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Dyscyplinarka 
dla Katarzyny Hall

Symboliczną „dyscyplinarkę” dla Katarzyny 
Hall związkowcy z oświatowej „Solidarności” 
przekazali 7 czerwca wojewodom. Akcja była 
wyrazem sprzeciwu wobec szkodliwej polityki 
oświatowej prowadzonej przez Katarzynę 
Hall, ministra edukacji narodowej. „Zwol-
nienie dyscyplinarne” minister Katarzynie 
Hall wręczono w momencie, kiedy rzesze 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 
są zwalniane z pracy.

Nierealny projekt budżetu

Założenia budżetowe na rok 2012 potwier-
dzają przyjęty przez rząd antyspołeczny 
kierunek cięć i obciążania kosztami przede 
wszystkim najuboższych – podkreślano 
w czasie obrad Komisji krajowej w dniach 
7-8 czerwca. Mówiono także o dramatycznej 
sytuacji wielu przedsiębiorstw gospodarki 
morskiej. KK wysłuchała też ekspertyz na 
temat wpływu tzw. pakietu klimatycznego 
na gospodarkę i przyjęła decyzję, w której 
podkreślono, że pakiet stanowi istotne zagro-
żenie dla polskiej gospodarki, grozi likwidacją 
nawet 200 tysięcy miejsc pracy i drastyczną 
podwyżką cen energii. 

Polak wiceprzewodniczącym 
europejskiej konfederacji

nionych z pracy – to bilans ubiegłego roku, 
zawarty w raporcie na temat łamania praw 
związkowych na świecie, przedstawionym 
przez Międzynarodową Konfederację Związ-
ków Zawodowych. W ponurych statystykach 
przodują kraje Ameryki Południowej. Za 
walkę o swoje prawa pracownikom grozi się 
tam śmiercią i aresztuje się ich. Jednym z pol-
skich przykładów łamania praw, który trafił 
do międzynarodowego raportu, jest postawa 
Jeronimo Martens Dystrybucja SA, właściciela 
sieci Biedronka, gdzie m.in. pracowników 
zmuszano do rezygnacji z członkostwa 
w „Solidarności” pod groźbą nieprzedłużenia 
umów o pracę. 

Zwolnienia w administracji 
niekonstytucyjne
Trybunał Konstytucyjny uznał 14 czerwca, 
że rządowy projekt ustawy o racjonalizacji 
zatrudnienia jest niezgodny z konstytucją. 
Projekt zakładał m.in. zwolnienie w najbliż-
szych latach 10 proc. pracowników państwo-
wych jednostek budżetowych, nie określał 
też żadnych kryteriów, na podstawie których 
blisko 30 tys. urzędników straciłoby pracę. 

Minister skarbu złamał 
prawo
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przesłała 
15 czerwca do prokuratora generalnego 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
przez Aleksandra Grada, ministra skarbu 
państwa. 18 maja podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w Katowicach 
publicznie oświadczył on, że podczas najbliż-
szego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
KGHM Polska Miedź SA przedstawiciel Skarbu 
Państwa nie będzie głosował za powołaniem 
do rady nadzorczej członków wybranych przez 
pracowników, tych osób, które uczestniczyły 
w demonstracji pod siedzibą firmy. Wyczerpuje 
to znamiona przestępstwa, polegającego na 
działaniu na szkodę interesu publicznego

Dialog i organizowanie

Kolejne zagrożone firmy  

O dramatycznej sytuacji w Szkunerze, Hydro-
budowie Gdańsk i Stoczni Marynarki Wojen-
nej rozmawiano podczas posiedzenia Zarządu 

Regionu Gdańskiego, które odbyło się 6 
czerwca. Przyjęto stanowisko w sprawie 
sytuacji w gospodarce morskiej. Podsumo-
wano także manifestację, która odbyła się 25 
maja w Gdańsku w ramach ogólnopolskiej 
akcji zorganizowanej przez „Solidarność”. 
O przeprowadzonych w ubiegłym roku 
kontrolach przez Państwową Inspekcję Pracy 
mówił Mieczysław Szczepański, okręgowy 
inspektor pracy. 

Pierwsza rocznica beatyfikacji 
kapelana „Solidarności”  

tego zespołu. Do jego głównych zadań należą 
wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
dotyczących radzenia sobie ze zjawiskami 
przemocy w pracy, a także koordynacja i pro-
mocja inicjatyw zmierzających do przeciw-
działania tym problemom w ramach dialogu 
prowadzonego na poziomie przedsiębiorstw.

Rocznice czerwcowych 
protestów
Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 
pod pomnikiem Radomskiego Czerwca 
25 czerwca w Radomiu. Wieczorem zapre-
zetowano koncert „Ludziom Czerwca ‘76”. 
W Poznaniu uroczystości miały miejsce 
27 i 28 czerwca. 

Manifestacja w Luksemburgu

Duży sukces „Solidarności”. Podczas odby-
wającego się 13 czerwca w Madrycie zjazdu 
przedstawicieli związków zawodowych 
reprezentujących pracowników sektora han-
dlu z całej Europy, na wiceprzewodniczącego 
konfederacji Uni-Europa Commerce wybrany 
został Alfred Bujara z Krajowej Sekcji Handlu 
NSZZ „Solidarność”.

Prawa związkowe 
wciąż łamane 
Blisko stu zabitych związkowców, tysiące 
aresztowanych, pobitych i bezprawnie zwol-

„Dialog społeczny i organizowanie członków 
w sektorze handlu” – to hasło międzynarodo-
wej konferencji Uni-Europa Commerce zorga-
nizowanej 16 czerwca w Gdańsku wspólnie 
z Międzynarodową Organizacją Pracy. Uni 
Commerce to organizacja reprezentująca 
pracowników sektora handlu z całej Europy. 
Uczestnicy konferencji z Litwy, Estonii, Turcji, 
Belgii, Niemiec, Austrii i Polski wypracowywa-
li plan działania na najbliższe lata. Podkre-
ślano potrzebę lepszego współdziałania by 
tworzyć realną siłę, której pracodawca nie 
będzie mógł zignorować.

Nękanie i przemoc w pracy
Zjawiska nękania i przemocy w miejscu 
pracy stały się tematem dla powołanego 
z inicjatywy NSZZ „Solidarność” specjalnego 
zespołu partnerów społecznych. 17 czerwca 
w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie 

Na boiskach sportowych spotkali się 
27 czerwca pracownicy przemysłu spożyw-
czego, aby promować sport. W tym roku 
jubileuszowa spartakiada odbyła się na ziemi 
konińskiej w Ślesinie. Jej organizatorem był 
Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”. Do rywalizacji przystąpiło 19 
reprezentacji z polskich zakładów branży 
spożywczej oraz goście z chorwackich i sło-
weńskich zakładów pracy.

Uroczystości związane z pierwszą rocznicą be-
atyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się 
6 czerwca w kościele św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu w Warszawie. Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” reprezentował poczet ze 
sztandarem MKS oraz poczty sztandarowe 
KM „S” Stoczni Gdańskiej i KM „S” Stoczni 
Północnej.

Z Chicago i Białorusi, by 
poznawać historię Polski

21 czerwca przeciwko polityce cięć i zarzą-
dzaniu gospodarczemu, jakie Unia Europejska 
chce narzucić pracownikom Wspólnoty, 
protestowali europejscy związkowcy w Luk-
semburgu. 

Spartakiada u spożywców

Młodzież z Chicago i Białorusi, w większości 
dzieci dawnych opozycjonistów, zwiedzała 
w przedostatnim tygodniu czerwca miejsca pa-
mięci walki z komuną, jak muzeum „Drogi do 
Wolności” czy plac Solidarności. Uczestniczyła 
także w spotkaniu z dzisiejszymi działaczami 
związku, w tym z przewodniczącym Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S” – Krzysztofem Doślą.

Jeśli chcesz wspierać młodych, 
uzdolnionych ludzi, którzy ze 
względów finansowych nie mogą 
rozwijać talentów, dołącz do dar-
czyńców Funduszu Stypendialnego 
imienia NSZZ „Solidarność”. Więcej 
– www.solidarnosc.gda.pl

Wesprzyj Fundusz 
Stypendialny
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PYTANIE MIESIĄCA
Dlaczego każdy członek „Solidarności” 
powinien, jeśli ma taką możliwość, 
wziąć udział w manifestacji 30 czerwca 
w Warszawie?

Panie i Panowie, nic nowego

W numerze między innymi:

Chcesz mieć SERWIS 
– wypełnij ANKIETĘ!

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem Internetowego Biulety-
nu Informacyjnego „Solidarności” Regionu Gdańskiego prosimy o wy-
pełnienie ankiety, którą można pobrać z naszej strony internetowej www.
solidarnosc.gda.pl lub w siedzibie Regionu (pok. 105). Ankieta dostępna 
jest również w oddziałach Zarządu Regionu. iB

iS
KRZYSZTOF ŻMUDA
przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Remontowej Shipbuilding SA

– Dlaczego każdy? Dlatego, że każdego 
dotyczą podwyżki energii, żywności, paliwa, 
czynszu. Coraz trudniej przeżyć do końca 
miesiąca. To po pierwsze. A po drugie, żeby 

podkreślić, że „Solidarność” to solidarność i jesteśmy razem.

BENEDYKT KERLIN 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Fabryce Mebli Okrętowych 
Famos w Starogardzie Gdańskim

– Nie tylko członkowie „Solidarności” po-
winni wziąć w niej udział. My jesteśmy ini-
cjatorami protestu, ale przecież domagamy 

się polepszenia sytuacji ekonomicznej dla wszystkich. A ludzie 
„Solidarności” powinni wziąć w niej udział bezspornie. Także 
ci, którzy mają poczucie bezpieczeństwa umów o pracę, do-
stają pensję na czas i jeszcze w wysokości bynajmniej nie tej 
minimalnej. Powinni być na manifestacji, aby upomnieć się 
o prawa tych, którym żyje się gorzej. Trochę może utrudniać 
to jednak wybrany dzień na manifestację – środek tygodnia. 
I wielu ludzi jest na urlopach.

BOŻENA BRAUER
 przewodnicząca KM NSZZ 

„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku

– Wszyscy członkowie „Solidarności” po-
winni wziąć w niej udział, aby zamanifesto-
wać protest wobec tego, co dzieje się w całym 

kraju. Wciąż utrzymujące się wysokie bezrobocie, brak możliwo-
ści zatrudnienia nawet ludzi wykształconych, takich jak nauczy-
ciele, to tylko część problemów. Ale obserwujemy to także w in-
nych branżach. Protestujemy przeciwko bezrobociu, ubóstwu 
i drożyźnie, chcemy wziąć w obronę najuboższych, domagając 
się wyższej płacy minimalnej. To protest solidarnościowy.

MIROSŁAW MADEJ 
przewodniczący MK NSZZ „S” 
w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym i Uniwersyteckich 
Centrach Klinicznych

– Błędem byłoby nie pojechać na manife-
stację. Tyle złego dzieje się wokół spraw pra-

cowniczych. Dlatego nie możemy pozwolić, aby ograniczano 
nam nasze prawa, choć w dużym stopniu tak się już stało. 
Walczymy także o płacę minimalną, walczymy o tych, którzy 
zdaniem rządu mają niewiele do powiedzenia.

DAMIAN PISKORSKI 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Urzędzie Miejskim w Tczewie

– Manifestujemy przeciwko wzrostowi 
cen, ogólnemu zubożeniu społeczeństwa. 
Nie zgadzamy się z polityką rządu. Dlatego 
wszyscy ludzie „Solidarności” powinni za-

protestować. Nawet ci, którym trudno ze względu na wyko-
nywaną pracę. Ja jestem urzędnikiem i właściwie nie powi-
nienem manifestować przeciwko rządowi. Ale uważam, że 
tak trzeba. Bo jeśli „Solidarność”, to też solidarnie.

JAN CUBER, przewodniczący OZ 
NSZZ „S” w Makro Cash&Carry 
Polska

– To jest nasza wspólna sprawa. Chodzi 
o warunki bytowe. Udział w manifestacji jest 
w interesie każdego pracownika. Każdy po-
winien wziąć w niej udział, aby wyrazić swój 

sprzeciw. Są pewne branże, jak handel czy ochrona, w których 
pracownikom dzieje się naprawdę źle. W naszym proteście cho-
dzi o współodpowiedzialność za innych, o poczucie solidarności.

oprac. (ozi)

Nie do końca wiadomo, czy to koniec problemów Hydrobudowy Gdańsk, która 
niespełna rok temu dowiedziała się, że wykonywane przez nią prace należy obło-
żyć 22-procentową stawką VAT. 

Czy to koniec kłopotów?, str. 4

– 4,5 mln złotych brakuje na funkcjonowanie sanepidów na Pomorzu – alarmują 
związkowcy z „Solidarności”. Może zabraknąć na badania kąpielisk czy żywności, 
co wobec właśnie rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego budzi uzasadniony 
niepokój.

Brak pieniędzy na badania, str. 5

Porozumienie z pracodawcą regulujące zasady wynagradzania, trybu pracy, sposo-
bu wynagradzania i dodatków do pensji mogą negocjować z pracodawcą repre-
zentatywne związki zawodowe, działające w zakładzie pracy. Takie porozumienie 
to układ zbiorowy pracy. 

Każde słowo jest tu ważne, str. 7

– Na niektórych wydziałach, na przykład na moim, wszyscy należą do „Solidar-
ności” – mówi Jacek Roman – więc zwiększyć liczbę członków mogłaby jedynie 
kadrowa, przyjmując nowych pracowników.

Jeden może jedynie ponarzekać, ale wielu może coś zdziałać, str. 9

Mniejsza liczba godzin z języka polskiego, z historii, biologii, chemii, fizyki, geo-
grafii w liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych to przykłady 
zmian zawartych w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Rewolucja w szkołach ponadgimnazjalnych, str. 11

„Tusk, ty aniele, twój rząd dokonał tak wiele”, „Donaldzie cudoku, ty skończysz 
w rynsztoku”, „Donaldzie jołopie, kto ci dał znowu konopie” – to tylko niektóre 
z haseł, z jakimi wyszło na ulice Warszawy 80 tysięcy związkowców i sympatyków 
„Solidarności”. 

Osiemdziesiąt tysięcy, str. 12

Ile jeszcze takich teczek, takich swoistych polis ubezpieczeniowych, jest w ręku 
generałów odpowiedzialnych za Grudzień ’70, strzały w kopalni Wujek czy śmierć 
księży w stanie wojennym?

Peerelowska ośmiornica i dwa morderstwa, str. 19

Nasz Związek wyrósł z buntu społeczeń-
stwa przeciwko dyskryminacji i wyzyskowi eko-
nomicznemu, z przekonania, że państwo ma 
służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. 
„Państwo musi być rzeczywiście wspólnym 
dobrem całego narodu” – to cytat z Uchwały 
Programowej I Zjazdu NSZZ „S” z 1981 roku.

Dziś ponad 12-procentowe bezrobocie, 
malejąca liczba ofert pracy, zwolnienia pra-
cowników Stoczni Marynarki Wojennej, Szku-
nera, dramat porzuconych pracowników 
Stoczni Tczew czy walczących bez wynagro-
dzeń o miejsca pracy w Malmie, zwolnienia 
w handlu i innych zakładach, likwidacja szkół, 
komercjalizacja i prywatyzacja służby zdrowia 
wraz z ograniczaniem zatrudnienia – to krajo-
braz wolnej i niepodległej Polski XXI wieku.

Szerzy się samozatrudnienie i umowy cywil-
noprawne albo wręcz praca bez umów, a czasem 
też bez zapłaty. Płaca minimalna oraz świadcze-
nia emerytalne i socjalne są na skandalicznie ni-
skim poziomie. Średnia płaca w Polsce jest niższa 
niż płaca minimalna w kilku krajach UE.

Za to mamy arogancję i cynizm rządzą-
cych i brak woli do konstruktywnego dialogu. 

Mamy także premiera, który nie chce się kła-
niać związkom zawodowym, mimo że nikt go 
o to nie prosi. Prosimy za to o rozwiązywanie 
problemów kraju i zaprzestanie łamania art. 
20 Konstytucji RP.

Dlatego 30 czerwca byliśmy w Warszawie upo-
mnieć się o nasze prawa podstawowe, o godne 
warunki pracy i życia, o godną płacę i emeryturę, 
o szanse rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Po jednym z pierwszych w historii straj-
ków, przeprowadzonym przez szewców w Fi-
ladelfii w 1806 roku, zostali oni uznani przez 
sąd za winnych zmowy w celu podniesienia 
swoich płac. W Anglii, Niemczech, Francji czy 
Rosji przez znaczącą część XIX wieku związki 
zawodowe były nielegalne i uznawane za or-
ganizacje spiskowe.

Gdyby tak dzisiaj przeanalizować język, ja-
kim posługują się niektórzy politycy, dezawu-
ując działania pracowników, dopominających 
się swoich praw, to chciałoby się powiedzieć: 
„Panie i Panowie, nic nowego”.

Niech naszą odpowiedzią będzie solidar-
ność w działaniu. 

Krzysztof Dośla
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ZWIĄZEK

SP     JRZENIE

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
po raz kolejny przestrzega przed postępującą de-
gradacją kolejnych firm związanych z gospodarką 
morską, co prowadzi do utraty tysięcy miejsc pracy 
i osłabienia potencjału gospodarczego nie tylko wo-
jewództwa pomorskiego, ale całego kraju.

Zarząd Regionu stanowczo domaga się 
podjęcia przez władze państwowe skutecznych 
działań na rzecz umożliwienia normalnego 
funkcjonowania przedsiębiorstw tego sektora, 
a w szczególności:

1. Zmiany decyzji podatkowych dotyczących 
płatności podatku VAT w firmach Hydrobudo-
wa i PRCiP, co pozwoli uratować te firmy przed 
upadłością i masowymi zwolnieniami. Opodat-
kowanie podatkiem VAT usług wykonywanych 
w ramach przetargów publicznych, w których 
podatek ten nie był uwzględniany, prowadzi nie 
tylko do bezpowrotnej utraty miejsc pracy, ale 
także podważa zaufanie do państwa prawa.

2. Przedstawienia jasnych rozwiązań dla 
Stoczni Marynarki Wojennej, w tym zakresu 
zamówień z Ministerstwa Obrony i rozliczenia 
dotychczasowych zaległych płatności umożli-
wiających m.in. wypłaty należnych wynagrodzeń 
pracowniczych.

3. Rozwiązania skandalicznej sytuacji pra-
cowników Stoczni Tczew, którzy stali się załogą 
porzuconą – bez prawa do zasiłku dla bezro-
botnych, ponieważ nie wiadomo, kto jest ich 
pracodawcą i kto ma wobec nich zobowiązania 
wynikające z kodeksu pracy. 

4. Planu ratowania, a nie wygaszania produk-
cji dla ostatniego większego przedsiębiorstwa 
połowowego „Szkuner” we Władysławowie.

5. Zaprzestania działań destabilizujących funk-
cjonowanie ostatnich dobrych polskich stoczni, 
czego przykład mamy w Gdyni w Stoczni Nauta.

Nawiązując do międzynarodowej konferencji, 
która pod jakże szczytnym hasłem „Gospodarka 
morska – Ludzie mają pierwszeństwo” odbyła 
się niedawno w Gdańsku z inicjatywy polskie-
go rządu, oczekujemy, że takie przesłania będą 
wdrażane w praktyce, a nie tylko na użytek pu-
blicznych wypowiedzi.  W praktyce bowiem go-
spodarka morska ginie, a Polska – wbrew swojej 
tradycji i historii – coraz bardziej odwraca się 
od morza. Degradacja tego sektora gospodarki 
nieuchronnie prowadzi do degradacji regionów 
nadmorskich, które i tak, choćby z racji opóźnień 
w budowie korytarzy komunikacyjnych, znajdują 
się coraz bardziej na peryferiach Europy.

„Usługi budowlane dotyczące falochronu, takie jak remont czy 
przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej, zerowej stawki 
w podatku od towarów i usług” – taka informacja pojawiła się 
na stronie Ministerstwa Finansów. Nie do końca jednak wia-
domo, czy to koniec problemów Hydrobudowy Gdańsk, która 
niespełna rok temu dowiedziała się, że wykonywane przez nią 
prace należy obłożyć 22-procentową stawką VAT. 

