; dopuszczalne, 
ale przy zastosowaniu niezbęd-
nych działań korygujących lub 
ryzyko niedopuszczalne.

Rodzaje ryzyka należy na-
stępnie uporządkować według 
ważności i w tej kolejności za-
jąć się nimi.

Etap 3. Podjęcie 
decyzji w sprawie 
działania 
zapobiegawczego

Na etapie podejmowania 
decyzji co do sposobu elimi-
nowania ryzyka lub jego kon-
trolowania należy rozważyć 
możliwość wyeliminowania 
ryzyka, jeżeli jest to możliwe, 
a jeśli nie – taki sposób kon-
trolowania ryzyka, który nie 
zagrozi bezpieczeństwu i zdro-
wiu osób narażonych.

Zapobiegając ryzyku i kon-
trolując je, należy brać pod uwa-
gę następujące zasady ogólne:
 unikanie ryzyka,
 zastępowanie niebezpiecz-

nych procesów, urządzeń, 
materiałów itd. bezpiecznymi 
lub mniej niebezpiecznymi,

 eliminowanie zagrożeń 
u źródła,

 nadawanie priorytetu środ-
kom ochrony zbiorowej 
przed środkami ochrony 
indywidualnej,

 stosowanie nowych rozwią-
zań naukowo-technicznych,

 stałe podnoszenie poziomu 
ochrony.

Etap 4. Podjęcie 
działań

Działania na rzecz elimino-
wania ryzyka lub zapobiegania 
mu należy traktować prioryte-
towo. Istotne jest włączenie 
w ten proces pracowników 
i ich przedstawicieli.

Elementem skutecznej 
realizacji przedsięwzięć jest 
opracowanie planu, w którym 
należy określić środki, jakie 
mają zostać wdrożone, zakresy 
odpowiedzialności i terminy.

Etap 5. Monitorowanie 
i przegląd

Ocena ryzyka musi być pod-
dawana regularnemu przeglądo-
wi, w zależności od poziomu 
ryzyka i stopnia prawdopodob-
nych zmian w działalności oraz 
ze względu na ustalenia docho-
dzenia w związku z wypadkiem 
przy pracy lub sytuacją grożącą 
wypadkiem.

Ocena ryzyka nie jest 
czynnością jednorazową

Na wszystkich etapach oceny 
ryzyka należy prowadzić doku-
mentację oceny ryzyka, która sta-
nowi podstawę: informacji prze-
kazywanych zainteresowanym 
osobom; kontroli wprowadzania 
niezbędnych środków; materiału 
dowodowego przedkładanego or-
ganom nadzoru; korekty w razie 
zaistnienia zmian. Zalecane jest, 
aby w dokumentacji znalazły 
się wyczerpujące dane na te-
mat: osób dokonujących oceny; 
charakteru zagrożeń i poziomu 
ryzyka; narażenia konkretnych 
grup pracowników; niezbędnych 
środków ochrony; wprowadza-
nia środków ochrony (nazwiska 
osób odpowiedzialnych i data); 
monitorowania i przeglądów 
procesu oceny; udziału pra-
cowników i ich przedstawicieli 
w procesie oceny.

Iwona Pawlaczyk
Źródło: Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy. Bilbao.

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 8.45-12.45 – 8-16 10-15 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8.30-15 – 8.30-14 – 10-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

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

Pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego może 
wcześniej wrócić do pracy. Jeśli wcześniej wyzdrowiał 
i uzyskał orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy, może 

podjąć pracę nie tracąc prawa do zasiłku chorobowego za cały 
okres zwolnienia.

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 
z 17 lutego 2016 r. (sygn. akt III UZP 15/15) rozstrzygając o zakre-
sie stosowania art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Wskazany przepis 
stanowi, iż ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej nie-
zdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnie-
nie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci 
prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

W świetle tego przepisu sądy niższych instancji uznawały, iż 
obowiązujące przepisy nie przewidują sytuacji, w której ubez-
pieczony przebywający na zwolnieniu lekarskim mógłby zrezy-
gnować z części tego zwolnienia i po dostarczeniu pracodawcy 
zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego jego 
zdolność do pracy podjąć pracę zarobkową bez utraty prawa do 
zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął te wątpliwości i aktualnie pracow-
nik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego i ma ustalony przez 
lekarza okres niezdolności do pracy, może uzyskać orzeczenie skra-
cające ten okres. Na podstawie badania lekarskiego lekarz medycy-
ny pracy może uznać pracownika za zdolnego do pracy – jeżeli są 
ku temu przesłanki (np. pracownik szybciej wyzdrowiał, przedstawił 
zaświadczenie od lekarza specjalisty o ukończeniu leczenia).