– Ani zarząd Hydrobudowy, 
ani my – związkowcy – nie 
otrzymaliśmy żadnego pisma 
wyjaśniającego ze strony Mi-
nisterstwa Finansów. Cały czas 
czekamy na nie. Od tego uza-
leżniamy nasze dalsze postępo-
wanie – tłumaczy Kazimierz 
Laszczak, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Hydrobudowie 
Gdańsk. – Wprawdzie informa-
cja na stronie ministerstwa to 
pierwsza dobra wiadomość, ale 
pewne sformułowania budzą 
wątpliwości, ponieważ dopusz-
czają dowolną interpretację.

Minister finansów w wydanej 
interpretacji ogólnej, która wyja-
śnia, na czym polega utrzymanie 
akwenów portowych i torów po-
dejściowych, czyli usług, do któ-
rych – w myśl art. 83 ust. 1 pkt 
11 ustawy o VAT – stosowana ma 
być preferencyjna, zerowa staw-
ka podatku od towarów i usług, 
podaje, że „usługi w zakresie 

HYDROBUDOWA GDAŃSK 

Czy to koniec kłopotów?

Taka interpretacja przepisów 
groziłaby karami w wyso-
kości nawet kilkudziesięciu 

milionów złotych, utratą płynno-
ści finansowej przedsiębiorstwa, 
a w konsekwencji zwolnieniami 
nawet trzech tysięcy pracowni-
ków. Niekorzystny dla Hydro-
budowy Gdańsk wyrok wydał 
także Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny. Zarząd firmy odwołał 
się do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, ale wyroku jeszcze 
nie ma.

Od początku o ratunek dla 
Hydrobudowy Gdańsk wal-
czy zakładowa „Solidarność”. 
W tej sprawie spotykali się 
z przedstawicielami rządu, 
wysyłali pisma do premiera 
i prezydenta RP, ministrów 
oraz parlamentarzystów. In-
formacja, która pojawiła się 
na stronie Ministerstwa Finan-
sów, ucieszyła związkowców, 
ale nie do końca przekonała, że 
to koniec problemów.

utrzymania akwenów portowych 
lub torów podejściowych nie mu-
szą ograniczać się tylko do usług 
wykonywanych bezpośrednio 
na tych obiektach. Efektem tych 
usług powinno być jednak utrzy-
manie akwenów portowych lub 
torów podejściowych w odpo-
wiednim stanie, w tym zapew-
nienie ich funkcjonalności”.

– Przywrócenie zerowej 
stawki VAT na remonty nas 
satysfakcjonuje. Ale informa-
cja nie jest do końca klarowna 
– ocenia Kazimierz Laszczak.

Wątpliwości budzi zapis, że 
preferencyjne stawki nie będą 
przysługiwać na usługi doty-
czące falochronu, jeżeli roboty 
te wynikają z konieczności jego 
dostosowania do przeprowadzo-
nej przebudowy akwenu porto-
wego lub toru podejściowego, 
zmieniającej w konsekwencji 
ich parametry techniczne. 

– Nie jest klarowny także za-
pis mówiący o tym, że z uwagi 
na różnorodność realizowanych 
inwestycji dotyczących akwenów 
portowych i torów podejściowych, 
prawidłowe zaklasyfikowanie ich 
do tych, które mogą być objęte 
preferencyjną zerową stawką VAT, 
wymaga każdorazowo szczegó-
łowej analizy stanu faktycznego 
– mówi przewodniczący „Soli-
darności” w Hydrobudowie.

„Solidarność”, w ramach 
sprzeciwu wobec wcześniej-
szej decyzji ministra dotyczą-
cych zmiany podatku VAT na 
część robót hydrotechnicznych 
wykonywanych przez konsor-
cjum Hydrobudowa Gdańsk, 
wywiesiła na budynku zarzą-
du dwa transparenty protesta-
cyjne. Akcja prowadzona jest 
wspólnie z Organizacją Za-
kładową NSZZ „Solidarność” 
przy PRCiP w Gdańsku.

(ozi)

Od początku o ratunek dla Hydrobudowy Gdańsk walczy 
zakładowa „Solidarność”. 
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Stanowisko ZRG NSZZ „S” w sprawie sytuacji w gospodarce morskiej

Kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi, 
którzy mani-

festowali wczoraj 
swoje niezadowolenie 
na ulicach Warszawy, 
to zdaniem marszał-
ka Niesiołowskiego 
głupi albo podli. 
Dlaczego? Bo doma-
gają się wzrostu płacy 
minimalnej. No cóż, 
można by to skwitować stwierdzeniem, że każdy mierzy innych 
swoją miarą. Nie pierwszy raz pan marszałek pokazuje tę miarę, 
wypowiadając się autorytatywnie w sprawach, na których się 
nie zna i oceniając innych za pomocą inwektyw. Ale taki poziom 
debaty publicznej, to przecież nie pierwszyzna –  zasada „Kto 
nie z Mieciem, tego zmieciem”, kwitnie. Uzupełniona o drugą 
– ten ma rację, kto ma władzę. Pozostali to „oszołomy, hałastra, 
hołota, chorzy ludzie, szkodniki” itd. Itp. Najlepiej ich zbadać, 
izolować, zdelegalizować, ośmieszyć i – docelowo – zniszczyć. 
Do jednego worka wrzucani są wszyscy, którzy mają inne 
zdanie od rządzących. W ten sam lub podobny sposób klasyfiku-
je się opozycję polityczną, związki zawodowe czy środowiska 
niewygodne (patrz ostatnio kibice piłkarscy). Język emocji 
powoli przesącza się do naszego normalnego życia – dzieli ro-
dziny, środowiska, a w skrajnych przypadkach – jak morderstwo 
polityczne w biurze poselskim w Łodzi – powoduje tragedie.

Tylnymi drzwiami wciska się też taka argumentacja do 
dyskusji pozornie merytorycznych. Klasycznym tego przykła-
dem, obecnym także w debatach po manifestacji, jest strasze-
nie wariantem greckim. Oto politycy używają tego słowa jak 
wytrycha – zrealizujemy ich postulaty, to będziemy mieli Grecję 
– i już wszyscy oczyma wyobraźni widzą bankrutujące państwo, 
zsuwające się po równi pochyłej do M.Bałtyckiego. Nikt nie 
pokusi się o zadanie pytania, a może przy obecnej polityce bliżej 
nam do Grecji? Rosnącego zadłużenia państwa i żyjącego na 
kredyt społeczeństwa? Z tanią siłą roboczą, bez inwestycji w re-
alną gospodarkę. Nikt też nie zapyta, o rzeczywiste przyczyny 
greckiego załamania, a te wcale nie są tak jednoznaczne – życie 
ponad stan mniej Greków kosztowało niż machlojki podatkowe, 
powszechna korupcja czy wreszcie kredytowane przez Niemcy 
i Francję gigantyczne inwestycje w wojsko.

Warszawska manifestacja sprzeciwu i niezadowolenia miała 
jednak swoją iskierkę nadziei. Oto delegację protestujących 
przyjął premier Tusk. Wraz z ministrem Bonim, który podob-
no wszystko skrzętnie notował, rozmawiali z protestującymi 
o postulatach – podniesieniu płacy minimalnej, ochronie miejsc 
pracy, walce z zagrożeniami, które może spowodować pakiet 
klimatyczny w polskiej gospodarce. Ba, pochylił się nawet pan 
premier nad petycją od kibiców, którzy zatytułowali ją Do pre-
zesa Rady Ministrów. Jak powiedział Krzysztof Dośla – uczest-
nik rozmów – można się różnić poglądami na gospodarkę, ale 
nie można nie dostrzegać konkretnych przypadków ludzkich 
dramatów, którym nie są oni winni. No cóż – po owocach 
poznamy, czy był to kolejny pijarowski gest władzy, przydatny 
w czasie kampanii, czy też początek rzeczywistego dialogu, 
o którym tyle w ostatnich latach mówimy.

Jedno jest pewne – idąc na czele pochodu wraz z kilko-
ma tysiącami pracowników, którzy do Warszawy przyjechali 
z naszego Regionu, widziałem ludzi, którzy poświęcili swój 
czas, aby okazać solidarność z innymi. Młodzi i starsi, pracow-
nicy, kibice i kombatanci, emeryci i renciści żyjący za kilkaset 
złotych miesięcznie. Dobitnym tego przykładem była pani, która 
całą 6-kilometrową trasę przeszła wraz z nami o kulach. Patrząc 
na ten wielotysięczny i wielobarwny tłum, najlepiej skomento-
wał to nasz gość z greckich związków zawodowych, mówiąc: 
walczycie nie tylko o siebie, walczycie o całą solidarną Europę. 
Warto, żeby politycy w okresie polskiej prezydencji w UE o tym 
pamiętali.

Jacek Rybicki

Kto nie z Mieciem…



5Nr 7/8/lipiec-sierpień 2011

ZWIĄZEK

Kto hamuje polską przedsiębiorczość?

Ostatnio pracodawcy postanowili ukrócić rozpasanie związ-
kowców i poprawić ustawę o związkach zawodowych, które 
tak się w Polsce ponoć rozpanoszyły, że hamują polską przed-
siębiorczość. Całe szczęście, że jest PiS i Jarosław Kaczyński, 
bo za wszystkie obecne problemy naszego kraju obwiniono by 
związkowców. Organizacje pracodawców niewiele jak do tej pory 
zdziałały dla poprawy losu polskich przedsiębiorców, postanowiły 
zatem pójść po linii najmniejszego oporu i wystąpić o ograniczenie 
praw pracowniczych i związkowych. Zapewne dlatego, że mogą 
spodziewać się przychylności ze strony partii rządzącej. Dylemat 
tylko będą mieli niektórzy politycy PO, przypominający sobie przy 
okazji różnych rocznic o swoim rodowodzie solidarnościowym. 
A może nie, partia to przecież nie związek zawodowy i najważ-
niejsza jest dyscyplina… partyjna.

Związkowcy, bankierzy i księża

Sam Donald Tusk ogłosił ostatnio, że nie będzie kłaniał się 
związkowcom i bankierom, ani klęczał przed księżmi. Po kibi-
cach przyszedł czas na straszenie Polaków nowymi zagrożeniami, 
wszystko, aby ludzie przestali pytać o podwyżki, niewybudowane 
autostrady, niewyjaśnione afery, bezrobocie, brak perspektyw dla 
młodych ludzi itp. Dziś nikt nie może mieć pewności, że za chwilę 
nie znajdzie się w grupie, która zagraża Polsce. A tak na margine-
sie, trochę więcej szacunku panie premierze dla kilku milionów 
związkowców, obywateli płacących nie tylko składki związkowe, 
ale i podatki, z których utrzymuje się pana rząd i pana partia. 

Garsonka trwalsza niż poglądy

La donna e mobile. To, że kobieta zmienną jest, udowodniła 
Joanna Kluzik-Rostkowska, która w jednej (czerwonej) garson-
ce – czytaj jeden sezon modowy – zdołała zaliczyć trzy partie, 
i przeszła z opozycji, po drodze zakładając własną partię, do partii 
rządzącej. Podobno chce być w dobrym towarzystwie, miejmy 
nadzieję, że nie jak przysłowiowy Cygan, który dla towarzystwa 
dał się powiesić. I jak tu się nie dziwić, że politycy znajdują się 
na końcu listy zaufania społecznego.

Chińska wpadka

Już wiadomo, autostrad nie wybudują nam Chińczycy. Polski 
rząd przekombinował. Liczył, że obywatele Państwa Środka do-
łożą do polskich dróg z własnej kasy. Chińczycy nie przewidzieli, 
że polscy podwykonawcy nie będą pracować za darmo. Możemy 
odetchnąć, przynajmniej na razie, nie udało się przeszczepić na 
grunt polski standardów pracy i płacy drugiej gospodarki świata. 

Przepadną miliardy

Tylko 3 proc. z 1,4 mld euro, jakie Polska otrzymała w 2007 
roku na rozwój sieci internetowej wykorzystały gminy. Wg danych 
GUS w ub. roku dostęp do internetu miało 63,4 proc. gospodarstw 
domowych, co sytuuje nas na 16 miejscu w Unii Europejskiej. 
Aby skorzystać z unijnych pieniędzy samorządy muszą podpisać 
umowy na budowę sieci na swoim terenie do 2013 roku. Do tej 
pory nikt w rządzie nie odpowiadał za koordynowanie tych dzia-
łań samorządów. Zaniedbana jest także sfera edukacji, dotyczącej 
korzyści z posługiwania się internetem na co dzień.

Małgorzata Kuźma

– Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony przedstawicieli 
Ministerstwa Skarbu i Agencji Rozwoju Przemysłu, że nie 
dojdzie do konsolidacji Stoczni  Remontowej „Nauta” ze 
Szczecińską Stocznią Remontową „Gryfia”  i Morską Stocz-
nią Remontową w Świnoujściu. Mamy nadzieję, że słowo 
zostanie dotrzymane – mówił po spotkaniu w Warszawie, 
które miało miejsce 22 czerwca, Andrzej Janzen, przewod-
niczący KM NSZZ „S” w Naucie.

poprzedzającej jego wdroże-
nie”. „Solidarność” obawia 
się, że sytuacja stoczni, która 
dzięki wdrożonemu programo-
wi naprawczemu znacznie się 
poprawiła, może gwałtownie 
pogorszyć się po połączeniu.

Podczas spotkania ze Zdzi-
sławem Gawlikiem, podsekre-
tarzem stanu w Ministerstwie 
Skarbu, oraz Wojciechem Dą-
browskim, prezesem Agencji 
Rozwoju Przemysłu,  związkow-
cy usłyszeli jednak, że wprawdzie 
konsolidacji nie będzie, jednak 
rozważane jest „ujednolicenie 
procedur zamówień, zakupów 
i certyfikatów”. Mowa jest więc 

STOCZNIA REMONTOWA „NAUTA”

Osobno czy jednak... 
wspólnie?

Związkowcy z „Solidar-
ności” ze Stoczni Re-
montowej „Nauta” wraz 

z przedstawicielami WZZPGM 
pojechali do Ministerstwa 
Skarbu, aby rozmawiać na 
temat zagrożeń wynikających 
z planowanej konsolidacji 
stoczni z innymi podmiotami. 
Wcześniej wysłali do Aleksan-
dra Grada, ministra skarbu, 
pismo, w którym czytamy:

„Zaproponowany proces 
konsolidacji trzech stoczni re-
montowych z różnych regio-
nów Polski jest przedsięwzię-
ciem wymagającym bardzo 
gruntownej i szerokiej analizy 

o współpracy, ale dokładnie nie 
zostało to określone.

O pomyśle połączenia 
gdyńskiej stoczni ze Szcze-
cińską Stocznią Remontową 
„Gryfia” i Morską Stocznią 
Remontową ze Świnoujścia 
w środowisku mówiło się od 
dawna. Właścicielem wszyst-
kich trzech zakładów jest 
fundusz inwestycyjny Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Związ-
kowcy z „Solidarności” w Na-
ucie nie chcą, aby ewentualne 
połączenie, które miałoby rato-
wać pozostałe stocznie, odby-
wało się kosztem ich firmy.

– Były zarząd Nauty opra-
cował pewną koncepcję roz-
woju firmy. Podjęto w związku 
z tym konkretne decyzje, jak 
np. zakup nowych terenów. 
Nie można zmarnować tego, 
co zostało zrobione, nie można 
zmarnować potencjału stoczni 
– tłumaczy Andrzej Janzen.

(ozi)

I ŚMIESZNO, 
I STRASZNO 

bo 
czytam 

– 4,5 mln złotych brakuje na funkcjonowanie sanepidów 
na Pomorzu – alarmują związkowcy z „Solidarności”. Może 
zabraknąć na badania kąpielisk czy żywności, co wobec 
właśnie rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego budzi 
uzasadniony niepokój.

ją sobie sprawę ze znaczenia 
PIS w zapewnieniu zdrowia 
publicznego, jednak nie idą 
za tym odpowiednie nakłady. 
Do tej pory sanepidy niewy-
starczające finansowanie ze 
strony państwa uzupełniały 

PIOTR MADEJ, przewodniczący 
koła „Solidarności” przy 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 

– Jesteśmy po kolejnych rozmowach 
z wojewodą. Niestety, i tym razem stwierdził 
on, że nie ma dodatkowych pieniędzy, które 

mógłby nam przekazać. Jedyną radą, jaką usłyszeliśmy, była 
propozycja zamykania laboratoriów. Nasza sytuacja jest tra-
giczna. Nie mamy pieniędzy, aby rozpisać przetargi na zakup 
odczynników do badań. Na razie bazujemy na zeszłorocz-
nych zapasach. Ale w każdej chwili może dojść do sytuacji, 
że mamy wykonać jakieś badanie, a nie mamy konkretnego 
odczynnika. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tragedii. 

SANEPID

Brak pieniędzy na badania
dochodami uzyskiwanymi ze 
zleceń. Teraz wszystkie zaro-
bione pieniądze muszą odda-
wać do budżetu państwa, a ten 
nie kwapi się do rekompenso-
wania poniesionych kosztów 
związanych z wykonywa-
niem dodatkowych prac. Stąd 
dziura w budżecie sanepidów, 
która powoduje, że zagrożone 
jest funkcjonowanie poszcze-
gólnych stacji. Wynagrodzenie 
według tabel, które sporządza-
ne są przez ministerstwo, jest 
tak niskie, że do niektórych 
etatów trzeba dopłacać, aby 
„dociągnąć” do minimalnej 
płacy. W celu poprawy sytuacji 
„Solidarność” w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku domaga 
się między innymi: podwyżek 
wynagrodzenia dla pracowni-
ków PIS, zapewnienia środków 
na finansowanie działalności 
nadzorczo-zapobiegawczej, 
przeciwepidemicznej i labora-
toryjnej. 

(mk)

O Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej głośno jest 

w mediach, gdy występuje 
zagrożenie sepsą, świńską 
grypą, pojawia się skażona 
żywność czy wybucha afera 
z dopalaczami. Wszyscy zda-

Zarząd Regionu Gdań-
skiego wydał płytę (DVD) 
z filmem „Jeden drugiego 
brzemiona noście”. 
Film, którego reżyserem 

jest Mieczysław B. Vogt, 
a producentem wykonawczym 
Video Studio Gdańsk, opowia-

da o relacjach Jana Pawła II 
z „Solidarnością”. Autor filmu 
wykorzystuje liczne fragmenty 
papieskich homilii i oficjalnych 
dokumentów, ale także waż-
ne wypowiedzi najbliższych 
współpracowników Papieża 
i ludzi, którzy przez okrespon-

tyfikatu mieli możliwość po-
znać Jego myśli i intencje. 

Płyta z filmem do odbioru

Organizacje zakładowe, któ-
re zamówiły płytę z filmem 
mogą ją odbierać w siedzi-
bie Zarządu Regionu.
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Porozumienie z pracodawcą regulujące zasady wynagra-
dzania, trybu pracy, sposobu wynagradzania i dodatków 
do pensji mogą negocjować z pracodawcą reprezentatyw-
ne związki zawodowe, działające w zakładzie pracy. Takie 
porozumienie to układ zbiorowy pracy. 

Reprezentatywne orga-
nizacje związkowe to takie, 
które zrzeszają co najmniej 7 
proc. członków załogi przed-
siębiorstwa. W innym przy-
padku załogę w negocjacjach 
może reprezentować po pro-
stu najliczniejsza organizacja 
związkowa w firmie. Swoich 
członków w zakładzie, zmie-
rzającym do wynegocjowania 
układu zbiorowego, nie muszą 
„liczyć” organizacje zakłado-
we, zrzeszone w centralach 
związkowych, reprezentatyw-
nych zgodnie z ustawą o Trój-
stronnej Komisji ds. Dialogu 
Społecznego i w niej zasiada-
jące (są to wyłącznie NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych). 

Układem mogą być objęci 
wszyscy pracownicy zatrudnie-

zatrudnionych 
na podstawie 
mianowa-
n i a  i  p o -
w o ł a n i a , 
pracowni-
ków samo-
rządowych 
zatrudnionych 
na podstawie wy-
boru, mianowania 
i powołania w urzędach 
marszałkowskich, starostwach 
powiatowych, urzędach gminy, 
biurach związków jednostek 
samorządu terytorialnego, 
biurach jednostek admini-
stracyjnych jednostek sa-
morządu terytorialnego, 
sędziów i prokuratorów. 