Stan prawny na 4.05.2016 r.
Maria Szwajkiewicz

Wcześniej 
ze zwolnienia

Prawo w pracy, uprawnienia pracownicze, ochrona praw 
związkowych, zabezpieczenie społeczne, zdrowe miej-
sca pracy, sprawy rodzinne, podatki, prawa konsumenta, 
oświata – porady prawne na stronie internetowej Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 
http://www.solidarnosc.gda.pl/porady-prawne/
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PRAWO

1. Kiedy pierwszy raz 
na urlop

Pracownik, który po raz 
pierwszy podejmuje pracę, 
w danym roku kalendarzowym 
uzyskuje prawo do urlopu wy-
poczynkowego z upływem 
każdego przepracowanego 
miesiąca w wymiarze 1/12 
rocznego urlopu. Urlop cząst-
kowy, nabywany z upływem 
miesiąca pracy, ma charakter 
samodzielny, co oznacza, że po 
każdym miesiącu pracy może 
być wykorzystywany.

Prawo do kolejnego urlopu 
będzie przysługiwało pracow-
nikowi wraz z początkiem na-
stępnego roku kalendarzowego, 
już w pełnym wymiarze.

2. Wymiar urlopu

Wymiar urlopu zależy od 
stażu pracy danego pracowni-
ka i jest to:
 20 dni, gdy pracownik jest za-

trudniony krócej niż 10 lat,
 26 dni, gdy pracownik jest 

zatrudniony co najmniej 
10 lat

3. Staż pracy, od 
którego zależy wymiar 
urlopu pracownika

Do okresu zatrudnienia, od 
którego zależy wymiar urlopu, 
wlicza się:
 wszystkie okresy poprzed-

niego zatrudnienia, bez 
względu na przerwy w za-
trudnieniu i sposób ustania 
stosunku pracy,

 okresy nauki w szkole, 
maksymalnie można doli-
czyć 8 lat, jeśli pracownik 
skończył edukację w szkole 
wyższej.

WAŻNE!
Okresu pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych nie wli-
cza się do okresu zatrud-
nienia, od którego zależy 
nabycie prawa do urlopu 
wypoczynkowego.

Jeśli pracownik był zatrud-
niony i jednocześnie się uczył, 
do stażu wlicza się bądź okres 
zatrudnienia, bądź okres nauki, 
w zależności od tego, co jest 
korzystniejsze dla pracownika.

4. Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego

Urlop  wypoczynkowy 
może być podzielony na 
części, z tego przynajmniej 
jedna część wypoczynku 
musi trwać nie mniej niż 14 
dni kalendarzowych. Urlopy 
powinny być udzielane zgod-
nie z planem urlopów, który 
stanowi kompromis między 
planami wakacyjnymi pra-
cownika a koniecznością 
zapewnienia normalnego 
funkcjonowania zakładu pra-
cy. Pracodawca może zrezy-
gnować z ustalania planu 
urlopów i wówczas termin 
urlopu jest ustalany po po-
rozumieniu z pracownikiem. 
Pracownik nie planuje tzw. 
urlopów na żądanie (4 dni 
w roku kalendarzowym).

5. Urlop na żądanie 
(art. 1672 k.p.)

Pracodawca jest obowią-
zany do udzielenia urlopu na 
żądanie pracownika, które 
może być zgłoszone najpóźniej 
w dniu rozpoczęcia tego urlo-
pu. Skoro kodeks nie wprowa-
dza żadnych wymogów co do 
formy zgłoszenia tego żądania, 
to oznacza, że pracownik może 
to uczynić w dowolny sposób.

WAŻNE!
W orzecznictwie przeważa 
rygorystyczny pogląd, że 
pracownik nie może roz-
począć urlopu na żądanie 
bez udzielenia go przez 
pracodawcę (por. wyrok SN 
z dnia 16 września 2008 r., 
II PK 26/08).
Co do zasady jednak praco-
dawca nie może odmówić 
udzielenia pracownikowi 
urlopu na żądanie w ter-
minie wskazanym przez 
pracownika, jeśli nie wy-
stępują żadne szczególne 
okoliczności uzasadniające 
odmowę.

6. Czy pracodawca 
może odwołać 
pracownika z urlopu 
(art. 167 k.p.)

Pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu, jeżeli 
jego obecności w zakładzie 
wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili rozpo-
czynania urlopu (np. awaria 
urządzeń, kontrola z urzędu 
skarbowego). Przykładowo: nie 

można wymagać od pracowni-
ka przerwania urlopu w związ-
ku z koniecznością wykonania 
rutynowych obowiązków.