Ponadzakładowe 
układy zbiorowe 
pracy

Układy ponadzakłado-
we są negocjowane przez 
reprezentatywne centrale 
związkowe („Solidarność”, 
OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych) z organizacja-
mi pracodawców, zrzeszają-
cymi pracodawców kilku 
zakładów, najczęściej jednej 
branży. Negocjacje z organi-
zacją pracodawców prowadzą 
wówczas ponadzakładowe 
struktury związkowe. W przy-
padku „Solidarności” może to 
być nawet Komisja Krajowa, 
która może jednak scedować 
reprezentowanie podczas ne-
gocjacji na właściwą strukturę 
branżową, czyli sekcję lub se-
kretariat.

Niestety, związki zawodowe 
nie mają często z kim zawierać 
takich układów, pracodawcy 
nie zrzeszają się w swoich or-
ganizacjach, nie są one często 
przygotowane do podejmowa-
nia negocjacji układowych.

Układ ponadzakładowy 
określa ramy prawne, obo-
wiązujące we wszystkich za-
kładach, gdzie pracodawcy 
należą do związku pracodaw-
ców, który podpisał dokument. 
Podobnie jak układy zakłado-
we, układy zbiorowe pracy nie 
mogą zawierać zapisów poni-
żej standardów określonych 
przez kodeks pracy.

Co ważne, fakt obowiązy-
wania w danej firmie układu 
ponadzakładowego nie wyklu-
cza, że zakładowa organizacja 
związkowa może wystąpić do 
swojego pracodawcy z propo-
zycją zawarcia układu, który 
obowiązywałby wyłącznie na 
terenie tej firmy. Jednak zapi-
sy tego zakładowego układu 
nie mogą być mniej korzystne 
dla pracowników, niż te za-

UKŁADY ZBIOROWE PRACY 

Każde słowo jest tu WAŻNE

Co i kto może 
negocjować

Negocjować można w za-
sadzie wszystko, co dotyczy 
sytuacji pracowników w za-
kładzie pracy – czas pracy 
i ilość zmian, refundowanie np. 
kosztów dojazdu pracowników 
do pracy, premie, nagrody jubi-
leuszowe. Układ nie może na-
tomiast regulować warunków 
wynagradzania pracowników 
zarządzających zakładem, nie 
może naruszać praw osób trze-
cich ani nie może ingerować w 
tzw.  bezwzględnie obowiązu-
jące przepisy prawa pracy, np.  
urlop macierzyński czy wiek 
emerytalny.

Zgodnie z kodeksem pracy, 
pracodawca nie może odmówić 
prowadzenia takiego dialogu. 

Układ zbiorowy pracy jest to uregulowane działem jede-
nastym kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawiera-
ne pomiędzy pracodawcami lub organizacjami pracodaw-
ców a związkiem lub związkami zawodowymi. Układy mogą 
określać szerzej i korzystniej uprawnienia pracownicze ure-
gulowane powszechnie w kodeksie lub innych przepisach. 
Nie mogą natomiast zawierać przepisów mniej korzystnych 
dla pracownika niż przepisy prawa pracy.

Z wnioskiem o negocjacje, ma-
jące na celu podpisanie układu 
zbiorowego, występują reprezen-
tatywne organizacje związkowe, 
działające w danej firmie. 

ni przez pracodawcę, również 
emeryci i renciści. Nie obejmu-
je on natomiast: członków kor-
pusu służby cywilnej, pracow-
ników urzędów państwowych 
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UKŁAD ZBIOROWY PRACY zawiera się 
w formie pisemnej na czas określony lub 
nieokreślony. Przed upływem terminu 
obowiązywania układu zawartego na czas 
określony strony mogą przedłużyć jego 
obowiązywanie lub uznać układ za zawarty 
na czas nieokreślony. Rozwiązuje się go na 
podstawie zgodnego oświadczenia stron 
lub z upływem okresu, na który został 
zawarty, względnie z upływem okresu 
wypowiedzenia dokonanego przez jedną 
ze stron. 

2010    163

2009    159

2008    199

2007    209

Pięć kroków, jakie ma podjąć organizacja 
zakładowa, chcąca zawrzeć zakładowy układ 
zbiorowy pracy.
� Osoby mające uczestniczyć w negocjacjach z pracodawcą 

powinny ukończyć odpowiednie szkolenia, organizowane 
przez nasz dział, w trakcie których zdobędą niezbędną 
wiedzę merytoryczną oraz nauczą się podstawowych za-
sad negocjacji.

� Przewodniczący organizacji zakładowej musi odbyć kon-
sultacje ze związkowcami na temat zawartości przyszłego 
układu. Związkowcy powinni także przeprowadzić na ten 
temat rozmowy z niezrzeszonymi pracownikami, wyja-
śniając im, jakie korzyści mogą odnieść z funkcjonowania 
zakładowego układu pracy. Jest to dobra okazja do po-
zyskiwania nowych członków Związku i uświadamiania 
kolegów z pracy co do roli związków zawodowych.

� Organizacja zakładowa musi wystąpić do pracodawcy 
z pisemnym wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji nad za-
warciem układu zbiorowego pracy, z podaniem podstawy 
prawnej. Poza oficjalnym pismem konieczne są rozmowy 
z pracodawcą, w trakcie których warto podpowiedzieć 
pracodawcy, by sam przygotował projekt układu.

� Organizacja zakładowa powinna wnioskować zawarcie 
z pracodawcą regulaminu negocjacji zakładowego ukła-
du zbiorowego. Powinien on zawierać częstotliwość spo-
tkań negocjacyjnych i ich długość.

� Można rozpoczynać negocjacje, korzystając ze wsparcia 
prawników Regionu Gdańskiego „S”.

Irena Jenda,
kierownik Działu Szkoleń Regionu Gdańskiego „S”
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Układy zbiorowe pracy zostały zapisane w kodeksie pracy 
w 1994 roku. Tym samym stały się częścią prawa pracy. 

W SZWECJI, gdzie uzwiązkowienie wynosi ok. 70 proc. 
zatrudnionych, układy zbiorowe pracy są powszechne, jed-
nak z reguły zawierane są na określony czas, najczęściej na 
dwa lata. Szwedzi nie mają jednak problemów z negocjo-
waniem nowych zapisów układowych.

W WIELKIEJ BRYTANII układy zbiorowe pracy są jedyną 
regulacją prawa pracy. Nie funkcjonuje tam bowiem kodeks 
pracy, a wszelkie sporne kwestie regulowane są co najwyżej 
kodeksem cywilnym.

W NIEMCZECH czy KRAJACH SKANDYNAWSKICH po-
nadzakładowe układy zbiorowe pracy są na tyle powszech-
ne, że stanowią podstawową motywację pracowników do 
zapisywania się do związków zawodowych. Zdają sobie 
sprawę, że w przypadku powołania w firmie organizacji 
zakładowej układ zbiorowy, wynegocjowany przez centralę 
związkową dla ich branży obejmie ich automatycznie.

warte w układzie ponadzakła-
dowym.

Kiedy pracodawca 
nie chce układu

Mimo że pracodawca nie 
może odmówić negocjacji 
układu zbiorowego pracy, to 
jednak już zawarte porozu-
mienie może wypowiedzieć. 
Okres wypowiedzenia układu 
wynosi trzy miesiące, chyba że 
strony w układzie postanowią 
inaczej. 

Do listopada 2002 roku, 
pomimo wypowiedzenia przez 
pracodawcę układu zbiorowe-
go pracy, funkcjonował on 
w firmie nadal, aż do momen-
tu wynegocjowania nowego. 
W 2002 roku jedna z organi-
zacji pracodawców zaskarżyła 
ten zapis kodeksu pracy do 
Trybunału Konstytucyjnego, 
który orzekł jego niekonsty-
tucyjność. Pomimo to, jeżeli 
w zawieranym układzie zbio-
rowym związek zawodowy 
wynegocjuje umieszczenie 
takiego zapisu, to będzie on 
obowiązujący i wyrok trybuna-
łu go nie obejmuje. 

Kto rejestruje układy 
zbiorowe

Układy zbiorowe pracy 
rejestruje okręgowa inspekcja 
pracy. Do kwietnia br. łącznie 
w rejestrze figurowały 13 483 
zakładowe układy. Jednak 
faktycznie większość z nich 
już nie funkcjonuje, z tej 
liczby obowiązującymi akta-
mi prawnymi są dziś jedynie 
8254 układy, obejmujące 1,6 
mln pracowników. 

Z kolei w spisie ministra 
pracy i polityki społecznej, re-
jestrującego ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy, zapi-
sanych jest 170 takich aktów 
prawnych, którymi objętych 
jest ok. 390 tys. pracowników. 
Są to m.in. górnicy, kolejarze, 
ale także samorządowi pra-
cownicy oświaty niebędący 
nauczycielami lub samorzą-
dowi pracownicy gospodar-
ki komunalnej, pracownicy 
państwowych jednostek sfery 
budżetowej, zatrudnieni np. 
w jednostkach gospodarki 
wodnej czy wojskowych jed-
nostkach organizacyjnych sfe-
ry budżetowej.

PIP nie stwierdza 
łamania

– Należy ubolewać, że ukła-
dy zbiorowe nie funkcjonują 
w większej liczbie zakładów. 
Niestety, z reguły zawierane są 
tylko w dużych firmach, gdzie 
organizacje związkowe są na 
tyle silne, że potrafią wyartyku-

łować wyraźnie swoje żądania 
i skutecznie negocjować z pra-
codawcą – mówi Mieczysław 
Szczepański, szef Okręgowej 
Inspekcji Pracy w Gdańsku. 
OIP stwierdza jednak, że tam, 
gdzie układy funkcjonują, są 
z reguły przestrzegane. – Jeżeli 
pojawiają się jakieś problemy, 
to wynikają one raczej z wa-
dliwej interpretacji prawnej 
zapisów – mówią inspektorzy, 
kontrolujący przestrzeganie 
układów zbiorowych pracy.

– Mądry pracodawca robi 
wszystko, by przywiązać pra-
cownika do zakładu pracy, 
oferując mu pewne ponadstan-
dardowe korzyści, w ten spo-
sób buduje oddaną, związaną 
z firmą, doświadczoną kadrę 
– podkreśla okręgowy inspek-
tor pracy. Zwraca uwagę, że ła-
manie postanowień układu tak 
naprawdę działa na szkodę pra-
codawcy, ponieważ demotywu-
je pracowników, wprowadzając 
złą atmosferę w firmie.

Niechęć pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy 
zauważa od kilku lat niechęć 
pracodawców do zawierania 
układów zbiorowych. Tam, 
gdzie one funkcjonują, są czę-
sto ograniczane protokołami 
dodatkowymi, dotyczącymi 

KAROL GUZIKIEWICZ, 
wiceprzewodniczący KM „S” 
Stoczni Gdańskiej

– Mamy podpisany dobry układ zbioro-
wy. Nie ma tu żadnych rewelacji, ale zawie-
ra wszystko, co chcieliśmy. Jednak w stocz-
ni funkcjonuje od lat system akordowy, 

określany też jako zadaniowy, który przestał sprawdzać się 
w obecnych warunkach. Pracodawca zwraca uwagę, że jest 
kosztowny, a i pracownicy uważają, że jest niejasny i nieczy-
telny. Nie sprawdza się w przemyśle okrętowym i Stocznia 
Gdańsk jest w tej chwili ostatnim zakładem tej branży, pra-
cującym w ten sposób. Nie istniał też jednolity system wyna-
gradzania, co często było krzywdzące dla pracowników. Nie 
stwarzał też odpowiedniej motywacji, szczególnie dla tych, 
którzy dopiero rozpoczynali pracę w stoczni. Jeżeli dojdzie 
do wprowadzenia systemu dniówkowego z premiami, ok. 
2 tys. pracowników będzie musiało przejść skomplikowaną 
ocenę kwalifikacji i umiejętności, nie tylko ściśle związanych 
z wykonywaną pracą, ale także np. językowych czy interper-
sonalnych. Czekają nas trudne negocjacje, w układzie musi-
my zawrzeć wiele szczegółowych zapisów, by nowy system 
był jak najkorzystniejszy dla stoczniowców.

ZBIGNIEW MOTYCKI, KZ „S” 
w Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni

– Nasz układ zbiorowy wynegocjowali-
śmy w 1996 roku. Udało nam się zawrzeć 
w nim wówczas wiele korzystnych zapi-

sów, dotyczących np. dłuższych urlopów wypoczynkowych, 
współczynników wzrostu wynagrodzeń, ścieżki awansu czy 
funduszu płac uzależnionego od sytuacji ekonomicznej fir-
my. Zapisaliśmy wówczas także, że w przypadku wypowie-
dzenia układ obowiązuje do czasu zawarcia nowego. Został 
wypowiedziany przez pracodawcę w 2006 roku i w sądzie 
musieliśmy uzasadniać, że ten zapis gwarantuje mimo to 
obowiązywanie układu zbiorowego. Sąd przyznał nam ra-
cję, jednak układ został formalnie wyrejestrowany i od tego 
czasu kolejni prezesi renegocjują z nami zapisy. Zdajemy so-
bie sprawę z nie najlepszej sytuacji finansowej firmy i jako 
odpowiedzialni związkowcy staramy się ograniczać nasze 
żądania. Dzisiaj nasz układ zbiorowy pracy jest w zapisach 
zbliżony w zasadzie do zapisów kodeksu pracy. Nie jest to 
z pewnością komfortowa sytuacja, zwłaszcza gdy patrzy 
się na to, od czego wychodziliśmy. Jednak dzisiejszy układ 
zbiorowy jest gwarancją pewnej stabilności. Ciągle słyszymy 
o zamierzeniach rządu poczynienia niekorzystnych dla pra-
cowników i związków zawodowych zmian w kodeksie pracy. 
Mając układ zbiorowy będziemy przed tym zabezpieczeni.

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

– W ubiegłym roku zawarliśmy nowy 
układ zbiorowy. Udało nam się zawrzeć 
w nim wiele korzystnych zapisów. Co roku 

do końca marca nasza organizacja zatwierdza wzrost płac 
w poszczególnych grupach wynagrodzeń, tzw. widełki pła-
cowe. Uzgadniane z nami są także awanse. Ponieważ mamy 
nie najlepsze doświadczenia z pracodawcą, bardzo ważne 
było dla nas zawarcie w układzie zapisów o polityce anty-
mobbingowej. Mamy także zagwarantowaną kompletną 
opiekę medyczną w prywatnej klinice na koszt pracodawcy, 
bogaty pakiet socjalny, premię uzależnioną od realizacji ce-
lów firmy, nagrody świąteczne. Poprzedni układ zbiorowy 
został wypowiedziany przez pracodawcę w 2009 roku. Za-
wierał jeszcze korzystniejsze zapisy, jednak dzięki umiejęt-
nym negocjacjom udało nam się wiele z nich ocalić. Istotne 
jest, że uzgodniliśmy, iż paragraf, dotyczący bardzo korzyst-
nych odpraw emerytalnych, zawarty w starym układzie zbio-
rowym, będzie obowiązywał aż do 2019 roku. 

Warto 
NEGOCJOWAĆ

głównie zasad wynagradzania 
i wysokości dodatków do pen-
sji. Najczęściej takie protokoły 
dotyczą zniesienia lub zmniej-
szenia nagród jubileuszowych. 
Protokoły takie muszą być ne-
gocjowane ze związkami zawo-
dowymi, jednak często zgadzają 
się one na ograniczenie układu 
zamiast jego całkowitego wy-
powiedzenia przez pracodawcę. 
PIP odnotowuje także fakt okre-
sowego zawieszania układów 
zbiorowych ze względu na trud-
ności ekonomiczne firmy. Jed-
nak liczba takich „zawieszeń” 
zmalała w 2009 roku o połowę 
w stosunku do roku 2008. Moż-
na domyślać się, że pracodawcy 
zaczęli w takich przypadkach 
po prostu wypowiadać układ 
zbiorowy. 

Niestety, coraz częściej, je-
żeli już pracodawcy decydują 
się na zawieranie układów zbio-
rowych pracy, z reguły dotyczą 
one bardzo wąskich obszarów. 
Tymczasem ich podstawowym 
zadaniem jest regulowanie kwe-
stii płacowych, organizacji pra-
cy, odpraw, równego traktowa-
nia itp. Specjaliści prawa pracy 
i związkowcy zwracają uwagę, 
że wprawdzie funkcjonowanie 
układu w zakładzie pracy niesie 
ze sobą pewne doraźne koszty, 
jednak mądry pracodawca trak-
tuje je jako inwestycję w pra-
cowników.

Jarosław Wierzchołowski 
współpraca 

Roman Stegart
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ZWIĄZEK

Od kilku do kilkunastu nowych członków NSZZ „Solidar-
ność” w ciągu kilku miesięcy pozyskały organizacje zakła-
dowe, których przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu na 
temat rozwoju Związku, zorganizowanym w styczniu br. 
przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego „S”. 

O tym, czy społeczny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy jest potrzebny i co można poprawić w jego działaniu, 
debatowano 10 czerwca w siedzibie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w trakcie konferencji „Bezpieczne miej-
sca pracy a społeczny nadzór nad warunkami pracy”.

Czuwanie nad bezpiecznymi warunkami pracy to jedno 
z podstawowych zadań związków zawodowych na ca-
łym świecie. Jest to szczególnie istotne w Polsce, bowiem 

w dużej części zakładów pracy przepisy BHP nie są należycie 
przestrzegane, a wypadkowość przy pracy jest bardzo duża – mó-
wił Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego „S”, 
rozpoczynając konferencję.

– Niestety, problemy BHP nie są priorytetem w działalności 
większości firm – mówiła Iwona Pawlaczyk, pełnomocnik ds. BHP 
w Komisji Krajowej „S”. Wynika to tak naprawdę z braku należytej 
troski o przedsiębiorstwo, bowiem koszty związane z wypadkami 
i zapadaniem pracowników na choroby zawodowe obciążają znacz-
nie bardziej budżet firmy, niż nakłady na przestrzeganie przepisów 
BHP. Także dla polityków, również kierujących Unią Europejską, 
sprawy BHP stoją na dalszym miejscu. Iwona Pawlaczyk zwracała 
uwagę, że to nastawienie zmienia się jednak powoli, przynajmniej 
na poziomie Unii. Jej strategia na lata 2007-2012 zakłada zmniej-
szenie o 25 procent liczby wypadków przy pracy.

Przestrzeganie przepisów dotyczących BHP to obowiązek 
prawny i społeczny, tragedia osobista poszkodowanego i jego ro-
dziny w razie wypadku, a także strata dla państwa – przypominano 
w trakcie konferencji.

Mieczysław Szczepański, okręgowy inspektor pracy w Gdań-
sku, zwracał uwagę, że społeczny inspektor pracy (SIP) powinien 
być pierwszą osobą obecną na miejscu wypadku w zakładzie, by 
ocenić zdarzenie i zebrać niezbędne dane. Obecność SIP w firmie 
jest także czynnikiem wpływającym na jej dobre, ekonomiczne za-
rządzanie, bowiem stała kontrola przestrzegania przepisów BHP 
chroni zakład przed stratami, niepotrzebnymi kosztami związanymi 
z karami czy ewentualną wypłatą odszkodowań w razie wypadku.

(jw)

MIECZYSŁAW SZCZEPAŃSKI 
okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku
– Ubolewać należy, że społeczna inspekcja pra-
cy funkcjonuje jedynie w dużych zakładach, 
w których związek zawodowy sygnalizuje, 
gdy dzieje się coś złego, nie ma jej w ogromnej 

części podmiotów gospodarczych, z reguły mniejszych, gdzie 
związki nie działają. Tam często pracownik jest okradany z wy-
nagrodzenia, z prawa do dobrych warunków pracy itp., a nie 
ma komu tych patologii sygnalizować. Uważam, że społeczny 
przedstawiciel służby BHP powinien funkcjonować w każdym 
zakładzie. Tak naprawdę jest to z korzyścią dla samego pra-
codawcy, gdyż na bieżąco niwelowane są wówczas sytuacje, 
mogące doprowadzić do strat, poważnej, kosztownej tragedii, 
czy też kary w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 
Dla nas SIP jest niezwykle pomocna, wskazuje niedociągnięcia, 
orientuje się w warunkach danego zakładu. 

IWONA PAWLACZYK, pełnomocnik 
ds. BHP w Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”
– Porównania sytuacji społecznego nadzoru 
BHP w Polsce i w innych krajach UE nie są ła-
twe, gdyż stosuje się odmienne rozwiązania 
prawne. Stale jest także widoczny podział na 

„stare” i „nowe” kraje Unii. Do tych ostatnich zalicza się tutaj 
także Polska. Wiele zależy od uzwiązkowienia firm w danym 
kraju. Polska społeczna inspekcja pracy jest pod względem 
prawnym bardzo dobrym rozwiązaniem, ma duże uprawnie-
nia, niekiedy większe niż w państwach od lat będących człon-
kami EU. Problem w tym, że SIP może funkcjonować tylko 
w tych zakładach, gdzie działają związki zawodowe. W krajach 
skandynawskich społeczna służba BHP, mimo że nie ma takich 
uprawnień i ochrony jak u nas, to jednak działa w większości 
firm, bo tak duże jest tam uzwiązkowienie. Ma też silniejsze 
poparcie społeczne i zaplecze. W tych krajach istnieją także 
regionalni przedstawiciele ds. BHP, uprawnieni do działania 
w małych zakładach, gdzie nie ma związków zawodowych.

Społeczny inspektor 
pracy niezbędny

JANUSZ DERWOJED 
KZ „S” w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych 
sp. z o.o.
– Szkolenie na temat rozwoju Związku przyniosło wymierne efekty. O ile do tej 
pory utrzymywaliśmy praktycznie stały stan posiadania, to teraz da się zaob-
serwować wyraźną tendencję wzrostową. Od lutego przyjęliśmy 13 nowych 
członków. Na koniec stycznia było nas 75 osób, na koniec kwietnia 87 (jeden 

członek został w tzw. międzyczasie zwolniony.). W firmie pracuje obecnie 255 osób. Wiedza 
uzyskana na szkoleniu pozwoliła nam zaktywizować członków Komisji Zakładowej. Nasze do-
tychczasowe działania nie były usystematyzowane. Po szkoleniu dużo się zmieniło. Wyszliśmy 
do ludzi. Używamy rzeczowych argumentów i nie boimy się trudnych pytań. Taki sposób dzia-
łania już przyniósł wymierne efekty. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Zdajemy sobie sprawę, 
że czeka nas jeszcze dużo pracy, ale jesteśmy optymistami.

WERONIKA ŚLEPOWROŃSKA, KZ „S” w Pomorskim 
Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
– Efekty są widoczne. Od czasu szkolenia w naszej organizacji przybyło pięciu 
nowych członków, którzy zostali pozyskani zgodnie ze wskazówkami uzyska-
nymi na szkoleniu. Bezpośrednio po nim stworzyliśmy w komisji szczegółowy 
plan działania i realizowaliśmy go, jak widać, z nie najgorszym skutkiem. Ale 
oczywiście nie uważamy, że zrobiliśmy wszystko, co się dało, nadal rozmawia-

my z pracownikami, czynimy starania o pozyskanie kolejnych osób.

JANUSZ BARONOWSKI, KZ „S” w Saur Neptun Gdańsk SA
– Niestety, okazało się, że byliśmy zbytnimi optymistami i nie udało nam się 

zrealizować w pełni planu pozyskania nowych członków, jaki sformułowaliśmy 
podczas szkolenia. Sytuacja w mojej firmie jest specyficzna, niemal połowa za-
łogi to średnia i wyższa kadra kierownicza, która jakby z założenia nie uważa 
za właściwe należenie do organizacji związkowej. Pozostała część załogi jest 
w większości przypisana do dwóch pozostałych związków zawodowych. W 
naturalny sposób liczba zatrudnionych, w tym także naszej komisji, z czasem  

się zmniejsza. Przyczyniają się do tego także częste restrukturyzacje i związane z tym redukcje 
zatrudnienia. W tych warunkach uważamy za sukces pozyskanie każdej nowej osoby. 

TADEUSZ GRUBICH, Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego „S”
– Pracodawcy dążą coraz bardziej do ograniczania praw pracowników, a in-

stytucje państwowe są niewydolne w obronie zapisów Kodeksu pracy. Dlatego 
„Solidarność” musi sama stać na straży prawa pracy. Aby to robić skutecznie 
musimy być silni, nie tylko merytorycznie, ale i liczebnie. Służą temu szkolenia 
na temat rozwoju Związku, które będziemy kontynuować. Związkowcy, któ-
rzy uczestniczyli w pierwszym szkoleniu z tego cyklu na początku br., mogą 

pochwalić się wymiernymi rezultatami. Utrzymujemy z nimi cały czas kontakt i staramy się na 
bieżąco wspierać ich działania.

ROZWÓJ ZWIĄZKU

Są efekty

Na szkoleniu działacze do-
wiadywali się, jak sku-

tecznie pozyskiwać nowych 
związkowców. Okazało się 
wtedy, że niemal wszyscy zda-

wali sobie sprawę, że kluczem 
do sukcesu są dobre kontakty 
związkowców ze wszystki-
mi pracownikami i rozmowy. 
Jednak dopiero na szkoleniu 

poznali sposoby systemowe-
go podejścia do pozyskiwania 
członków. Dziś są zaskocze-
ni efektami, jakie przyniosła 
zdobyta wówczas wiedza. W 
większości organizacji udało 
się w ciągu pół roku uzyskać 
sporo podpisów na deklara-
cjach członkowskich.

(jw)

Bokser z flagą „Solidarności”

Damian Jonak zawsze występuje z flagą „Solidarności”

– Bardzo chciałem uczestni-
czyć w manifestacji 30 czerwca 
w Warszawie, ale w związku 
z planami kolejnych treningów 
i walk niestety nie mogłem. 
Mocno popieram postulaty tej 
akcji i mam nadzieję, że ma-
nifestacja będzie równie sku-
teczna, jak mój cios podczas 
walki z Mammadou Thiamem 
– mówił po wygranej walce Da-
mian Jonak. 25 czerwca, pod-
czas gali boksu w Rzeszowie, 
po 90-sekundowej walce Jonak 
zwyciężył przez KO.

Damianie – gratulujemy!
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ZWIĄZEK

– Jesteśmy różni. Mamy różne charaktery, wykonujemy róż-
ne zawody, ale umiemy się dogadać. I w tym tkwi nasza 
siła – mówi o swoich koleżankach i kolegach związkowcach 
Edward Zbucki, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” 
w Radmorze w Gdyni.

jest fajnie i niejednokrotnie 
wystarczy normalna, serdecz-
na propozycja zapisania się do 
„Solidarności” – mówi  Małgo-
rzata Waloszczyk.

Zdaniem Edzia Zbuckiego, 
pracownicy widzą, że Związek 
skutecznie negocjuje wiele 
ważnych spraw z pracodawcą. 
Na przykład podwyżki płac.

– Sztuki negocjacji można 
się nauczyć. Ale ważna jest 
też umiejętność zrozumienia 
także tej drugiej strony – za-
uważa szef „Solidarności” 
w Radmorze. – My mamy to 
szczęście, że udaje nam się 
dogadywać z pracodawcą, 
osiągać kompromis. Choć 
zarząd jest po jednej stronie, 
a my po drugiej – zawsze 
wypracowujemy jakieś poro-
zumienie.

Razem możemy więcej

Członkowie komisji w Rad-
morze sprawiają wrażenie bar-
dzo zżytych ze sobą.

niak. – Jedno z naszych związ-
kowych haseł brzmi: „Razem 
możemy więcej”. Jedna osoba 
może co najwyżej ponarzekać, 
ale razem możemy już coś 
zdziałać. 

Komisja nie ma ustalonych 
dni spotkań.

KM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W RADMORZE 

Jeden może jedynie PONARZEKAĆ, ale wielu 
może coś ZDZIAŁAĆ

polski rynek, trzeba było prze-
prowadzić reorganizację przed-
siębiorstwa. Radmor zmienił 
profil produkcji. Zakład zaczął 
produkować elektronikę i syste-
my informatyczne dla wojska na 
licencji Thompsona. Jego głów-
nym właścicielem został WB 

Edward Zbucki jest prze-
wodniczącym „Solidarności” 
w Radmorze już czwartą ka-
dencję. Jest także członkiem 
Prezydium Sekcji Krajowej 
Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ „Solidarność”.

– Cenię uczciwość, za-
radność i dyscyplinę – mówi 
o sobie Zbucki. – Wychowa-
łem się w patriotycznej rodzi-
nie. Mama zawsze mówiła: 
„Kto z Bogiem, Bóg z nim”. 
Staram się być wierny war-
tościom rodzinnym. Kocham 
ludzi i „Solidarność”. Jeżeli 
mogę i potrafię, staram się po-
móc. A jeśli ktoś przyjdzie i tak 
po prostu podziękuje, czuję, że 
moje działania mają sens.

W Radmorze pracuje ponad 
400 osób, a uzwiązkowienie 
wynosi około 53 procent. Jak 
im się to udaje?

– Na niektórych wydzia-
łach, na przykład na moim, 
wszyscy należą do „Solidar-
ności” – mówi Jacek Roman 
– więc zwiększyć liczbę człon-
ków mogłaby jedynie kadrowa, 
przyjmując nowych pracowni-
ków.

– Staramy się coś dla ludzi 
robić i pewnie dlatego cieszy-
my się zaufaniem – twierdzi 
Danuta Kos.

Małgorzata Waloszczyk 
dodaje, że nowych członków 
„Solidarność” pozyskuje często 
poprzez działania integracyjne. 
Komisja organizuje wiele cie-
kawych wycieczek w kraju i za 
granicą.

– Czasem w różnych przed-
sięwzięciach biorą udział nie 
tylko związkowcy. A potem 
ludzie widzą, że z nami być 

Edward Zbucki, 
przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” w gdyńskim 
Radmorze.

Komisja nie ma ustalonych dni spotkań. Spotykają się wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba. 
Nie ma problemu, żeby wszyscy się skrzyknęli.

takich problemów jak w nie-
których zakładach, w których 
pracują nasi koledzy – wyznaje 
Tomasz Ojowski. – Ale nie je-
steśmy obojętni na ich proble-
my. Dlatego bierzemy udział 
we wszystkich manifestacjach 
i akcjach protestacyjnych. Bo 
na tym polega solidarność.

Mariusz Bejma dodaje, że 
bardzo przejmują się sytuacją 
kolegów w zakładach zagrożo-
nych zwolnieniami czy likwi-
dacją. Wszyscy współczują 
kolegom ze Stoczni Marynar-
ki Wojennej. – To kiedyś może 
przecież dotknąć i nas. Nie 
wolno być obojętnym – mówi 
Mariusz Bejma.

A Edziu Zbucki nadmienia, 
że członkowie „Solidarności” 
z Radmoru biorą udział we 
wszystkich akcjach prote-
stacyjnych organizowanych 
przez Związek. – Byliśmy na 
wielu manifestacjach. Teraz 
przygotowujemy się do ogól-
nopolskiej manifestacji w War-
szawie, która odbędzie się 30 
czerwca.

Komisja w Radmorze nale-
ży też do liderów, jeśli chodzi 
o liczbę prenumerowanych 
„Magazynów Solidarność”.

– Prenumerujemy co mie-
siąc 100 sztuk. Czytamy też 
internetowego „IBISA”. Dru-
kujemy go na kolorowej dru-
karce i wywieszamy co tydzień 
w gablotach – opowiada Zbuc-
ki. – Uważam, że dla nowo-
czesnego związkowca ważne 
są szkolenia, ale także bieżące 
informacje. Czy można sku-
tecznie działać bez tego?

Olga Zielińska

– Bo to naprawdę fajna ko-
misja. Niby jesteśmy różni, ale 
mamy podobne poglądy i po-
trafimy się dogadać ze sobą 
– opowiada Andrzej Szczy-
głowski. – U nas wszystko 
odbywa się na zasadach de-
mokratycznych. Nie ma tych 
najmądrzejszych, którzy za-
wsze mają rację, i tych głup-
szych. U nas każdy ma prawo 
wyrazić swoją opinię, słucha-
my siebie nawzajem.

– Dlaczego należymy do 
„Solidarności”? – zastanawia 
się Ewa Dąbrowska-Rocz-

– Spotykamy się wtedy, 
kiedy zachodzi taka potrzeba. 
Nie ma problemu, żebyśmy 
się skrzyknęli – mówi Danuta 
Kos. – Bo problemy, jeśli się 
pojawiają, trzeba rozwiązywać 
na bieżąco.

Radmor powstał w 1947 r. 
W ciągu wielu lat zakład zmie-
niał się, dostosowując swoją 
działalność do nowych wa-
runków rynkowych. W latach 
największej prosperity w Rad-
morze pracowało ponad dwa 
tysiące osób. Niestety, kiedy 
produkty chińskie opanowały 

Electronics. Radmor należy dziś 
do jednych z najsilniejszych firm 
na rynku produkcji zbrojeniowej. 
Liczba pracowników zmniejszy-
ła się w sposób naturalny.

– Udało się to osiągnąć 
dzięki odejściom ludzi na eme-
rytury. Nie było na szczęście 
zwolnień grupowych – tłuma-
czy przewodniczący.

„Solidarność” – to 
znaczy dla nas wiele

– Czasami nawet trochę głu-
pio się czuję, że u nas nie ma 

Komisja Międzyzakładowa  „Solidarności” w Radmorze organizuje wycieczki oraz 
pielgrzymki. Na zdjęciu grupa związkowców w Grecji. 
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ROCZNICE

O dziedzictwie nauczania i posługi Prymasa Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego rozmawiano w trakcie konferencji, 
która odbyła się 4 czerwca w siedzibie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

Dziedzictwo
Prymasa Tysiąclecia

Więzi Sługi Bożego ks. kardynała z „Solidarnością” były 
bardzo bliskie – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, 

rozpoczynając konferencję. Podkreślał, że Prymas Tysiąclecia 
uczestniczył w narodzinach „Solidarności” i odcisnął na Związku 
piętno swej osobowości. Był też jedną z postaci, które stworzyły 
podwaliny pod wolną, niepodległą Polskę. Przypominał także, 
że pamiętne prymasowskie „Non possumus” było znakiem, pod 
którym jednoczyli się Polacy i drogowskazem dla nich, jak mają 
postępować w życiu. 

Przypomnijmy, że 8 maja 1953 roku podczas konferencji Epi-
skopatu Polski w Krakowie uchwalono list do rządu autorstwa 
Prymasa Tysiąclecia, zawierający te słynne słowa. „Non possu-
mus” – „Nie możemy” Prymas odniósł do żądań władzy komu-
nistycznej, chcącej, by Kościół katolicki podporządkował się jej 
w swojej działalności. 

Podczas konferencji szczególną uwagę zwracano na pobyty 
Prymasa na Pomorzu i w Gdańsku, których – jak podkreślił ks. 
infułat Stanisław Bogdanowicz – było aż 11. Mówiono także o 
cechach, jakie nosiły wystąpienia i listy Prymasa Wyszyńskiego 
i wymieniano wśród nich odwagę, konkretność myśli i celność 
stwierdzeń. Podkreślano jego niezłomność w dążeniu do budowy 
i jednoczenia polskiego Kościoła. 

O słowach, kierowanych przez Stefana Wyszyńskiego do „So-
lidarności”, mówili Krzysztof Dośla oraz Jacek Rybicki, członek 
Prezydium ZRG „S”. Najważniejsze tezy nauczania Prymasa Ty-
siąclecia rozważał m.in. Peter Raina z Uniwersytetu w Oxfor-
dzie.

List do uczestników konferencji wystosował arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź, metropolita gdański. Podkreślił w nim, że tytuł 
Prymas Tysiąclecia, jakim po raz pierwszy określił go Jan Paweł 
II, oddaje ogromną rolę Stefana Wyszyńskiego w uroczystościach 
milenijnych chrztu Polski w 1966 roku, ale także jego wymiar 
duchowy. „Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński ze swoim na-
uczaniem, wzorem niezłomnej postawy, głębią ducha i ogromnym 
zawierzeniem Maryi był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych 
Polaków, żyjących w XX wieku” – napisał arcybiskup.

(jw)

Głos zabrał m.in. ks. infułat Stanisław Bogdanowicz. 
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W Niedzielę Zesłania 
Ducha  Świę tego 
w samo południe 

w kościele pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej na Zaspie 
arcybiskup gdański Sławoj 
Leszek Głódź koncelebro-
wał uroczystą mszę świętą 
dziękczynną za beatyfikację 
Jana Pawła II. Msza miała 
uroczysty charakter i piękną 
oprawę. Sam kościół, choć 
jeszcze nie w pełni ukończo-
ny, robi ogromne wrażenie. 
Monumentalna bryła, potężny 
ołtarz i dbałość o detale two-
rzą świetny klimat do refleksji 
i  modlitwy. Już na ponad go-
dzinę przed rozpoczęciem uro-
czystości zaczęły przybywać 
delegacje i poczty sztandaro-
we „Solidarności” z naszego 
Regionu. W sumie stawiło się 
ich ponad trzydzieści, w tym 
poczet sztandarowy Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy z Gdyni, 
który był poświęcony dwadzie-
ścia cztery lata temu podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II na 
polskie Wybrzeże. Obecny 

W podziękowaniu 
za beatyfikację Jana Pawła II 

był również długoletni prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
Janusz Śniadek. Licznie przy-
było duchowieństwo. Obecni 
byli goście z zagranicy, w tym 
gubernator generalny Zakonu 
Świętego Grobu Bożego w Je-
rozolimie abp Giovanni De 
Andrea.

 W rozbudowanej homilii 
arcybiskup gdański nawią-
zał do obchodzonego w nie-
dzielę święta Zesłania Ducha 
Świętego. Powrócił w swych 
słowach do pierwszej wizyty 
Ojca Świętego w ojczyźnie, 
kiedy na placu Zwycięstwa 
w Warszawie Papież Polak 
wołał: Niech przyjdzie Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi...  Duszpasterz naszej 
diecezji odwoływał się rów-
nież do pamiętnej pielgrzym-
ki z 1987 roku i spotkania na 
Zaspie. Jednakże te nawiąza-
nia do przeszłości nie miały 
charakteru wspomnieniowe-
go. Arcybiskup nawiązywał 
do obecnej sytuacji w Polsce. 
Zwracał uwagę na niepoko-

jące zjawiska, które dotykają 
współczesną rodzinę, rzutując 
na jej osłabienie, a nawet kry-
zys. Skutki tego negatywnego 
procesu są obecnie dostrzegal-
ne m.in. również w gdańskim 
Seminarium Duchownym, 
gdzie alumnami często są oso-
by z rozbitych rodzin, co w ta-
kiej skali jest zjawiskiem sto-
sunkowo nowym. Arcypasterz 
zwracał również uwagę na pa-
tologie, którymi doświadczane 
są środowiska pracownicze. Ja-
sno artykułował potrzebę obro-
ny ludzi pracy przez związki 
zawodowe oraz przestrzegał 
przed niszczycielskimi skut-
kami konfliktów w relacjach 
pracodawcy – pracownicy.

Po homilii uformowała 
się procesja darów ofiarnych. 
Przedstawiciele Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy z Gdyni 
nieśli w darze relikwiarz, któ-
ry został ufundowany przez 
diecezjalnego duszpasterza 
środowisk pracowniczych, 
ks. kanonika Sławomira De-
cowskiego. Na zakończenie 
eucharystii przedstawiciele 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, z Krzyszto-
fem Doślą  na czele, złożyli na 
ręce arcybiskupa dar w postaci 
bursztynowej lampy. Przy tej 
okazji nasz przewodniczący 
w kilku słowach nakreślił ide-
owe przesłania, jakimi kieruje 
się współczesna „Solidarność”, 
w swoich działaniach mając na 
celu codzienną pomoc każde-
mu człowiekowi pracy.

Niedzielna liturgia zosta-
ła uświetniona przez muzykę 
i śpiew Cappelli Gedanensis, 
którą dyrygowała prof. dr Ali-
na Kowalska-Pińczak. 

Aleksander Kozicki

Msza św. miała uroczysty charakter i piękną oprawę. 