Odwołanie pracownika 
z urlopu ma charakter pole-
cenia służbowego. W konse-
kwencji odmowa jego wykona-
nia może być uznana za ciężkie 
naruszenie obowiązków pra-
cowniczych. Jednocześnie § 2 
omawianego artykułu nakłada 
na pracodawcę obowiązek po-
krycia kosztów poniesionych 
przez pracownika w bezpośred-
nim związku z odwołaniem go 
z urlopu (np. koszty przejazdu 
czy zakwaterowania, koszty 
opłacenia wycieczki w biurze 
podróży).

7. Zaległy urlop 
wypoczynkowy

Urlop  n iewykorzys ta-
ny w roku kalendarzowym, 
w którym pracownik nabył do 
niego prawo, należy pracow-
nikowi udzielić najpóźniej 
do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Pra-
codawca nie ma obowiązku 
uzgadniania z pracownikiem 
terminu wykorzystania zale-
głego urlopu i musi udzielić 
mu urlopu przed końcem 
września. W wyroku z dnia 
25 stycznia 2005 r. (I PK 
124/05) Sąd Najwyższy 
stwierdził, iż pracodawca 
może pracownika wysłać 
na zaległy urlop, nawet gdy 
ten nie wyraża na to zgody. 
Sąd podkreślił, że prawo do 

urlopu wypoczynkowego 
określone jest przepisami 
o charakterze bezwzględnie 
obowiązującym i to w od-
niesieniu do obu stron sto-
sunku pracy. Pracodawca 
jest zobowiązany do udzie-
lenia pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w okre-
ślonym rozmiarze i terminie 
określonym według ustalo-
nych zasad, a z drugiej strony 
pracownik nie może zrzec się 
prawa do urlopu (por. art. 152 
§ 2 k.p.) i nie może odmówić 
wykorzystania urlopu udzie-
lonego zgodnie z przepisami 
prawa pracy.

8. Przesunięcie 
terminu urlopu

Wcześniej ustalone terminy 
urlopu wypoczynkowego mogą 
być zmieniane z inicjatywy 
pracodawcy lub pracownika. 
Przepisy prawa pracy przewi-
dują również obowiązkowe 
przesunięcie urlopu wypo-
czynkowego, na skutek ta-
kich okoliczności, jak:
 choroba,
 odosobnienie związane 

z chorobą zakaźną,
 powołanie na ćwiczenia 

wojskowe lub szkolenie 
wojskowe do 3 miesięcy,

 urlop macierzyński.
Wtedy pracodawca obo-

wiązkowo przesuwa pracow-
nikowi urlop na inny termin 
(art. 165 k. p.).
Stan prawny na 18.05.2016 r.

Maria Szwajkiewicz 

Poradnik urlopowicza

Badania lekarskie 
dla pracowników

Pracodawca jest zwolniony 
od obowiązku przeprowa-
dzenia wstępnych badań 
lekarskich dla tych no-
wych pracowników, którzy 
dostarczą ważne orzeczenie 
lekarskie z poprzedniego 
miejsca pracy.

Co do zasady, wstępnym 
badaniom lekarskim podlegają 
osoby przyjmowane do pracy 
oraz pracownicy młodociani 
przenoszeni na inne stanowiska 
pracy i inni pracownicy prze-
noszeni na stanowiska pracy, 
na których występują czynniki 
szkodliwe dla zdrowia lub wa-
runki uciążliwe.

Dotychczas nie podlegały 
badaniom lekarskim jedynie 

osoby przyjmowane ponownie 
do pracy u tego samego praco-
dawcy na to samo stanowisko 
lub na stanowisko o takich sa-
mych warunkach pracy w ciągu 
30 dni po rozwiązaniu lub wy-
gaśnięciu poprzedniego stosun-
ku pracy z tym pracodawcą.

Od 1 kwietnia 2015 r. zmie-
niła się treść przepisu art. 229 
kodeksu pracy, stanowiąc, iż nie 
podlegają wstępnym badaniom 

lekarskim osoby przyjmowane 
do pracy u innego pracodawcy, 
jeśli w ciągu 30 dni po rozwią-
zaniu lub wygaśnięciu poprzed-
niego stosunku pracy przedstawią 
pracodawcy aktualne orzeczenie 
lekarskie stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do pracy na stanowi-
sku i w warunkach pracy opisa-
nych w skierowaniu na badania 
lekarskie, a nowy pracodawca 
stwierdzi, że warunki te odpowia-

dają warunkom występującym na 
danym stanowisku pracy.

Również jeżeli nastąpiła 
zamiana stanowiska pracy, ale 
zagrożenia na stanowisku pra-
cy są takie same (np. praca przy 
monitorze ekranowym) nie ma 
konieczności wykonywania 
nowych badań lekarskich.
Podstawa prawna: art. 229 
§ 11 k.p.

Maria Szwajkiewicz

Pytania do prawnika
Co do zasady, wstępnym 

§

Koledze Zdzisławowi Polichnowskiemu
 najszczersze wyrazy współczucia z powodu 

śmierci

Mamy
  składają Koleżanki i Koledzy z Koła NSZZ 

„Solidarność” na Wydziale Matematyki i Fizyki 
Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Koledze Mieczysławowi Gnichowi, członkowi 
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” w latach 1989-1995, najszczersze 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony Brygidy
  składają Koleżanki i Koledzy z Prezydium 

i Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Koledze Damianowi Rybce, członkowi 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” Oświaty i Wychowania Ziemi 
Kociewskiej, szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Ojca Dariusza
  składają Koleżanki i Koledzy z OM NSZZ „S” 

Oświaty i Wychowania Ziemi Kociewskiej 
w Starogardzie Gdańskim
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę  
w „Magazynie Solidarność”

opracował  
Wojciech Matuszewski

Napisz do autora:  
wojtekmatuszewski@op.pl

W Słupsku niezwykle 
uroczyście obcho-
dzono 225 rocznicę 

uchwalenia w 1791 roku Kon-
stytucji 3 maja. Warto przy-
pomnieć, że była to pierwsza 
w Europie, a druga w świecie 
nowoczesna ustawa zasadni-
cza spisana i uchwalona przez 
polski Sejm.

W grodzie nad Słupią ob-
chody rozpoczęły się uroczy-
stą mszą świętą odprawioną 
w kościele Mariackim. W wy-
pełnionej po brzegi świąty-
ni wśród licznych pocztów 
sztandarowych stał także 
sztandar Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Słup-

1 Maja, w dniu patrona 
wszystkich ludzi pracy 
– św. Józefa Rzemieślnika, 
w Słupsku w sanktuarium 
św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny 
odprawiono mszę świętą 
w intencji pracodawców, 
pracujących i ludzi szuka-
jących pracy. 

W uroczystej eucha-
rystii uczestniczyli 
nasi związkowcy 

– z przewodniczącym Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” 
Stanisławem Szukałą  na 
czele, stanęły poczty sztanda-
rowe Zarządu Regionu i by-
towskiego Polmoru. Starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych 
w Słupsku Roman Henning 
reprezentował pracodawców, 
a wśród gości obecny był 
nasz kolega z Regionu Kosza-
lińskiego „Pobrzeże” NSZZ 
„Solidarność” – przewodni-
czący Sławomir Majchrzak, 
jak również szef Organizacji 
Związkowej bytowskiego  
Polmoru Marian Rudnik. Li-
turgię poprowadził proboszcz 
sanktuarium ks. Władysław 
Stec-Sala.

J a k  i n f o r m o w a l i ś m y 
w ostatnim wydaniu „Ma-
gazynu”, dziś wracamy do 
relacji z przebiegu pikiety 
pod białogardzkim szpi-
talem.

27 kwietnia w Białogardzie 
w związku z łamaniem praw 
pracowniczych i w obronie 
zwalnianych związkowców 
z „Solidarności” przed tamtej-
szym szpitalem Centrum Diali-
za z Sosnowca odbył się marsz 
protestacyjny. Przeszedł on uli-
cami miasta, a przed samym 
szpitalem stanęła pikieta.

Do Białogardu przybyli 
związkowcy z całego Wybrze-
ża, była także nasza słupska 
„Solidarność” w liczbie 50 osób, 
z przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Stanisławem Szukałą na 
czele. Podczas przemówień wy-
głoszonych na specjalnej scenie 
przed budynkiem szpitala dzia-
łacze „Solidarności” podkreślali, 
że Centrum Dializa, które zarzą-
dza tą placówką w Białogardzie, 
miało ją uratować z kłopotów 

Słupscy związkowcy na pikiecie w Białogardzie

Związkowcy ze słupskiej „Solidarności” podczas pikiety w Białogardzie.
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Poczty sztandarowe ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku 
i KZ NSZZ „Solidarność” bytowskiego Polmoru podczas 
uroczystości z okazji święta 1 Maja.