Już na ponad godzinę przed rozpoczęciem uroczystości 
zaczęły przybywać delegacje i poczty sztandarowe 
„Solidarności” z naszego Regionu.
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Proboszcz Parafii św. Bry-
gidy w Gdańsku, Zarząd 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” zapraszają na 
uroczystość upamiętniającą 
pierwszą rocznicę odejścia do 
Domu Pana księdza prałata 
HENRYKA JANKOWSKIEGO.

12 lipca 2011 r., godz. 18.30 
msza święta, godz. 19.30 kon-
cert słowno-muzyczny w wyko-
naniu zespołu z Bonisławia pod 
dyrekcją ks. Franciszka Kucia.

W pierwszą rocznicę
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OŚWIATA

Mniejsza liczba godzin z języka polskiego, z historii, biolo-
gii, chemii, fizyki, geografii w liceach, technikach i zasadni-
czych szkołach zawodowych to przykłady zmian zawartych 
w projekcie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Oświadczenie w sprawie likwidacji 
szkół i przedszkoli 

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” wyraża swój sprzeciw wobec sposobu likwidacji 
szkół w Gdańsku. 

Domagamy się, aby w procesie przekształceń/prywatyzacji 
szkół i przedszkoli respektować kilka zasadniczych zasad, w tym 
zasadę DIALOGU i JAWNOŚCI. Tego typu decyzje muszą być 
elementem szerszej POLITYKI EDUKACYJNEJ realizowanej przez 
dany organ prowadzący, a nie tylko powodowane doraźnymi 
oszczędnościami czy pozbywaniem się przez jednostki samorzą-
du terytorialnego prawnych zobowiązań do prowadzenia szkół 
i przedszkoli. Zwracamy uwagę, że mniejsze szkoły, usytuowane 
blisko środowiska rodzinnego uczniów, stwarzają znacznie lep-
sze warunki rozwoju osobowości młodych ludzi.

Domagamy się zapewnienia miejsc pracy dla zatrudnionych na-
uczycieli i pracowników administracji oraz obsługi szkolnej, zaś dla 
uczniów bezpiecznych i lepszych warunków kształcenia i wychowa-
nia. OSOBY pracujące w danej placówce (tak nauczyciele-wycho-
wawcy, jak i pracownicy administracji i obsługi szkolnej) nie mogą 
mieć poczucia traktowania przedmiotowego, bez elementarnego 
szacunku dla ich pracy i dorobku zawodowego w tej placówce. 

Oczekujemy od organów prowadzących zdecydowanego 
występowania do władz rządowo-oświatowych o zagwaran-
towanie pełnego finansowania zadań oświatowych.

Oczekujemy, że przed podjęciem ostatecznych decyzji 
władze samorządowe – w duchu dialogu – wezmą pod 
uwagę argumenty zainteresowanych stron: uczniów i ich 
rodziców, pracowników i ich reprezentacji związkowych 
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

Gdańsk, 16.06.2011 r.
Krzysztof Dośla

Przewodniczący  ZRG NSZZ „Solidarność”

Rewolucja w szkołach ponadgimnazjalnych 

Problemom i wątpliwościom 
wynikającym z tego projek-

tu poświęcona była konferencja 
zatytułowana „Sytuacja nauczy-
cieli w świetle propozycji zmian 
w szkolnictwie ponadgimnazjal-
nym”, zorganizowana 7 czerw-
ca br. w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności” przez Sekcję 
Regionalną Oświaty i Wycho-
wania, w której udział wzięli 
nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele lokalnych władz 
oświatowych i samorządów. 

Projekt rozporządzenia stano-
wi kontynuację zmian wprowa-
dzonych w 2009 r. w ramowych 
planach nauczania dla I etapu 
edukacyjnego (klasy I-III szko-
ły podstawowej) i gimnazjum. 
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Konferencja na temat szkół ponadgimnazjalnych. 

W gdańskich szkołach od 
września część nauczycieli 
może stracić pracę. Planuje 
się również zamknięcie kil-
ku szkół. 

Przymiarki do zwolnień

Komisja Międzyzakładowa 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku wyraża zdecydowa-
ny sprzeciw wobec zarządzenia 
Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku, skierowanego 
do dyrektorów placówek oświa-
towych 16 maja 2011 roku. W pi-
śmie podpisanym przez dyrektor 
wydziału Reginę Białousów po-
leca się dyrektorom zwalnianie 
nauczycieli, którzy mają w przy-
dziale czynności służbowych na 
rok szkolny 2011/2012 mniej niż 
15 godzin tygodniowo. 

– Jest to naruszenie praw dy-
rektorów do podejmowania au-
tonomicznych decyzji w kwestii 
zatrudnienia – komentuje Hanna 
Minkiewicz, wiceprzewodniczą-
ca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku. –Ta decyzja pozbawi 
pracy wielu nauczycieli, którzy 
mogliby skorzystać z art. 22 ust. 
2 Karty nauczyciela i pracować 
nadal. 

W sytuacji, kiedy rośnie 
bezrobocie, a w szkołach coraz 
bardziej odczuwa się skutki niżu 
demograficznego, to absurdalne 
zarządzenie pozwala na zwolnie-
nia, które mogą doprowadzić do 
sytuacji, że pracownicy znajdą się 
bez środków do życia. Gdańska 
„Solidarność” protestuje prze-
ciwko tym decyzjom, ponieważ 
sytuacja na rynku pracy dla 

nauczycieli jest bardzo trudna. 
Zastosowanie najgorszego, moż-
liwego dla pracowników rozwią-
zania, jest nie do przyjęcia. 

Najbardziej oburzający jest 
fakt, że powyższy przepis zaleca 
się stosować również do nauczy-
cieli dyplomowanych i mianowa-
nych, dla których przewidziane 
jest zatrudnienie w wymiarze 
mniejszym niż 15 godzin. Organ 
prowadzący szkołę może jednak 
nałożyć na nauczyciela obowią-
zek podjęcia pracy w innej pla-
cówce i na innym stanowisku 
w celu uzupełnienia tygodnio-
wego wymiaru zajęć dydaktycz-
nych. 

Jeżeli dla nauczyciela nie 
znajdzie się praca, oznacza to 
konieczność wypłacania zwalnia-
nym pracownikom kosztownych 
odpraw emerytalnych, w wypad-
ku nauczycieli dyplomowanych 
i mianowanych sześciomiesięcz-
nych. Przy czym przepis nie za-
brania ponownego zatrudnienia 
tych samych nauczycieli, ale już 
na czas określony, w niepełnym 
wymiarze godzin. Z ekonomicz-
nego punktu widzenia jest to dla 
urzędu oszczędność, nauczyciele 
nie będą figurować jako nauczy-
ciele etatowi. Szkody, jakie może 
wywołać ten zapis, będą trudne 
do oszacowania w wymiarze 
ludzkim. Gdańska „Solidar-
ność” oczekuje wycofania się 
przez Wydział Edukacji z tego 
polecenia.

Szkoły do likwidacji

Innym bulwersującym fak-
tem jest planowane zamykanie 
gdańskich szkół. Już w czerwcu 
Rada Miasta Gdańska będzie 
podejmować uchwały w spra-

wie zamiaru likwidacji ośmiu 
placówek. Należą do nich: Zespół 
Szkół Budowlano-Architekto-
nicznych, Szkoły Elektryczne 
i Elektroniczne, Szkoła Podsta-
wowa nr 29 na Rudnikach oraz 
Szkoła Podstawowa nr 27 na 
Srebrnikach, Gimnazjum nr 23, 
Gimnazjum nr 4, XIII LO oraz 
LO dla Dorosłych. 

Nauczyciele ZSBA są zdzi-
wieni, że placówka, która była 
zagrożona likwidacją cztery lata 
temu i po protestach radnych 
jednak pozostała w dawnych 
murach, znowu stała się łako-
mym kąskiem. Spekuluje się, że 
budynek położony w centrum 
miasta zostanie przejęty przez 
dewelopera w zamian za budowę 
nowej szkoły w południowych 
dzielnicach Gdańska. Działania 
są objęte projektem „Szkoła za 
szkołę”. W tamtejszej części 
miasta potrzebne są nowe szkoły 
w związku z rozwojem urbani-
stycznym. Już w tej chwili braku-
je miejsc w klasach pierwszych 
w starych, małych placówkach. 
Miasto chciałoby zbudować 
nowe szkoły przy ul. Borkow-
skiej i ul. Nowej Stężyckiej. 
Już wiadomo, że Uczniowie 
z Technikum nr 6 z ZSBA zostali-
by przeniesieni do Państwowych 
Szkół Budownictwa przy al. 
Grunwaldzkiej, natomiast z XXII 
LO przy ZSBA do XX LO. 

Oświatowa „Solidarność” 
w Gdańsku negatywnie od-
niosła się do planów Wydziału 
Edukacji i wydała w tej sprawie 
oświadczenie, podpisane przez 
przewodniczącą Komisji Mię-
dzyzakładowej Bożenę Brauer, 
w którym czytamy:

„Uważamy, że w Gdańsku 
brakuje długofalowej polityki 

W oświacie zmiany 

w zakresie restrukturyzacji sieci 
szkolnej, nie ma też jednoznacz-
nych kryteriów ich likwidacji. 
(...). Zgodnie z obowiązującym 
prawem uchwałę o zamiarze li-
kwidacji szkoły od 1.09.2012 r. 
należy podjąć do końca lutego 
przyszłego roku. Jest więc dużo 
czasu na merytoryczną dyskusję 
i wyjaśnianie wątpliwości, szu-
kanie alternatywnych rozwiązań 
bez zbędnego, bardzo źle odbie-
ranego przez społeczności likwi-
dowanych szkół, pośpiechu”.

Z kolei rodzice i nauczyciele 
ze szkół podstawowych nr 29 i nr 
27 są zdziwieni, że to, co było 
do tej pory atutem ich niedużych 
szkół, czyli kameralna atmosfera, 

teraz okazało się największym 
mankamentem. Urząd Miejski tłu-
maczy, że szkoły te generują zbyt 
duże koszty, kształcenie w nich 
dzieci jest nieuzasadnione z eko-
nomicznego punktu widzenia. 

Pieniędzy na edukację jest 
mniej niż w ubiegłych latach, bo 
lwią część wydatków pochłaniają 
wielkie inwestycje związane z bu-
dową stadionu na Euro 2012. 

– Obawiamy się nie tylko 
o sytuację uczniów, ale też 
o zatrudnienie nauczycieli 
w szkołach planowanych do 
likwidacji i przenoszonych do 
innych dzielnic – dodaje Hanna 
Minkiewicz.

(dtg)

W przekazanym do konsultacji 
projekcie określone zostały mi-
nimalne ogólne liczby godzin 
przeznaczone na realizację 
podstawy programowej z po-
szczególnych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Podczas konferencji mó-
wiono o propozycji zmniejsze-
nia liczby godzin z niektórych 
przedmiotów, o tym, że uczeń, 
który wybierze przedmiot, np. 
biologię, na poziomie rozsze-
rzonym, będzie musiał zdawać 
maturę z tego przedmiotu rów-
nież na poziomie rozszerzonym 
oraz o innych proponowanych 
zmianach i ich skutkach. Sze-
roki zakres zmian w organizacji 

pracy szkoły przedstawił między 
innymi dyrektor Kazimierz 
Klas z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Przodkowie. 
Zdaniem Barbary Kamińskiej, 
zastępcy przewodniczącego Sek-
cji Regionalnej Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „S” w Gdań-
sku, duży niepokój budzi to, jak 
będzie przygotowany absolwent 
do egzaminu maturalnego, sko-
ro proponuje się tak drastyczne 
zmniejszenie godzin niektórych 
przedmiotów. Zwracano także 
uwagę na zapowiadane przez 
minister edukacji Katarzynę 
Hall ogromne zmiany dotyczące 
szkolnictwa zawodowego. Prze-
wodniczący gdańskiej „Solidar-
ności” oświatowej Wojciech 
Książek podkreślił, że koniecz-
ne są rozmowy na temat projek-
towanych zmian i domaganie się 
od ministerstwa uwzględnienia 
opinii środowiska oświatowego, 
ponieważ w innym przypadku 

„realne problemy pojawią się 
od 1 września 2012 r., a dramat 
w 2013 r., gdy zaczną się zwol-
nienia nauczycieli”. 

W czasie konferencji zapo-
wiedziano, że gdańska „Soli-
darność” oświatowa otrzymała 
projekt rozporządzenia i w ciągu 
tygodnia przedstawi opinię na 
jego temat. Poza tym Sekcja Re-
gionalna Oświaty i Wychowania 
zamierza prowadzić szeroką akcję 

informacyjną dotyczącą projekto-
wanych zmian i domagać się bę-
dzie od organów prowadzących 
i od ministerstwa oferty studiów 
podyplomowych dla nauczycieli 
szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy mogą stracić pracę, i co się 
z tym wiąże – zabezpieczenia 
środków finansowych na stwo-
rzenie nauczycielom możliwości 
przekwalifikowania się.

Barbara Ellwart
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MANIFESTACJA W WARSZAWIE

„Tusk, ty aniele, twój rząd dokonał tak wiele”, „Donaldzie cu-
doku, ty skończysz rządzić w tym roku” – to tylko niektóre z ha-
seł, z jakimi wyszło na ulice Warszawy kilkudziesięciu tysięcy 
związkowców i sympatyków „Solidarności”, aby zaprotesto-
wać przeciwko polityce PO, prowadzącej do coraz większego 
ubożenia społeczeństwa.

– mówił do kilkudziesięciu ty-
sięcy zebranych związkowców 
lider zespołu Piersi. 

Specjalnym gościem wiecu 
był Georgios Dassis, prze-
wodniczący grupy związko-
wej w Europejskim Komitecie 
Ekonomiczno-Społecznym. 
– Nie życzę wam, aby w Polsce 
się działo to, co teraz w Gre-
cji. U nas Komisja Europejska 
i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy wprowadzają pro-
gram, którego realizacja ude-
rzy w zwykłych ludzi. Życzę 
wam odwagi i siły. Walka jest 
trudna, ale wygramy ją, bo to 
my mamy rację – mówił do ze-
branych Georgios Dassis. 

Związkowców pozdrowił 
również Józef Niemiec, za-
stępca sekretarza generalnego 
Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych.

Wiec zakończyło wystąpie-
nie przewodniczącego Komisji 
Krajowej Piotra Dudy.

Wokół sceny na telebimach 
puszczano fragmenty expose 
premiera Tuska, m.in. dotyczą-
ce obniżenia podatków, równe-
go dostępu do placówek służby 
zdrowia oraz walki z korupcją. 
Manifestujący wykrzykiwali: 
„Panie premierze, wiemy, że 
to kłamstwa”.

Nad tłumem zebranych uno-
sił się balon przypominający 
sterowiec, z napisem „Polityka 
wasza – bieda nasza”. Związ-
kowcy przyjechali z całej Pol-
ski „uzbrojeni” w gwizdki i wu-
wuzele, aby wykrzyczeć swoje 
niezadowolenie. Gdańską grupę 

Polityka WASZA – bieda NASZA

Z Regionu Gdańskiego 30 
czerwca we wczesnych 
godzinach rannych na 

warszawską manifestację wy-
ruszyło kilkadziesiąt autoka-
rów ze związkowcami.

Jako miejsce zbiórki dla 
manifestantów przybywają-
cych z całej Polski wyznaczono 
w Warszawie plac Józefa Piłsud-
skiego, gdzie odbył się koncert 
Pawła Kukiza,  rockmana zna-
nego ze swego zaangażowania 
w sprawy społeczne. –  Historia 
zatoczyła koło. „Solidarność”,  
tak jak w latach 80., ma i teraz 
wiele do zrobienia nie tylko 
w sprawach pracowniczych, 
ale i w sferze samej demokracji 

PIOTR DUDA, 
przewodniczący 
Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

– W ostatnich dniach 
przeżywaliśmy rocznice po-
znańskiego i radomskiego 

Czerwca, rocznice Ursusa i Płocka. Mówiłem tam pod pomni-
kami, że władza nie wyciągnęła żadnych wniosków z  tam-
tych wydarzeń. Wtedy nie chciała rozmawiać z robotnikami 
i dzisiaj, mimo, że to inna władza – też nie chce rozmawiać 
ze związkami zawodowymi, prowadzi dialog sama ze sobą. 
Wtedy mówiono, że protestujący to warchoły i chuligani, 
dzisiaj mówi się podobnie. Kiedyś była propaganda, dzi-
siaj jest marketing polityczny. Chcemy rozmawiać, chcemy 
prawdziwego dialogu z władzą. Wywalczyliśmy tu demokra-
cję, teraz mamy prawo okazywać niezadowolenie. Zwracam 
się do młodych ludzi  – kochani, obudźcie się. Jesteśmy tu 
też w waszym imieniu.  Płaca minimalna, śmieciowe umowy 
o pracę. To nie pozwala na rozpoczęcie normalnej pracy za-
wodowej. Nie siedźcie w domu. Narzekacie, a dzisiaj was tu 
nie ma z nami. Rządzącym właśnie o to chodzi .

(fragment wystąpienia wygłoszonego 
podczas warszawskiej manifestacji)

Manifestację rozpoczął koncert Pawła Kukiza, rockmana 
znanego ze swego zaangażowania w sprawy społeczne.

Na placu Piłsudskiego przypominano fragmenty wystąpień 
Donalda Tuska zapowiadającego korzystne zmiany w kraju. 
Demonstranci skomentowali to w swoisty sposób.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T
FO

T.
 W

O
JC

IE
CH

 M
IL

EW
SK

I

FO
T.

 W
O

JC
IE

CH
 M

IL
EW

SK
I

zagrzewali do marszu bębnia-
rze. Licznie i głośno wsparli 
protestujących związkowców 
kibice Lechii Gdańsk. Oni tak-

że przygotowali mocne hasła 
dla premiera: „Tusk, ty matole, 
twój rząd obalą kibole”.

Po zakończonym wiecu 
związkowcy w kilkukilome-
trowej grupie, którą otwierali 
przedstawiciele KK i Region 
Gdański, przeszli ulicami sto-
licy: Królewską, Krakowskim 
Przedmieściem, Nowym Świa-
tem, Wiejską przed gmach Sej-
mu. Ze specjalnego siedmiome-
trowego sterowca rozrzucono 
przed parlamentem ulotki infor-

mujące o przyczynach czwart-
kowej demonstracji. Następnie 
protestujący udali się pod Urząd 
Rady Ministrów. Tam delegacja 
z Piotrem Dudą i Krzysztofem 
Doślą wręczyła premierowi 
Donaldowi Tuskowi oraz Mi-
chałowi Boniemu, ministrowi 
w kancelarii szefa rządu, pety-
cję. Postulaty „Solidarności” 
dotyczą m.in. podniesienia 
płacy minimalnej do 50 proc. 
średniej krajowej, w tempie 
zgodnym z tempem wzrostu 
gospodarczego, czasowego ob-
niżenia akcyzy na paliwa, uru-
chomienia środków z Funduszu Na czele szli działacze Komisji Krajowej „S”.
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MANIFESTACJA W WARSZAWIE

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze
Kilkadziesiąt tysięcy członków Niezależnego Samorząd-

nego Związku Zawodowego „Solidarność” przybyło dziś do 
Warszawy, by zaprotestować przeciwko rosnącym cenom, co-
raz większej biedzie, wysokiemu bezrobociu. Przyjechaliśmy 
do stolicy, bo zgłaszane przez nas od wielu miesięcy postulaty 
i apele pozostają bez reakcji ze strony rządu. Dialog społeczny 
jest dziś w Polsce martwy i – co przykro przyznać – duża w tym 
zasługa Pana osobiście i kierowanego przez Pana rządu.

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” nigdy nie zgodzi się jednak na takie lekceważenie. 
W Statucie naszej organizacji priorytetowe są zadania zwią-
zane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, przeciwdzia-
łaniem bezrobociu oraz ochroną interesów materialnych 
i socjalnych naszych członków. Ale Statut nakłada na nas 
również obowiązek podejmowania działań w duchu dialo-
gu społecznego. Dlatego realizując to zadanie po raz kolejny 
przedstawiamy nasze postulaty.