Zarząd Regionu Słup-
skiego NSZZ „Solidarność” 
wyraża wdzięczność i po-

dz i ękowan ia  wszys tk im 
uczestnikom, którzy wzięli 
udział w pikiecie.

Święto 1 Maja w Słupsku

Podczas mszy świętej z okazji 1 Maja. Od lewej: Adam 
Jaworski, działacz społeczny, przewodniczący ZR Stanisław 
Szukała wraz z małżonką. Od prawej: Sławomir Majchrzak, 
szef Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, 
reprezentujący pracodawców Marek Bączkiewicz (członek 
Rady Nadzorczej Cofely EC Słupsk) wraz z małżonką.

225 rocznica 
uchwalenia 
Konstytucji 3 maja 

finansowych i poprawić jej 
ogólną sytuację. Tymczasem 
zamiast poprawy mamy groźbę 
zamykania kolejnych oddziałów, 
co zagraża brakiem dostępu do 
podstawowej opieki zdrowotnej 
mieszkańców miasta i okolic.

– My, jako NSZZ „Soli-
darność”, nie zgadzamy się na 
metody naprawy polegające 
na zwalnianiu pracowników 
i członków naszego Związku 
– grzmieli z trybuny działacze. 
– Zwolnienia odbywają się 
bezprawnie, ponieważ nie są 
konsultowane ze związkami za-
wodowymi, pracownicy i związ-
kowcy są szykanowani i zastra-
szani, stąd nasz protest. Trzeba 
uświadomić także mieszkań-
com, że za chwilę, gdyż skala 
zwolnień jest drastyczna, szpital 
może przestać istnieć w ogóle 
– mówili kolejni manifestanci. 
Byli wśród nich szef Regionu 
Koszalińskiego „Pobrzeże” 
NSZZ „Solidarność” Sławomir 
Majchrzak i Stanisław Szukała, 
szef słupskiej „Solidarności”. 
Związkowcy podczas prze-

marszu nieśli flagi związkowe 
i transparenty, towarzyszył im 
głos syren i gwizdków.

sku, były władze miejskie, 
samorządowe, parlamenta-
rzyści, radni miejscy, przed-
stawiciele miejscowego gar-
nizonu wojskowego i policji. 
Co bardzo cieszy, widziało 
się bardzo dużo młodzieży 
z tutejszych szkół gimnazjal-
nych i liceów. Delegacji słup-
skich związkowców NSZZ 
„Solidarność” przewodniczył 
Stanisław Szukała. Po eu-
charystii uczestnicy uroczy-
stości w asyście Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego 
przeszli pod pomnik Jana Ki-
lińskiego, gdzie wygłoszono 
przemówienia i złożono wią-
zanki kwiatów.

Stanisław Szukała w imieniu słupskiej „Solidarności”  
składa wiązankę kwiatów.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA

Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie „Krzyżówki z obrazą obrazu” z nr. 4/2016. Otrzymuje 
ją pan Piotr Stormowski z Kokoszków. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy. Hasło brzmiało: 
„Dzień Pamięci Ofiar Katynia”.

Krzyżówka z domkiem na działce

Co kryje w sobie nazwa Gdańsk? 
Dlaczego jest taka tajemnicza?

Najstarsze zapisy słowa „Gdańsk”

W źródłach historycznych znajdują się różne zapisy nazwy 
dzisiejszej stolicy województwa pomorskiego. Najstarszy za-
pis Gyddanyzc występuje w pierwszej wersji Żywota Święte-
go Wojciecha z 999 roku. Zapis ten wiernie oddaje wymowę 
nazwy miasta w języku polskim w końcu X wieku. Jak pisał 
profesor Hubert Górnowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, na-
zwę tę należy odczytać jako: Gъdaniesk lub Gъdańьsk. W X 
wieku w języku polskim były jeszcze – odziedziczone z języka 
prasłowiańskiego – półsamogłoski zwane jerami1), które z bie-
giem lat zaniknęły i ostatecznie mówiło się Gdańsk. W języku 
polskim od początku XI wieku nazwa miasta była wymawiana 
Gdańsk.

W najstarszych dokumentach polskich, niemieckich2) i ła-
cińskich spotykamy różne zapisy nazwy miasta, np.: Kdanzc 
(1148 r.), Gdanzc (1188 r.), Gdansk (1236 r.), Danzk (1263 r.), 
Danczk (1311 r.), Danczik (1399 r.), Danczig (1414), Danzig, 
Gdansk (1454 r.), Gdańsk (1590 r. – w polskich dokumentach), 
Gedanum lub Dantiscum3) (1457 r. – w dokumentach pisanych 
po łacinie). W zapisach z XVII w. można znaleźć odzwier-
ciedlenie kaszubskiej wymowy z wtórną samogłoską nosową 
w miejscu pierwotnej „a”, np. „we Gdąnsku”.