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” oczekuje od rządu:
� uniezależnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę od arbitralnych decyzji politycznych i wpro-
wadzenia mechanizmu podwyższania minimalnego 
wynagrodzenia do wysokości 50% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym 
z tempem wzrostu gospodarczego

� czasowego obniżenia akcyzy na paliwa
� uruchomienia środków pozostających w dyspozycji Fun-

duszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem 
i wsparcie rynku pracy

� podwyższenia progów dochodowych uprawniających do 
korzystania ze świadczeń z pomocy socjalnej oraz pod-
wyższenia wysokości tych świadczeń

� zablokowania wprowadzania pakietu klimatyczno-ener-
getycznego w obecnym kształcie, a następnie renegocja-
cji jego zapisów

� prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym wpro-
wadzenia stabilnych zasad zatrudniania ludzi młodych.
 Domagamy się również otwartości i zaangażowania 

w rozwiązywanie problemów poszczególnych gałęzi gospo-
darki. Od wszystkich członków rządu oczekujemy pilnego 
podjęcia rzeczywistego dialogu z przedstawicielami branż 
i wypracowania sposobów rozwiązania problemów dotyka-
jących miliony pracowników służby zdrowia, oświaty, prze-
mysłu, handlu, usług i innych dziedzin gospodarki.

Panie Premierze, chcemy wyraźnie zaznaczyć, że powyższe 
postulaty nie mają partykularnego charakteru. To nie jest ka-
talog życzeń grupy związkowych działaczy, ale zbiór ważnych 
oczekiwań społecznych, które milionom Polaków pozwolą 
choć trochę łatwiej związać koniec z końcem. Dlatego apelu-
jemy o potraktowanie ich z całą powagą, na jaką zasługują.

W imieniu
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarność” 
przewodniczący Piotr Duda

PETYCJA DO PREMIERA

Pracy i zwiększenia liczby osób 
uprawnionych do korzystania 
z pomocy społecznej.

Ponadto związkowcy do-
magają się podwyższenia 
progów dochodowych upraw-
niających do korzystania ze 
świadczeń z pomocy socjalnej 
oraz podwyższenia wysoko-
ści tych świadczeń; zabloko-
wania wprowadzania pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
w obecnym kształcie, a następ-
nie renegocjacji jego zapisów; 
prowadzenia aktywnej polityki 
prorodzinnej, w tym wprowa-
dzenia stabilnych zasad zatrud-
niania ludzi młodych.

– Pan premier zaproponował 
utworzenie wspólnych zespo-
łów, które zaczną pracować nad 
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Na manifestacji w Warszawie Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” reprezentowały 
organizacje zakładowe z:
Stoczni Gdańsk, Stoczni Gdynia, Stoczni Marynarki Wojen-
nej, Radmoru, Portu Gdynia, Portu Gdańsk, Stoczni „Remon-
towa”, Telekomunikacji Polskiej Gdańsk, Pomorskiej Spółki 
Gazownictwa, Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia „S”, Ener-
gi, Elektrociepłowni Wybrzeże, Auchan, Bomi, Pracowników 
Oświaty i Wychowania Gdańsk, Pracowników Oświaty i Wy-
chowania Puck, Pracowników Zarządu Regionu Gdańskiego 
„S”, Poczty Polskiej Gdańsk, Archiwum Państwowego, Sane-
pidu, Hydrobudowy, PRCiP, GPEC, SM Maćkowy, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, FM Bimet, Saur-Neptun, 
Straży Miejskiej Gdańsk, Fosforów, Aluship, Szpitala Zakaź-
nego w Gdańsku, Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, 
Portu Lotniczego, Gaz-System, PKP Energetyki. 

Lista na podstawie informacji z Działu Rozwoju 
i Organizowania Związku Regionu Gdańskiego „S”

niektórymi z naszych postula-
tów. To dobry znak – mówił po 
spotkaniu Piotr Duda.

Manifestację „Solidarności” 
poparło wielu mieszkańców 
Warszawy, którzy gromkimi 
brawami, okrzykami i macha-
niem rąk dodawali maszerują-
cym otuchy.

Pani Marianna przyjechała 
z Saskiej Kępy: – Przyszłam, 
bo nie podoba mi się polityka 
rządu Donalda Tuska. Chcia-
łam pokazać, że jestem z wami, 
z „Solidarnością”. Tak jak wielu 
moich znajomych. Nie wierzmy 
w sondaże. Trzeba uwierzyć, że 
możemy coś zmienić.

Małgorzata Kuźma
Olga Zielińska

Region Gdański był jednym z najbardziej widocznych na manifestacji.

KRZYSZTOF DOŚLA, 
przewodniczący 
Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”

– Po raz kolejny manifesto-
waliśmy w Warszawie, konty-

nuując działania rozpoczęte protestami w miastach wojewódz-
kich 25 maja br. Po raz kolejny NSZZ „Solidarność” pokazał, że 
idee, które nas wszystkich łączą – walka o godne warunki pracy 
i życia – realizujemy w działaniu. Te kilkadziesiąt tysięcy mani-
festantów pokazało, że nasz Związek jest jedyną organizacją w 
Polsce, która potrafi się zmobilizować i upomnieć się o prawa 
wszystkich Polaków, również tych, którzy tego nie mogą zrobić 
albo nie potrafią, w tym tych najuboższych, pozbawionych pra-
cy, często nie widzących żadnej nadziei na przyszłość. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom manifestacji z Regionu Gdańskiego, któ-
rzy poświęcili swój czas i przybyli do Warszawy, aby okazać swoją 
solidarność potrzebującymi. Dziękuję wszystkim, których wysiłek 
organizacyjny przyczynił sie do tak licznego udziału naszego re-
gionu w tej akcji.

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T



14 Nr 7/8/lipiec-sierpień 2011

HISTORIA

Letnie strajki w 1980 r. rozpoczęły się w lipcu w Ursusie, Świd-
niku i kilku innych zakładach, przede wszystkim w południo-
wej Polsce, jednak to Gdańsk i sierpień (a właściwie Sierpień) 
stały się synonimem solidarności (a właściwie Solidarności). 
To słowo idealnie pasowało na nazwę nowych niezależnych 
samorządnych związków zawodowych. Najcelniej wyrażało 
wartości, o które walczono, ale też od pierwszych sierpnio-
wych dni stało się czymś realnym, ideą wcielaną w życie.

Solidarnościowe koalicje 

stała komunistyczna dyktatura, 
mają tylko w myśl zasady „je-
den za wszystkich, wszyscy za 
jednego”. Zrozumieli, że jeśli 
nie upomną się  o niesłusznie 
wyrzuconą z pracy koleżan-
kę, w dodatku znajdującą się 
w trudnej sytuacji osobistej 
(kobieta samotnie wychowująca 
dziecko, kilka miesięcy przed 
emeryturą), swoich praw nie 
dojdzie później żaden z nich.

W ciągu kilku dni do straj-
kujących w Stoczni Gdańskiej 
dołączyły załogi kilkudziesięciu 
zakładów z Trójmiasta, m.in. 
Stoczni im. Komuny Paryskiej 
w Gdyni, Rafinerii Gdańskiej, 
Portu Gdańskiego i komunikacji 
miejskiej. Jednak nie byłoby „So-
lidarności” bez 16 sierpnia. Tego 
dnia Lech Wałęsa, już jako lider 
komitetu strajkowego, ogłosił 
koniec protestu w Stoczni Gdań-
skiej. Stoczniowcy wywalczyli 
to, co chcieli: podwyżki płac, 
powołanie zakładowych wolnych 
związków oraz przywrócenie do 
pracy zwolnionych wcześniej 
kolegów. Wówczas o solidarność 
z mniejszymi zakładami, które do 
stoczniowego molocha dołączyły 
w ciągu wcześniejszych kilku-
dziesięciu godzin, zaapelowały 
trzy drobne kobiety – Anna Wa-
lentynowicz, Alina Pienkowska 
i Ewa Ossowska. Zastępowa-
ły drogę i niemalże zawracały 
stoczniowców opuszczających 
teren stoczni. Uratowały strajk, 
uratowały „Solidarność”.

Dzień później, 17 sierpnia 
1980 r., w Stoczni Gdańskiej 
zawiązał się MKS, w którego 
składzie ostatecznie znaleźli się 
delegaci z kilkuset zakładów (po 
dwóch z każdego przedsiębior-
stwa)! W jednym z oficjalnych 
komunikatów komitet oficjalnie 
wyraził swój solidarnościowy 
charakter: „Celem MKS jest ko-

ordynacja żądań i akcji strajko-
wej zakładów i przedsiębiorstw”. 
Solidarność z Gdańskiem, soli-
darność społeczeństwa przeciw 
władzy, zaowocowała wkrótce 
kolejnymi komitetami strajko-
wymi w Szczecinie i na Śląsku. 
Strajkujący mogli liczyć na 

się Trójmiasto. Idea powołania 
nowej organizacji studenckiej 
powstała jeszcze w trakcie 
sierpniowego strajku wśród gru-
py studentów wspomagających 
stoczniowców Stoczni Gdań-
skiej (m.in. dostarczających im 
żywność). Apel wzywający do 
powstania takiej organizacji od-
czytano 1 września, a następne-
go dnia powołano Tymczasowy 
Komitet Założycielski Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów 
Polskich Uniwersytetu Gdań-
skiego. Wśród inicjatorów byli 
m.in. Paweł Huelle czy Maciej 
Płażyński. Stało się to impul-
sem do tworzenia jesienią 1980 
r. zalążków niezależnych orga-
nizacji studenckich na więk-
szości polskich uczelni. NZS, 
wspólnie z Federacją Młodzie-
ży Walczącej (o czym będzie 
jeszcze mowa), wspomagało 
później „Solidarność” w drugiej 
połowie lat 80., czego symbo-
lem stały się strajki w 1988 r.

Powtórka 
z solidarności

Po „karnawale Solidarno-
ści”  i „nocy stanu wojennego” 
w drugiej połowie lat 80. po-
jawił się marazm szarych dni 
w szarej rzeczywistości. Wielu 
straciło nadzieję, pozostali ma-
nifestowali solidarność po cichu, 
w domowych pieleszach, swoją 
biernością de facto żyrując trwa-
nie komunistycznej władzy.

W maju 1988 r. wybuchł ko-
lejny strajk w Stoczni Gdańskiej. 
Tym razem nie wywołał on tak 
silnej reakcji solidarnościowej 
ze strony innych zakładów pracy 
i całego społeczeństwa, zmęczo-
nego dekadą lat 80. Najsilniej-
szego wsparcia stoczniowcom 
udzielili studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego i Politechniki Gdań-
skiej. Najważniejszym elemen-
tem był tu strajk okupacyjny na 
Wydziale Humanistycznym UG, 
zorganizowany przez liderów 
tzw. drugiego NZS. Został on 
zakończony 6 maja, po brutal-
nej pacyfikacji strajku w Nowej 
Hucie w Krakowie, dokonanej 
dzień wcześniej przez ZOMO. 
Strajk w Stoczni Gdańskiej zo-
stał zakończony 10 maja „zwy-
cięskim remisem”, wyjściem 
protestujących z zakładu bez 
podpisania porozumienia.

Kolejną próbę niezłomni 
stoczniowcy podjęli kilka mie-
sięcy później. 22 sierpnia 1988 r. 
załogi Stoczni Gdańskiej i Stocz-
ni Północnej, solidaryzując się 
ze strajkującymi już od kilku dni 
na Śląsku i w Szczecinie, zaini-
cjowały strajk pod hasłem: „Nie 
ma wolności bez Solidarności”.  
Wkrótce przystąpiły do niego: 
Gdańska Stocznia Remontowa, 
Stocznia Wisła, Port Gdański 
(Port Północny strajkował już 

od 20 sierpnia) oraz Stocznia 
Radunia. 26 sierpnia solidar-
ność ze strajkującymi wyrazili 
biskupi polscy zebrani na Jasnej 
Górze. „Podpisane przed ośmiu 
laty umowy społeczne, wypra-
cowane w tak wielkim trudzie, 
pozostają zadaniem do spełnie-
nia” – napisali w swoim słowie 
katoliccy hierarchowie.

„Na miejscu”, w Gdańsku, 
stoczniowców podobnie jak 
w maju wspierali studenci i mło-
dzież z FMW, m.in. dostarczając 
strajkującym żywność czy orga-
nizując strajkową poligrafię. Bez 
wątpienia bez wsparcia młodzie-
ży, bardzo często nastawionej do 
komunistycznych władz bardziej 
konfrontacyjnie niż starsi, do-
świadczeni opozycjoniści, słaby 
ruch antykomunistyczny nie do-
prowadziłby w latach 1988-1989 
do upadku PRL.

Gdański strajk został zakoń-
czony 1 września, po obietnicach 
władz dotyczących rozpoczęcia 
rozmów politycznych z opozy-
cją. Nie była to jednak decyzja 
podjęta jednogłośnie, a Lech 
Wałęsa, optujący za szybkim 
zakończeniem protestu, pomimo 
swojego autorytetu lidera straj-
ków sprzed ośmiu lat, spotkał się 
z ambiwalentnym przyjęciem ze 
strony stoczniowców.

Solidarność pokoleń

Wspomniane NZS i Federa-
cja Młodzieży Walczącej w dru-
giej połowie lat 80., a zwłasz-
cza pod koniec dekady, były 
już filarami osłabionego ruchu 
antykomunistycznego, stając 
się czymś na wzór młodzieżo-
wego ramienia „Solidarności”. 
Studenci popierali postulaty 
wysuwane przez podziemny 
związek, organizowali mani-
festacje w obronie więźniów 
politycznych (wśród których 
było także wielu ich kolegów, 
więzionych np. za odmowę 
służby wojskowej), przepro-
wadzali tzw. akcje plakatowe, 
wydawali kilkadziesiąt tytułów 
prasy podziemnej. Spotykały 
ich represje podobne do tych 
wymierzonych w „dorosłych” 
opozycjonistów, inwigilacja 
ze strony Służby Bezpieczeń-
stwa itd. 

Jak widać, strajki sierpnio-
we w 1980 i 1988 r. to realne 
przykłady solidarności mię-
dzyzakładowej, międzypokole-
niowej oraz pomiędzy różnymi 
grupami społecznymi. Ruch 
społeczny skupiony wokół 
NSZZ „Solidarność” zasłużył 
na swą nazwę oraz miejsce 
w historii. 

Adam Chmielecki
Autor jest politologiem 
i niezależnym publicystą, 
popularyzatorem historii 
„Solidarności”

Sierpień ’80 okazał się 
zwycięskim mies ią-
cem w polskiej historii, 

w przeciwieństwie do wcze-
śniejszych, jak Czerwiec ’56 
czy Grudzień ’70, m.in. dla-
tego, że we wspólnym prote-
ście zjednoczyły się wówczas 
różne grupy społeczne, przede 
wszystkim robotnicy i intelek-
tualiści. Wkrótce dołączyli do 
nich studenci, ludzie młodzi, 
ostatni raz zaangażowani na 
taką skalę w protesty publiczne 
w marcu 1968 r. 

Solidarnościowy był także 
sam strajk w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina, choć nikomu nie trze-
ba udowadniać, że to ten zakład 
i jego pracownicy odegrali decy-
dującą rolę zarówno w Między-
zakładowym Komitecie Strajko-
wym, jak i Międzyzakładowym 
Komitecie Założycielskim. 
Gdańska stocznia w pełni zasłu-
żyła na miano „kolebki”, które 
niestety nie zawsze pomagało jej 
w działalności.

Solidarnościowe 
komitety

Ten decydujący, jako się rze-
kło, strajk wybuchł 14 sierpnia. 
U jego źródeł stały oczywiście 
niezrealizowane od lat postulaty 
polityczne, a także letnie pod-
wyżki cen, przede wszystkim 
żywności, jednak bezpośrednim 
impulsem akcji, zainicjowanej 
przez związanych z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi Wy-
brzeża działaczami, stało się 
wyrzucenie z pracy w stocz-
ni powszechnie szanowanej 
suwnicowej Anny Walenty-
nowicz. A zatem wielka „Soli-
darność” narodziła się z małej 
solidarności robotników, którzy 
wiedzieli, że szanse w starciu 
z dyrekcją zakładu, za którą 

wsparcie i pomoc intelektuali-
stów (jako doradców MKS-ów), 
innych organizacji antykomuni-
stycznych (np. w Gdańsku Ru-
chu Młodej Polski, Komitetu 
Obrony Robotników), środowisk 
artystycznych (występy dla straj-
kujących), a przede wszystkim 
Kościoła (nabożeństwa polowe, 
kapelani strajkowi, zbiórki i ape-
le w świątyniach). Z dzisiejszej 
perspektywy brzmi to jak in-
fantylna bajka, jednak wówczas 
była to realna solidarność ludzi, 
którzy – jak mówią słowa popu-
larnej sierpniowej ballady – po-
czuli, że są wreszcie „u siebie”. 
Ta solidarność zaowocowała 
Porozumieniami Gdańskimi, 
Szczecińskimi i Jastrzębskimi.

Śladami robotników

Formalnie „Solidarność” 
była związkiem zawodowym, 
ale z perspektywy historii równie 
ważny był jej wymiar społeczny 
i polityczny – pierwszej od lat or-
ganizacji społecznej niezależnej 
od władzy komunistycznej. Na 
społeczeństwo ten fakt zadziałał 
jak katalizator, a prawo prece-
densu uruchomiło lawinę. Na 
wzór robotniczej „Solidarności” 
zaczęły organizować się inne gru-
py społeczne, np. „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych. Swo-
ją drogą powstanie rolniczej „So-
lidarności” – a więc zaktywizo-
wanie we wspólnym działaniu tak 
zatomizowanej, wydawałoby się, 
grupy – jest kolejnym dowodem 
na fenomen ruchu zainicjowanego 
w sierpniu 1980 r. w Gdańsku.

Podobnie, z pewnością nie 
byłoby Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów w takim kształ-
cie, w jakim je znamy, gdyby 
nie strajki w sierpniu 1980 r. 
Kolebką niezależnego ruchu 
studenckiego również okazało 

Władza komunistyczna miała do dyspozycji telewizję, radio i gazety, społeczeństwu 
pozostały mury...
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SPOŁECZEŃSTWO

Do tej pory w cyklu po-
święconym prawom 
człowieka przedstawi-

łem genezę i historię rozwoju 
idei prawnej ochrony jednostek 
przed samowolnością państwa. 
W niniejszym artykule chciał-
bym zasugerować kilka ob-
szarów, w których najprawdo-
podobniej nastąpi intensywny 
wzrost znaczenia praw czło-
wieka w Polsce. Nieuchronnie 
zostaniemy jako społeczeństwo 
i państwo postawieni przed 
zróżnicowanymi dylematami, 
w których przyjęcie konkret-
nego modelu ochrony praw 
człowieka  będzie decydują-
cym argumentem za przyję-
ciem określonych rozwiązań. 
Z jednej strony coraz więcej 
osób będzie identyfikowało 
się z mniejszościami (narodo-
wymi, etnicznymi, kulturowy-
mi), czy też pojawią się coraz 
większe problemy związane 
z zagwarantowaniem praw 
socjalnych, w tym tak istotne-
go uprawnienia, jak prawa do 
godnego zabezpieczenia spo-
łecznego. Z drugiej dynamicz-
ny charakter praw człowieka 
spowoduje przesuwanie się 
ich granic, zyskają one coraz 
większe znaczenie i obejmą 
swoją regulacją nowe dziedzi-
ny życia, wpływając na kształt 
polskiej demokracji. Istotne 
jest również nie tylko uchwy-
cenie treści obowiązujących 
praw człowieka, co ukazanie 
sposobów ich funkcjonowania 
w systemie prawnym i poli-
tycznym naszego kraju.  

Nowe uprawnienia, 
stare kontrowersje, 
wiedza o prawach 
człowieka 

Wymieńmy na początek 
listę formułowanych w nauce 
praw człowieka uprawnień, 
które pokazują, jak szerokie 
spektrum będzie miała re-
gulacja poświęcona indywi-

dualnym prawom jednostki, 
a także w jak wielu miejscach 
prawa człowieka mogą stać 
w sprzeczności z deklarowaną 
wolą większości społeczeń-
stwa. Prawa reprodukcyjne, 
prawo do przerywania ciąży, 
prawa osób nieheteroseksual-
nych – to obecnie, w ocenie 
większości społeczeństwa 
– sprawy niesamowicie kontro-
wersyjne, bardziej traktowane 
jako postulaty, niż jako realne 
uprawnienia wynikające z mię-
dzynarodowych zapisów praw 
człowieka. Tymczasem warto 
zrozumieć, że proces oddzia-
ływania międzynarodowych 
regulacji na prawo krajowe 
jest bardzo dynamiczny. Nie 
uciekniemy od rozwiązania 
na drodze prawnej głównych, 
etycznych dylematów współ-
czesności. W związku z po-
wyższym indolencja polskich 
parlamentarzystów, brak rzetel-
nego i odważnego zajmowania 
stanowiska w wielu kwestiach 
powinny budzić zdecydowany 
sprzeciw. Bez merytorycznego 
przygotowania do dyskusji na 
temat zakresu poszczególnych 
praw człowieka i ich treści 
trudno nam będzie prowadzić 
jakąkolwiek konstruktyw-
ną debatę publiczną o spra-
wach trudnych, a związanych 
z ochroną praw człowieka. 
Trudno wyobrazić sobie dzisiaj 
uchwalanie regulacji prawnych 
sprzecznych z prawami czło-
wieka, a niestety bardzo rzad-
ko w procesie legislacyjnym 
podkreśla się, że określone 
rozwiązanie będzie sprzyja-
ło bądź zaprzeczało prawom 
człowieka. 

Zmiany polityczne 
a droga sądowa 
w walce o prawa 
człowieka 

Wa r t o  t a k ż e  p o ś w i ę -
cić chwilę uwagi na ogólne 
przedstawienie sposobów 

dochodzenia zagwarantowa-
nia praw człowieka i ocenę 
ich skuteczności. W zasadzie 
można wyróżnić dwie podsta-
wowe możliwości dochodze-
nia uprawnień wynikających 
z praw człowieka. Pierwszy to 
wykorzystywanie istniejących 
procedur sądowych. Istotną 
podstawą procesu cywilnego, 
karnego lub administracyjnego 
w takiej sytuacji jest argument, 
iż naruszono konkretne prawo 
człowieka. Drugi sposób to 
ingerencja ustawodawcza, po-
legająca bądź na uchwaleniu 
przepisów precyzujących spo-
sób postrzegania praw czło-
wieka w danej kwestii bądź 
na wydaniu jednorazowego 
aktu prawnego regulującego 
kontrowersyjny problem. Trud-
no jednoznacznie ocenić, które 
z zaprezentowanych wyżej roz-
wiązań jest lepsze. Niewątpliwie 
obydwa mogą stanowić bardzo 
dobre narzędzie obrony przed 
naruszeniami praw człowieka, 
przy czym możliwość ich sku-
tecznego działania zależy przede 
wszystkim od poziomu kultury 
prawnej danego społeczeństwa. 
W tym miejscu trzeba podkre-
ślić rolę organizacji pozarzą-
dowych, które niejednokrotnie 
nagłaśniają przypadki naruszeń 
praw człowieka oraz pomagają 
osobom dotkniętym łamaniem 
praw człowieka w skutecznym 
rozpoczęciu odpowiedniej dro-
gi prawnej. 

Wychowanie do praw 
człowieka 

Niezależnie od prawnych 
i politycznych możliwości 
w walce o przestrzeganie 
praw człowieka wydaje się, że 
najskuteczniejszym sposobem 
zagwarantowania praw czło-
wieka jest jednak edukacja 
młodych ludzi. To, w jakim 
stopniu przyszłe pokolenia 
będą uwzględniały prawa 
człowieka w codziennym 

stosowaniu prawa, życiu spo-
łecznym, politycznym, przede 
wszystkim zależy od edukacji, 
od szkoły podstawowej po 
ukończenie studiów wyższych. 
W Polsce niewątpliwe brakuje 
wychowania do praw człowie-
ka, zaś sama edukacja w zakre-
sie praw jednostek przyjmuje 
karykaturalne oblicze. Młodzi 
ludzie uczeni są tylko praw, 
rzadko bądź w ogóle wiąże 
się prawa z konkretnymi obo-
wiązkami wobec innych ludzi 
i z odpowiedzialnością za po-
dejmowane decyzje. Polacy, 
mimo upływu dwudziestu lat 
transformacji ustrojowej, nie 
nauczyli się, że prawo jest in-
strumentem życia społeczne-
go.  I że wiedza o nim nie jest 
przeznaczona wyłącznie dla 
niewielkiego kręgu wtajemni-
czonych. 

Demokracja realizująca 
prawa człowieka 

Powinniśmy także uświado-
mić sobie nieustanny konflikt 
pomiędzy demokracją a pra-
wami człowieka. Prawa czło-
wieka, w przeważającej mierze 
mają charakter indywidualny, 
ich zagwarantowanie dla kon-
kretnych jednostek może stać 
w sprzeczności z takimi gene-
ralnymi zasadami, jak dobro 
wspólne czy interes społeczny. 
Na przykład prawo do wła-
sności może wejść w konflikt 
z koniecznością zbudowania 
na danej nieruchomości auto-
strady, drogi szybkiego ruchu 
czy obiektu użyteczności pu-
blicznej. Dochodzi tu do kon-
fliktu wartości: bezpieczeństwa 
związanego z prawem własno-
ści jednostki z interesem pu-
blicznym przemawiającym za 
naruszeniem praw właściciela. 
Oczywiście, istnieją instytucje 
prawne rekompensujące po-
zbawienie własności z tytułu 
wywłaszczenia, jednakże nie-
wątpliwie dochodzi tutaj do 

naruszenia praw jednostki, uza-
sadnionego dobrem wspólnym. 
Jednakże w systemie demokra-
tycznym nie chodzi tylko i wy-
łącznie o sprawiedliwie, na ile 
to możliwe, wyważenie racji 
pomiędzy interesem jednost-
ki a interesem ogółu. Można 
przyjąć założenie, że powin-
niśmy na nowo zdefiniować 
demokrację. Dotychczas ro-
zumiemy ją często jako „wolę 
większości”. Odmienne ujęcie 
proponuje rozumienie demo-
kracji jako „rządów wartości”, 
których nawet wola większości 
nie może przekreślić. Taka de-
mokracja powinna opierać się 
na istnieniu instytucji sądowej 
kontroli konstytucyjności pra-
wa oraz akceptacji prawa każ-
dego obywatela do wchodzenia 
w spór ze swoim państwem. 
Przy takim rozumieniu demo-
kracji nie tyle ważne jest okre-
ślenie, kto jest w mniejszości, 
a kto w większości, co raczej 
zagwarantowanie każdemu, 
niezależnie od jego sytuacji, 
podstawowych praw. W tym 
kontekście można powiedzieć, 
że jednym z największych za-
niechań w naszym kraju po 
obaleniu komunizmu było nie-
podjęcie debaty nad kształtem 
polskiej demokracji. Należy 
to uczynić, a jednocześnie sta-
rać się tak ukształtować ustrój 
polityczny, by demokracja nie 
była prostą sumą wygranych 
w kolejnych wyborach głosów, 
lecz by realizowała się na co 
dzień poprzez ochronę warto-
ści wynikających z zagwaranto-
wania każdemu podstawowych 
uprawnień. Prawa człowieka 
w tym kontekście mogą i po-
winny stanowić kryterium oce-
ny polskiej demokracji. Miejmy 
nadzieję, że będzie ich w naszej 
codzienności coraz więcej. 
Przestaną być ideą i konstytu-
cyjnym wymogiem, a staną się 
konkretną pomocą w rozwiązy-
waniu ludzkich problemów. 

Tomasz Snarski 

Przyszłość praw człowieka w Polsce 
SPÓR O UNIWERSALNY CHARAKTER PRAW CZOWIEKA

W sobotę, 25 czerwca od-
była się uroczysta msza 

święta w intencji ludzi morza. 
Jak co roku z okazji Dni Mo-
rza w świątyni oo. Redempto-
rystów pod wezwaniem Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy 
i św. Piotra Rybaka zebrali się 
marynarze, rybacy, portowcy 
i stoczniowcy. Obecni byli 
również rektorzy uczelni mor-
skich, pracownicy kapitanatu 
portu oraz innych instytucji 
morskich. Mszy św. przewod-
niczył bp Ryszard Kasyna, 
który w homilii odniósł się do 

biblijnego motywu miłości. 
Współkoncelebransem był 
również animator duszpaster-
stwa morskiego w Europie 
ojciec Edward Pracz, który 
przed kilkoma dniami ob-
chodził jubileusz 25-lecia ka-
płaństwa. Warto wiedzieć, iż 
ten popularny gdyński kapłan 
tworzył na mocy dekretu Sto-
licy Apostolskiej zręby duszpa-
sterstwa morskiego w Europie 
Wschodniej, szczególnie na 
wybrzeżu Morza Czarnego.

Po mszy uformowała się 
kolumna z  uczes tn ikami 

uroczystości, którzy wraz 
z asystą Marynarki Wojen-
nej i licznymi sztandarami 
„Solidarności” przeszli pod 
Płytę Marynarza Polskiego, 
gdzie złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów. W imieniu 
naszego Związku kwiaty 
złożyli Krzysztof Dośla, Ja-
nusz Śniadek oraz Krystyna 
Mielnik.

Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił związkowiec 
i zarazem wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Gdyni Jerzy 
Miotke.

Po uroczystości nastąpi-
ło tradycyjne spotkanie osób 
związanych z gospodarką 

Obchody Dni Morza w Gdyni

morską na pokładzie Daru Po-
morza.

Aleksander Kozicki 
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W imieniu naszego Związku kwiaty złożyli m.in. Krzysztof 
Dośla i Janusz Śniadek.
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

NA CYPRZE

Żarcik miesiąca  ”
„

3483,99 zł 
tyle wyniosło średnie wynagro-
dzenie brutto w sektorze przed-
siębiorstw w maju. Było niższe 
o 113,85 zł w stosunku 
do kwietnia

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Koniec raju podatkowego

Polacy się zadłużają

PRZERDZEWIAŁYpracownik

Prawo pracy 
nie dla 
pracodawców?
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Rozmowa nowo przyjętego pracownika ze starym
– Słuchaj, szef mówił o „wymianie poglądów”. Jak to 
w praktyce wygląda?
– To bardzo proste. Ty idziesz do szefa z własnymi pogląda-
mi, ale wracasz z jego. 

Syndrom przerdzewie-
nia jest przeciwieństwem 
wypalenia za-
w o d o w e -
go. Ten 
pierwszy 
jest wyni-
kiem bez-
czynności 
i  b r a k u 
możliwości 
r e a l i z a c j i 
w pracy, 
d r u g i 
jest re-
zultatem stresu, nadmiernego zużycia sił i wyczerpania. Niemniej 
obydwa syndromy mają podobne objawy i często są mylone. 
„Chorzy” pracownicy są apatyczni, nie wykazują inicjatywy, po-
kazują chłodny stosunek do współpracowników i klientów, mają 
poczucie braku osiągnięć zawodowych. Tak więc nawet praca, 
w której niewiele trzeba robić, może być przyczyną choroby. Syn-
dromem przerdzewienia zawodowego najczęściej są dotknięci 
młodzi, którzy wykonują pracę niedopasowaną do ich wiedzy 
i kwalifikacji, oraz menedżerowie w środkowym okresie swojej 
kariery.

Już 2 miliony Polaków nie 
reguluje płatności na bieżąco, 
a 80 tysięcy ma problemy ze 
spłacaniem zaciągniętych kre-
dytów. Liczba dłużników cały 
czas rośnie. Aż 17 proc. Pola-
ków ma zobowiązania, które 
przekraczają połowę wyso-
kości ich dochodów, a jest to 
granica, powyżej której traci 
się zdolność spłacania na-
leżności. To dane Krajowego 
Rejestru Długów. Natomiast 
według badań Instytutu Roz-

Niby to samo wykształcenie i dyplom, a jednak są różnice 
w awansie i wynagrodzeniu. Na początku pensje absolwentek 
i absolwentów MBA są porównywalne, ale już po pięciu latach 
mężczyźni zarabiają średnio o 30 proc. więcej od kobiet, a po 
10 latach dystans się powiększa nawet o 60 proc. To wyniki 
badań przeprowadzonych na University of Chicago Graduate 
School of Business wraz z University of Chicago Booth School 
of Business (USA). 

Dysproporcje widoczne są także w Polsce. Menedżerowie 
z MBA zarabiali w ubiegłym roku średnio 11,5 tys. zł brutto, 
a menedżerki – 8 tys. zł. Miesięczne wynagrodzenia pracowników 
z doktoratem wynosiło 5,2 tys. zł, a ich koleżanek z tym samym 
tytułem tylko 3,6 tys. zł. Panowie po studiach podyplomowych 
dostawali 5,6 tys. zł, a panie 4 tys. zł (dane firmy Sedlak Sedlak).

Prawie połowa pracodaw-
ców (47 proc.) w 2010 roku 
złamała przepisy dotyczące 
legalności zatrudnienia – to 
wyniki kontroli przeprowa-
dzonych przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Co szósty 
pracodawca nie podpisał 
z pracownikiem umowy 
w formie pisemnej. A w co 
czwartej firmie nieprawidło-
wo naliczano ubezpieczenie 
społeczne pracownikom. 
W stosunku do poprzednie-
go roku wzrosła też liczba 
pracowników niezgłasza-
nych do ZUS. (źródło: gazeta 
prawna.pl).

Prawdopodobnie już od 
stycznia przyszłego roku pol-
skie firmy nie będą mogły 
korzystać z możliwości odpro-
wadzania podatków w „tań-
szych” krajach, takich jak Cypr. 
Z klauzuli tax sparing korzysta 
ok. 1000 polskich spółek, za-
rejestrowanych na Cyprze, 
a zainteresowanie innych firm 
tym tematem ciągle rosło. 
Ale Ministerstwo Finansów 
zakończyło negocjacje z kraja-
mi, które uznawane są za raje 
podatkowe (m.in. z Cyprem) 
w sprawie zmiany umów po-
datkowych. Uzgodniono ze 

PO SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE DO SĄDÓW

stroną cypryjską usunięcie 
klauzuli tax sparing, która po-
zwala na zaliczenie na poczet 
należnego podatku kwoty 
daniny odprowadzonej w dru-
gim państwie.

Kariera
TYLKO DLA MĘŻCZYZNY

PRĄD

?
GAZ

?
TELEFON

KABLÓWKA
MIESZKANIE
MIESZKANIE
MIESZKANIE

MIESZKANIEMIESZKANIEMIESZKANIE?MIESZKANIE

?
RATA 

KREDYTU

?

Co roku spada liczba spraw 
w sądach pracy. W 2010 r. 
było ich 95 tys., a np. w 2003 
r. aż 368 tys. Nie znaczy to 
wcale, że pracodawcy bar-
dziej przestrzegają prawa niż 
kiedyś. Rośnie bowiem liczba 
skarg kierowanych do PIP. 
Oznacza to więc, że pracowni-
cy z różnych przyczyn – m.in. 
spowodowanych kosztami, 
nieprzyjaznymi procedurami 
czy obawami przed zwolnie-
niem z pracy często rezygnują 
z dochodzenia swoich praw 
w sądzie. 

Ile spraw trafiało do rejonowych sądów pracy
(liczba spraw w tys.)

2003     2004    2005     2006    2007     2008     2009     2010

36
8

28
2

22
0

19
6 11

5

95 10
6

95

woju Gospodarczego 8 proc. 
gospodarstw domowych ma 
kilkumiesięczne opóźnienia 
w spłaceniu pożyczek i ra-
chunków za telefon czy prąd.

5513,5  tys. – tyle 
wyniosło przeciętne 
zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw. Było 
niższe w stosunku do 
ubiegłego miesiąca 
o 0,4 tys.

9,4 proc. 
– tyle wyniosła 
podwyżka 
cen żywności 
w skali roku

5 proc. – inflacja w ujęciu rocznym. Wzrost 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali 
roku był wyższy niż w kwietniu br. (5,0 proc. 
wobec 4,5 proc.) i znajdował się powyżej 
górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego 
określonego przez Radę Polityki Pieniężnej 
(2,5 proc.)

Ceny towarów i usług 
związanych z mieszka-
niem wzrosły w maju br. 
o 0,3 proc. Podrożało 
użytkowanie mieszkania 
(o 0,6 proc.)
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– Jakie są Pani zdaniem 
najważniejsze utrudnienia 
dla kobiet na polskim rynku 
pracy?

– Na kobietach w coraz 
większym stopniu wymusza 
się zmianę stałej pracy na róż-
nego rodzaju formy niestabilne 
– czy to będzie samozatrud-
nienie, praca na czas określo-
ny czy innego rodzaju prace 
„dorywczo niepewne”. To jest 
niekorzystne.

– Dlaczego?
– Wyobraźmy sobie sytu-

ację osoby, która nie wie, czy 
jutro będzie miała pracę. Wie 
natomiast, że jeżeli spróbuje 
interweniować w sprawach np. 
związanych z bezpieczeństwem 
pracy, to jej umowa na czas 
określony może zostać rozwią-
zana z dnia na dzień z zaledwie 
dwutygodniowym wypowie-
dzeniem. Również negatywnie 
oceniam samozatrudnienie. Na 
dłuższą metę jest nie tylko dra-
matycznie złe dla pracownika, 
ale i złe dla gospodarki.

– ???
– Koleżanki ze szwedzkich 

związków zawodowych opo-
wiedziały nam o badaniach ro-
bionych w latach 90. w Szwe-
cji. Tam na przełomie lat 80. 
i 90. postawiono właśnie na 
samozatrudnienie, „dające 
większe możliwości manewru 
na rynku pracy tak pracow-
nikom, jak i pracodawcom”, 
a także „ograniczające kosz-
ty”. Po sprawdzeniu efektów 
tej polityki okazało się, że dłu-
goterminowe koszty dla społe-
czeństwa powodowane przez 
powszechne samozatrudnienie 
są znacznie większe niż zysk, 
który ono przyniosło i który 
tak naprawdę został zyskiem 
pracodawców, a nie państwa 
czy społeczeństwa.

– Jakie to szkody?
– Jeżeli nie ma się pewności 

zatrudnienia, nie inwestuje się 
w siebie. Gdy osoba samoza-
trudniona ma podjąć decyzję, 
czy pojechać na wakacje, czy 
zainwestować zysk z pracy 
w jakiś towar, usługę czy nie 
wydawać pieniędzy w ogó-
le, bo jutro ich może nie być 
– w tym momencie decyzja 
wydaje się oczywista...

– ...trzymamy na kupce.
– W Szwecji osoby samoza-

trudnione przestały w pewnym 
momencie być konsumentami 
towarów i usług w takim wy-
miarze, jak wcześniej – nie 
napędzały gospodarki, nie in-

westowały w siebie. Dlacze-
go? Bo jeśli możliwość pracy 
akurat istnieje, to się ją wyko-
nuje, nawet kosztem zdrowia. 
W efekcie generowało to póź-
niej koszty medyczne dwa razy 
takie, jak u osób na etatach. Sa-
mozatrudnieni, gdy już choro-
wali, to najczęściej musieli od 
razu iść do szpitala. Również 
inwestycja w edukację dzieci 
nie jest dla samozatrudnionych 
taką łatwą decyzją, bo nie mają 
perspektywy stabilnych docho-
dów. I wreszcie inwestycja we 
własny odpoczynek – rodzi 
się grupa ludzi rezygnujących 
z urlopów czy nawet wolnych 
weekendów, bo boją się utraty 
zleceń. Jak oceniono, w dłuż-
szej perspektywie samozatrud-
nieni przynosili społeczeństwu 
koszty dodatkowe. I Szwedom 
wyszło, że – z punktu widzenia 
gospodarki jako całości – de-
cyzja o promowaniu samoza-
trudnienia była niesłuszna.

– Rozumiem, że te szwedz-
kie badania nie dotyczyły 
osób, które po prostu chcą 
być drobnymi przedsiębior-
cami, bo taki mają zawodo-
wy temperament, tylko tych, 
którzy chętnie pracowaliby 
na etacie, ale są zachęcani 
(czy wręcz zmuszani) do pra-
cy jako samozatrudnieni?