Dawne etymologie nazwy miasta

Polscy uczeni już w XVI w. próbowali dociekać pochodze-
nia nazwy Gdańsk. Mylili się jednak, ponieważ dzielili wyraz: 
Kdanzc na: K-dań-sk i wnioskowali, że nazwa odnosi się do 
‘miejsca zwróconego ku Danii”.

Natomiast niemieccy historycy (np. Konrad Celtis, XVI w.) 
nazwę Gdańsk niesłusznie łączyli z Gotami. Później wywodzo-
no nazwę miasta od nazwy sinus Codanus. Tę hipotezę odrzu-
cono, dowodząc, że nazwa ta raczej łączy się z nazwą cieśniny 
Kattegat. Następne teorie (prof. Rudnickiego, prof. Rosponda) 
mówiły o tym, że Gdańsk znaczy ‘kraj błotnisty, rozlewisko 
morskie i rzeczne, zatokę morską wraz z uchodzącymi do niej 
rzekami’, ponieważ prasłowiański pierwiastek „-gъd-” zesta-
wiano ze znaczeniem ‘mokry, wilgotny’.

Współczesna teoria
pochodzenia wyrazu „Gdańsk”

Onomastycy Uniwersytetu Gdańskiego, nawiązując do 
etymologii prof. Rudnickiego i prof. Rosponda, dowodzą, że 
przyrostek „-ań-” wskazuje na nazwę rzeki, a formanty z „-ń-” 
są na Pomorzu typowymi formantami hydronimicznymi, czyli 
tworzącymi nazwy wód, np. rzek: Orania, Radunia, Swelinia. 
Gdańscy uczeni wyjaśniają, że najprawdopodobniej rzeka Mo-
tława w przeszłości nazywała się *Gdania.

Ostatecznie przyjmuje się, że nazwa Gdańsk jest polską na-
zwą topograficzną, utworzoną (formantem – anьja) od nazwy 
rzecznej *Gdania, która z kolei została utworzona od dawnego 
przymiotnika *gъda o znaczeniu ‘mokra, wilgotna’.

Zgodnie z tą teorią pochodzenie nazwy Gdańsk jest takie 
samo jak nazwy Czersk – od nazwy rzeki Czernica, Kack – od 
Kacza, Puck – od Putnica lub Słupsk – od Słupia.

Jak pisał prof. Hubert Górnowicz, nazwa miasta Gdańsk 
została utworzona zgodnie ze starą prasłowiańską formacją na-
zewniczą do tworzenia nazw wielkich grodów od nazw rzek.

Barbara Ellwart
1) Jery mogły występować w tzw. pozycjach mocnych i słabych. Mocne 
jery zmieniały się w samogłoskę „e” – gdy był to jer twardy (ъ) lub „e” 
z poprzedzającą spółgłoską miękką – gdy był to jer miękki (ь). W na-
zwie Gъdańьskъ były trzy jery.
2) Różne zapisy nazwy miasta występowały zwłaszcza w dokumen-
tach niemieckich, ponieważ Niemcy mieszali słowiańskie spółgłoski 
dźwięczne z bezdźwięcznymi i mieli trudności z wymówieniem grupy 
spółgłoskowej „gd-”)
3) Postać Gedanum stanowi latynizację polskiej nazwy Gdańsk, zaś 
Dantiscum – zniemczonej Danzig.
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Litery w wyszarzonej kolum-
nie utworzą rozwiązanie. 
Ujawniono wszystkie litery 
M i U. Hasła podano w do-
wolnej kolejności.
 pustkowie
 stan w USA z parkiem 

Yellowstone
 jezioro na Poj. Iławskim, 

anagram słów „koń si”
 świadectwo jakości
 zimowy znak zodiaku
 mieszkańcy Bukaresztu
 troskliwość, pieczołowitość
 imię Pieczki, papieża
 myśl przewodnia
 doza, porcja leku
 kleryk
 rozwój, ewolucja
 stolica polskiej piosenki
 wolny etat
 zazdrośnik u Szekspira
 miejsce połowu śledzi
 człowiek wykorzystujący 

łatwowierność ludzką
 grany nad Sukiennicami
 mleczarz z Anatewki
 Kuwejt lub Katar
 dla pani na plażę
 gadał do obrazu
 … warty lub dekoracji
 Jazz …, jeden z większych 

i najstarszych festiwali 
jazzowych w Europie odby-
wający się w Warszawie

 miasto we Włoszech słyną-
ce z pizzy

 pierwsza żona Nerona
 domek na działce
 odlewa dzwony
 jajeczny likier
 scena pełna trocin
 społeczeństwo, obywatele
 głęboki, perkusyjny lub latający
 numer jeden w zespole
 chaos, bałagan
 klapki, kapcie
 podokazywać, poszaleć, 

pobaraszkować
(kas)

W kwietniowym numerze 
„Magazynu” pisaliśmy 
o krzyżu wykonanym 
przez internowanych 
działaczy opozycyjnych 
podczas pobytu w szpita-
lu w Wejherowie. O krzy-
żu opowiadał Zygmunt 
Błażek. Teraz przedsta-
wiamy relację Andrzeja 
Rzeczyckiego, drugiego 
z jego twórców.

W latach osiemdzie-
siątych przez jakiś 
czas pan Andrzej był 

kierowcą Lecha Wałęsy. Po-
tem uczestniczył w spotkaniach 
Ogólnopolskiego Komitetu Opo-
ru – pierwszej ogólnopolskiej 
struktury podziemnej, powołanej 
przez ukrywających się członków 
Komisji Krajowej „Solidarności”. 

Na skutek tego 24 kwietnia 1982 r. 
został internowany w ośrodku od-
osobnienia w Strzebielinku. – Tam 
odnowiła mi się rana postrzałowa, 
jeszcze z 1970 roku. Pojawiła się 
też infekcja zatok. W wyniku tego 
trafiłem do szpitala w Wejherowie 
– opowiada pan Andrzej.

Po jakimś czasie w odwie-
dziny do więźniów przyjechał 
ksiądz Henryk Jankowski. 
– Ksiądz chciał umieścić krzyż 
w kościele Świętej Brygidy, ale 
nie wiedział, jak go przewieźć. 
Dowiedziałem się, że narze-
czony jednej z pielęgniarek 
ma samochód dostawczy żuk. 
Koledzy wmówili strażnikom, 
że wychodzę na spacer do lasu. 
Tymczasem z właścicielem sa-
mochodu przewieźliśmy krzyż 
do Gdańska. Strażnicy byli 
przekonani, że cały czas spa-

cerowałem! – śmieje się pan 
Andrzej.

Po sześciu miesiącach pan 
Andrzej opuścił ośrodek od-
osobnienia w Strzebielinku. 
Pamięta, że w tym czasie krzyż 
był jeszcze w kościele Świętej 
Brygidy. Przypominamy, że po-
szukujemy jakichkolwiek infor-
macji o jego dalszych losach.

Martyna Werra

PO NASZYCH PUBLIKACJACH

Zaginiony krzyż – kolejna relacja Na końcu
JĘZYKA
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OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

NIE TYLKO 
KRZYŻACKA WAROWNIA

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

Lato zbliża się dużymi krokami. Warto więc wybrać się do miejsc, gdzie są i zabytki, i woda, 
no i jeszcze tam nie byliśmy. Południowo-wschodnie tereny Pomorskiego, mimo że znajdują 
się z dala od popularnych turystycznych atrakcji, też mają sporo uroku, a i tamtejsze budow-
le mogą wzbudzać podziw. Zapraszam więc do stolicy ziemi sztumskiej, czyli do Sztumu, 
który położony jest nad dwoma jeziorami. Biegnie tam trakt spacerowy, jest kąpielisko, 
a nawet przystań żeglarska.

Dawno temu, na wyspie 
pomiędzy dwoma je-
ziorami: Zajezierskim 

i Barlewickim, które niegdyś 
tworzyły jedno Jezioro Białe, 
znajdował się wczesnośrednio-
wieczny gród Prusów o nazwie 
Stumo. Polska nazwa Sztum 
pojawiła się po raz pierwszy 
w dokumentach z 1565 roku

W 1236 roku gród ten zdo-
byli Krzyżacy i założyli tam 
swoją siedzibę, chociaż pier-
wotnie niezbyt okazałą. Na 
terenie dzisiejszego Rynku 
powstał folwark, a prawie po 
stu latach w miejscu pruskie-
go grodu wzniesiono sporą 
ceglaną warownię na kamien-
nych fundamentach. Niestety, 
podczas wojen szwedzkich 
w XVII wieku owa warownia 
została zniszczona. Do dzisiaj 
z pokrzyżackiego zespołu do-
brze zachował się ceglany mur 
obronny z basztą więzienną, 
a także wieża bramna, skrzydło 
południowe (w średniowieczu 
był to dom mieszkalny) oraz 
część zachodnia. Zabudowa 
skrzydła wschodniego jest 
znacznie późniejsza, bo XIX-
-wieczna.

Pierwotnie sztumski zamek 
był siedzibą wójta krzyżac-
kiego, ale pełnił też funkcję 
letniej rezydencji wielkiego 
mistrza. Z jednej z historycz-
nych wzmianek dowiadujemy 
się, że na początku XV wieku 
w obrębie zamkowych murów, 
na ufortyfikowanym małym 
ostrowie znajdującym się od 
wschodu, ów mistrz utworzył 
zwierzyniec, w którym trzymał 
niedźwiedzie, wielbłądy i lwy.

Po bitwie pod Grunwaldem 
i śmierci wielkiego mistrza 
Ulricha von Jungingena pod-
grodzie wraz zamkiem zosta-
ło spalone. Kilka lat później 
zamek zaczęto odbudowywać 
i przebudowywać, a w 1416 
roku z nadania wielkiego mi-
strza Michała Kuchmeistera 
miejscowość Stumo otrzy-
mała prawa miejskie. Dalsze 
dzieje obecnego Sztumu były 
dość skomplikowane. Miasto 
znajdowało się to w rękach 
polskich, to krzyżackich, to 
znowu polskich… Ostatecz-
nie, na mocy traktatu toruń-
skiego z 1466 roku, Sztum 
został włączony do Polski 
i aż do pierwszych rozbio-
rów był siedzibą lokalnego 
starosty, chociaż w tak zwa-
nym międzyczasie sztumski 
zamek ogołocili Szwedzi, 
wywożąc nawet kafle z roz-
bieranych pieców. Władze 

pruskie przekształciły reszt-
ki warowni na biura, wię-
zienie, a nawet sierociniec. 
Nic dziwnego, że dzisiaj jej 
wygląd nie jest wielce impo-
nujący, chociaż kiedy zejdzie 
się na brzeg jeziora, to widać 
jego ładną bryłę, wokół której 
latem można spotkać człon-
ków Bractwa Rycerskiego.

Po otrzymaniu praw miej-
skich Sztum zaczął się rozwi-
jać. Wówczas to wybudowa-
no świątynię, którą zniszczyli 
Szwedzi podczas wojny trzy-
nastoletniej (1454-1466). Od-
budowano ją dopiero pod ko-
niec XV wieku. Niemal sto lat 
później przejęli ją protestanci, 
potem katolicy i znów prote-
stanci. Dzisiaj jest własnością 
parafii katolickiej. Jej gotyckie 
mury zachowały się w części 
zachodniej. Korpus świątyni, 
prezbiterium i wieża, a także 
znaczna część wyposażenia są 

neogotyckie. Chociaż można 
w niej znaleźć renesansowe 
płyty nagrobne, barokowe stal-
le czy rokokową chrzcielnicę.

W centrum miasta, a do-
kładnie w centralnej części 
rynku, gdzie do wielkiego po-
żaru z 1683 roku stał ratusz, 
znajduje się kolejny kościół, 
tym razem ewangelicki, wznie-
siony w drugiej dekadzie XIX 
wieku jako budowla neokla-
sycystyczna. Obecnie mieści 
się w nim Centrum Kultury 
Chrześcijańskiej „Alyem” ze 
stałą ekspozycją „Sztum i Zie-
mia Sztumska”.

Turystów mogą w Sztumie 
zainteresować XIX-wieczne 
kamienice, a także wieża ci-
śnień z 1911 roku wzniesiona 
na planie koła, aczkolwiek na 
wysokości piątej kondygnacji 
zmienia się w ośmioboczną 
budowlę. Sztum znany jest 
również z dużego więzienia 
powstałego na początku XX 
wieku. Każdego lata właśnie 
w Sztumie odbywa się wysta-
wa prac osadzonych, podczas 
której za pośrednictwem ma-
larstwa, grafiki, rzeźby, a na-
wet instalacji prezentowane są 
prace przybliżające więzienny 
klimat.

Warto też wiedzieć, że 
przez Sztum przebiega mię-
dzynarodowa trasa rowerowa 
R-1, która prowadzi z Calais 
we Francji do St. Petersburga 
w Rosji.

Tekst i zdjęcie 
Maria Giedz

Sztum, wieża bramna.