– Oczywiście. Są zawo-
dy i ludzie, dla których taka 
forma świadczenia pracy jest 
bardziej atrakcyjna, ale coraz 
częściej mamy do czynienia 
z tzw. fałszywym samoza-
trudnieniem, wymuszanym 
na pracownikach. Z badania, 
które przeprowadziło polskie 
Ministerstwo Pracy, wynika, 
że pracodawcy, pytani, dla-
czego wybrali w swojej firmie 
jakieś formy tego, nazwijmy, 
„niestabilnego zatrudniania”, 
w ponad 70 proc. odpowiadali: 
„Ze względu na niższe koszty 
prowadzenia działalności”. 
Czyli nie było to uwarunko-
wane sposobem organizacji 
pracy! Częściowo, ale w nie-
wielu przypadkach, sezonowo-
ścią zamówień. jednak dlatego, 
że było taniej. Jak zwykle ży-
cie znajduje na takie sytuacje 
nieoczekiwane rozwiązania, 
wcale nie tak korzystne dla 
pracodawców – w Indiach, 
gdzie samozatrudnienie jest 
plagą szczególnie dla kobiet, 
założyły one stowarzyszenie 
– SEWA (Self Employed Wo-
men’s Association) – które 
reprezentuje na skalę całego 

kraju pracownice pracujące na 
własny rachunek. 

– Tak naprawdę założyły 
związek zawodowy.

– Tak. Zresztą SEWA sto-
warzyszyło się ze związkami. 
Kobiety znalazły więc sposób 
obejścia problemu, że osoby 
samozatrudnione nie mogą się 
zrzeszać. Co więcej –  one dyk-
tują stawki, ponieważ to sto-
warzyszenie reprezentuje całą 
grupę kobiet, które na przy-
kład świadczą usługi na rynku 
tekstylnym. Mogą się więc 
umówić, że osoba o pewnych 
kwalifikacjach będzie przyj-
mować zlecenia tylko poprzez 
to stowarzyszenie – tam, gdzie 
stawki są wyższe, gdzie spraw-
dza się warunki świadczenia 
pracy. Zdesperowane osoby, 
wypychane z pracy etatowej 
na kontrakty, które nie dają 
im żadnego poczucia bezpie-
czeństwa i wymuszają na nich 
zgodę na najniższe stawki, zna-
lazły rozwiązanie – po prostu 
razem bezpieczniej.

– Dlaczego, Pani zdaniem, 
samozatrudnienie i praca na 
umowy czasowe jest tak nieko-
rzystna szczególnie dla kobiet?

– Bo samozatrudnienie 
ogranicza dostęp do opie-
ki socjalnej. Jest na przy-
kład nowa unijna dyrektywa 
– efekt porozumienia partne-
rów społecznych na poziomie 
europejskim – o urlopach 
rodzicielskich, czyli naszych 
wychowawczych. Poproszono 
nas jako związek zawodowy 
o opinię na jej temat. Zastana-
wiamy się, jak pogodzić dwie 
sprzeczności. Z jednej strony 
dyrektywa mówi, że pracow-
nica ma prawo do skorzysta-
nia z urlopu wychowawczego 
niezależnie od formy kontraktu 
– zresztą polskie prawo też to 
gwarantuje – ale umowy na 
czas określony przedłużają się 
automatycznie do momentu 
porodu i taka kobieta korzysta 
następnie z urlopu macierzyń-
skiego już nie jako pracownik, 
ale w formie zasiłku. Jednak 
ten czas kilkumiesięcznej 
opieki nad noworodkiem liczy 
się jej, choćby w formie skła-
dek na fundusz emerytalny. 
Jednak w Polsce te przywileje 
nie obejmują już urlopu wy-
chowawczego. Powstaje więc 
pytanie – jak pogodzić prawo 
do urlopu wychowawczego, 
niezależnie od formy kontrak-
tu, z realną możliwością korzy-
stania z tego prawa?

W tej chwili rząd myśli 
o wprowadzeniu zmian, które 
pozwoliłyby samozatrudnionym 
kobietom korzystać z urlopów 
wychowawczych, nie tracąc 
przywilejów emerytalnych – 
składka ma być odprowadzana 
od 60 proc. średniej krajowej 
przez okres urlopu wycho-
wawczego. Bardzo dobrze, ale 
pracownice zatrudnione na czas 
określony dalej nie będą tym 
przepisom podlegać, dlatego 
że one po wygaśnięciu umowy 
– najczęściej po okresie urlopu 
macierzyńskiego – w ogóle nie 
są już pracownicami.

Wystarczy więc, że praco-
dawca będzie młodej dziew-
czynie oferował roczne lub 
2-letnie umowy na czas okre-
ślony i nie będzie ona mieć re-
alnej możliwości do skorzysta-
nia z urlopu wychowawczego, 
a czas opieki nad dzieckiem 
w wieku przedprzedszkolnym 
będzie dla niej okresem nie-
składkowym. (…)

– Która grupa kobiet, zda-
niem związkowców, jest w tej 
chwili w najtrudniejszej sy-
tuacji na rynku pracy: mło-
de kobiety, które zaczynają 
karierę zawodową, kobiety 
planujące macierzyństwo 
i młode matki, czy może ko-
biety w wieku 50 plus?

– Wszystkie mają problemy 
charakterystyczne dla swojej 
grupy – ten proces dyskrymi-
nacji, odsuwania od głównego 
nurtu możliwości na rynku pra-
cy, w każdej grupie wiekowej 
zależy od czego innego. W tej 
chwili najbardziej nasilone wy-
dają się jednak być problemy 
młodych kobiet.

– Młodych, to znaczy?
– Tych, które podejmują 

pierwszą w życiu pracę i mło-
dych matek. Dane statystyczne 
pokazują, że bezrobocie mło-
dych zbliża się do 30 proc. To 
dramat! Młodym oferuje się 
prace tymczasowe: na czas 
określony, na umowę-zlecenie. 
Pracodawcy chcą dziś, żeby 
było kilka okresów próbnych, 
na które można zatrudnić mło-
dego pracownika. To powodu-
je, że młodzi nie wezmą kre-
dytu na mieszkanie. Nie mają 
możliwości stabilizacji i zawo-
dowego rozwoju. Z ostatniego 
badania aktywności ekono-
micznej ludności w naszym 
kraju wynika, że z osób, które 
straciły pracę w ciągu ostat-
niego okresu, niemal 30 proc. 
mówi, że straciło pracę, ponie-
waż skończyła się umowa. Dziś 
już nie ma potrzeby zwolnień 
grupowych – po co, skoro są 
umowy na czas określony! 

– A flexicurity – sztanda-
rowy pomysł na organizację 
rynku pracy w krajach starej 
Unii?

– Zaczyna być coraz bar-
dziej krytykowane i to również 
w tych krajach, które żyły z tą 
ideą i zarazem modelem przez 
długi czas.

– Wyjaśnijmy najpierw, 
na czym to polega.

– To wypracowany, zwłasz-
cza w Danii i Holandii, model, 
który łączy elastyczność eko-
nomiczną i bezpieczeństwo 
zatrudnienia. Tamtejsi partne-
rzy społeczni umówili się, że 
pracodawcy będą mogli łatwo 
zwalniać pracowników, ale 
zarazem muszą im zapewnić 
szeroko dostępne i praktycz-
ne przeszkolenia zawodowe, 
a państwo – dać takie zasił-
ki, które pozwolą normalnie 
egzystować w okresach, gdy 
pracownik pozostaje bez za-
trudnienia.

Okazuje się, że flexicurity 
jest dobre, gdy jest dużo miejsc 
pracy. W okresie spadku liczby 
miejsc pracy i nadmiaru podaży 
pracowników, nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Bo flexicurity 
zakłada możliwość płynne-
go przenoszenia się z jednej 
pracy do drugiej, do trzeciej, 
do czwartej… Łączy się to 
z podnoszeniem kwalifikacji 
i zarazem z zabezpieczeniem 
socjalnym, które pozwala pra-
cownikowi czuć się życiowo 
bezpiecznym.

– A dlaczego to nie działa, 
gdy miejsc pracy jest mało 
i czy ten model ma szansę 
przyjąć się w Polsce?

– To idea, która zakłada 
możliwość szybkiego zwal-
niania – co jest korzystne dla 
pracodawców i ich potrzeb 
– ale też szybkiego zatrud-
niania – co jest korzystne dla 
pracowników i odpowiada 
ich potrzebom. Gdy jednak 
nie ma odpowiedniej liczby 
dobrych miejsc pracy, wtedy 
zmienia się to w system, któ-
ry uwzględnia tylko potrze-
by jednej ze stron. W Polsce 
mamy przed sobą długą drogę, 
zanim będziemy mogli mówić 
o prawdziwym połączeniu ela-
styczności z bezpieczeństwem, 
również ze względu na niedo-
statki w zakresie zabezpiecze-
nia społecznego. Innymi słowy 
– flexicurity to nie jest dobre 
rozwiązanie na kryzys.

Fragmenty rozmowy
Agnieszki Lesiak (pełen tekst: 
http://www.rowniwpracy.gov.
pl/sylwetki-kobiet/dlaczego-
-samozatrudnienie-niszczy-
-rynek-pracy.html)

ROZMOWA

Dlaczego samozatrudnienie niszczy rynek pracy?
CZĘŚĆ IJeśli chcemy mieć w Polsce większy przyrost naturalny, nie można mówić 

kobiecie: „Masz pracować bez żadnej ochrony; mogę cię zwolnić, kiedy 
chcę; masz urodzić piątkę dzieci i broń Boże nie proś o emeryturę”... 
O sytuacji pracownic i realnych barierach, które napotykają kobiety na 
polskim rynku pracy, rozmawiamy z DANUTĄ WOJDAT, pełnomocniczką do 
spraw kobiet Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Druga część rozmowy 
w kolejnym numerze 
„Magazynu”
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Jakie ma znaczenie wybór serwisu, w którym wymienimy 
opony? Na co należy zwrócić uwagę wybierając taki ser-
wis? – na te pytania odpowie właściciel firmy Auto-Active 
MARCIN CHOMICZ.

– Na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając serwis?
– Ważna jest reputacja serwisu, można zebrać informacje 

od znajomych, ale też warto sprawdzić inne źródła. Trze-
ba zwrócić uwagę na czystość warsztatu, porządek wśród 
maszyn i urządzeń. Brudni pracownicy i zaniedbany warsztat 
powinny być sygnałem do odwrotu.

– Jak powinna być wykonana profesjonalna usługa wymia-
ny opon?

– Serwis, który świadczy profesjonalne usługi wymiany opon, 
powinien oferować: mycie felg, sprawdzenie głębokości bieżnika 
opon, wymianę zaworków, sprawdzenie stanu śrub mocujących, 
oczyszczenie piasty i pokrycie jej miedzią, sprawdzenie stanu 
elementów zawieszenia klocków hamulcowych, wyważenie i za-
montowanie kół. 

– Czy firma Auto-Active oprócz wymiany opon oferuje 
również inne usługi?

– Tak, oczywiście. W ofercie mamy również: montaż, demontaż, 
wyważanie i optymalizację kół do samochodów osobowych, dostaw-
czych i ciężarowych, naprawę opon i dętek, nacinanie bieżników 
opon ciężarowych, sezonowe przechowywanie opon, prostowanie 
i regenerację felg stalowych i aluminiowych, wymianę oraz spraw-
dzenie stanu technicznego akumulatorów, doradztwo techniczne, czyli 
pomoc we właściwym doborze opon, felg i akumulatorów. W naszej 
ofercie znajduje się także szeroka gama opon letnich i zimowych 
najlepszych światowych marek, przeznaczonych dla samochodów 
osobowych i ciężarowych. Na życzenie klienta dobieramy akumula-
tory o odpowiednich dla danego samochodu parametrach.

Renata Tkaczyk
r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ / EDUKACJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FIRMY Z KAPITAŁU LUDZKIEGO
Prezentujemy kolejną firmę, która powstała 
w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 
przedsiębiorczości osób zatrudnionych 
w przemyśle stoczniowym”

Jak wybrać 
SERWIS WYMIANY OPON 

Auto-Active Marcin Chomicz, 
ul. Wosia Budzysza 7 
80-612 Gdańsk
Godziny otwarcia: Pn.-pt: 7–18 
sobota: 8–13
Tel. 58 350  86 55
Kom. 692 477 686 
e-mail: poczta@auto-active.pl

– Co wydarzyło się w Grudniu 1970 roku? Kim był Lech Wa-
łęsa? Jakie były postulaty strajkujących robotników w 1980 
roku? – na takie pytania przynoszą odpowiedź „Spotkania 
z historią”. Nowy projekt Fundacji Centrum Solidarności 
z okazji 31 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 
przewiduje lekcje edukacyjne w trzech dzielnicach Gdańska. 

w aktywny sposób angażują 
uczniów do poznawania naj-
nowszej historii. Uczestnicy 
zabawy pracują zespołowo 
i uczą się formułować własne 
zdanie na temat wydarzeń, 
w których uczestniczyli ich 
rodzice. Wszyscy na zakoń-
czenie otrzymają edukacyjne 
książeczki do kolorowania 
z krótką historią rodzącej się 
„Solidarności”, balony i lizaki 
z logo „Solidarności”.

– To, co pokolenie lat sześć-
dziesiątych pamięta z dzie-

Przygoda z historią 
w dzielnicach Gdańska

Pracownicy fundacji opo-
wiedzą w trakcie zaba-
wy o najnowszej historii 

Polski. W zabawie zostaną wy-
korzystane puzzle z logo „Soli-
darności” oraz mapą Europy po 
obaleniu Muru Berlińskiego. 
Dzieci po wysłuchaniu opo-
wieści o strajkach w Stoczni 
Gdańskiej będą kleiły i wodo-
wały symboliczne statki z pa-
pieru. Z „Kufra z przeszłością” 
wyjmą rekwizyty z czasów 
PRL-u: kartki na mięso i cze-
koladę, stary młynek do kawy, 
syfon, szary papier toaletowy. 
Będą miały możliwość zoba-
czenia historycznych filmów. 

„Przygoda z historią” jest 
edukacyjną zabawą, którą 
pracownicy Fundacji Centrum 
Solidarności przeprowadzają 
zwykle na terenie wystawy 
„Drogi do Wolności”, gdzie 
dodatkowo dzieci mogą oglą-
dać sklep spożywczy z czasów 
PRL-u i budkę telefoniczną. 
Tym razem „Przygoda z hi-
storią” rozegra się w plenerze. 
Na Stogach, w Brzeźnie i we 
Wrzeszczu młodzież będzie 
mogła spotkać się z historią 
Sierpnia 1980 roku. Treści 
i metody prowadzenia zajęć 

ciństwa, dla młodszych jest 
już historią, o której uczą się 
w szkole – mówi Łukasz Dar-
ski, pracownik FCS. – Chcemy 
uczyć historii poprzez zabawę, 
nie tylko w ławkach i z ksią-
żek. Taka forma jest dużo bar-
dziej atrakcyjna niż tradycyjny 
przekaz. 

„Przygoda z historią” w sa-
lach wystawy „Drogi do Wol-
ności” cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem. Na prze-
strzeni roku 2009 i 2010 wzię-
ło w niej udział 1200 uczniów. 
Tym razem pracownicy FCS 
wychodzą poza mury wystawy. 
Projekt jest realizowany dzięki 
wsparciu finansowemu Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku i Urzę-
du Marszałkowskiego. 

(dtg)

W zabawie zostaną wykorzystane puzzle z logo 
„Solidarności” oraz mapą Europy po obaleniu muru 
berlińskiego. 
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Loteria fantowa, graffiti, 
występy szkolnego kaba-
retu, a do tego 45 przeróż-
nych ciast domowego wy-
pieku – to wszystko można 
było znaleźć na szkolnym 
festynie zorganizowanym 
w Gimnazjum nr 8 przy uli-
cy Żabi Kruk w Gdańsku.

Pierwsza sobota czerwca. Na 
szkolnym dziedzińcu gwar. 

W szkole… po szkole

Młodzież, nauczyciele, rodzice, 
ale też okoliczni mieszkańcy. 
Każda klasa coś przygotowa-
ła. Jedni uczniowie prowadzą 
loterię, inni sprzedają napoje, 
popcorn lub własnoręcznie upie-
czone ciastka. Można również 
kupić wyroby wykonane przez 
uczniów klas artystycznych, mię-
dzy innymi ozdobne doniczki.

–  Jednym z zadań festy-
nów, które organizujemy od 

kilku lat, jest integrowanie 
szkoły z lokalną społecznością 
– mówi Mirosława Kowal, 
dyrektor szkoły. Stąd obecność 
dziś u nas organizacji zajmują-
cej się propagowaniem kontak-
tów sąsiedzkich.

W trakcie trwania imprezy, 
pod okiem nauczycielki wycho-
wania plastycznego, na szkol-
nym  szarym dotychczas murze 
powstaje kolorowe graffiti. Jedną 
z atrakcji imprezy jest przejażdż-
ka policyjnym motocyklem. Na 
prowizorycznej scenie odbywają 
się popisy artystyczne uczniów, 
a na szkolnym korytarzu wystę-
py klasowych kabaretów.

–  Obok dobrej zabawy ce-
lem corocznego festynu jest 
zebranie funduszy na okre-
ślony cel. W tym roku jest to 
zakup nagłośnienia dla szkoły 
– mówi Bożena Mazur, polo-
nistka, przewodnicząca szkol-
nego koła „Solidarności”, na 
zaproszenie której „Magazyn” 
gościł na festynie. 

(mk)

Obok dobrej zabawy celem corocznego festynu jest 
zebranie funduszy na określony cel. 
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Rozmowa z KRZYSZTOFEM ADAMCZYKIEM, członkiem Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, współauto-
rem wydanego niedawno albumu „Polskie Linie Oceanicz-
ne. Album floty 1951-2011”.

– Jaki cel przyświecał 
Panu jako współautoro-
wi publikacji? 

– W literaturze przed-
miotu bardzo mało pozycji 
poświęconych jest polskiej 
żegludze, a szczególnie jej 
flocie liniowej. Tymcza-
sem literatura zachodnia 
nasycona jest obszer-
nymi, bogato ilustro-
wanymi publikacjami 
opisującymi przeszłość 
armatorów, dzieje ich 
floty i poszczególnych 
statków. 

Czas najwyższy, 
aby zmienić tak nie-
korzystny stan wiedzy 
poprzez m.in. publikację na temat naszej floty 
liniowej, która podobnie jak przemysł okrętowy była jeszcze nie tak 
dawno chlubą polskiej gospodarki morskiej i całego Wybrzeża. Pró-
bę taką ma stanowić nasz album, w którym zaprezentowano ponad 
400 statków. To książka o przeszłości, ale skierowana ku przyszło-
ści, Dedykowana jest bowiem z jednej strony ludziom morza, którzy 
budowali silną pozycję polskiej floty, z drugiej zaś osobom młodym, 
które – mam nadzieję – ze swych marzeń i pragnień wyzwolą ener-
gię, dając szanse na rozwój żeglugi w przyszłości. 

– Podczas oglądania albumu trochę łza się w oku kręci. Au-
torzy starają się wprawdzie przedstawiać suchą dokumentację 
faktów, jednak trudno nie wyciągnąć wniosku, że prezento-
wana tu potęga morska została po prostu zmarnowana. Nie 
korciło Pana, by dopisać jakiś epilog, pointę?

– Oczywiście, że nieraz o tym myślałem, ale przecież firma pod 
szyldem Polskie Linie Oceaniczne SA nadal istnieje, co prawda 
eksploatując w swojej grupie tylko trzy statki i nie ma powodów do 
zachwytów, ale po kolei… Transformacja systemowa sprawiła, że 
gospodarka morska, a żegluga liniowa w szczególności, została pod-
dana ciężkiej próbie. Załamanie istniejących rynków zbytu i powolna 
likwidacja wiodących do nich szlaków przewozowych (linii) to jedne 
z wielu przyczyn obiektywnych, ale były też przyczyny subiektywne, 
jak m.in. bardzo źle od początku przeprowadzana prywatyzacja, gdy 
niektórym akcjonariuszom myliły się role, jakie mieli odegrać przy-
stępując do spółki. Zamiast być aktywnymi inwestorami, przeobra-
żali się w wierzycieli, egzekwując długi z PLO, pozbawiali spółkę 
środków produkcji. Ale nie ma co się oglądać do tyłu, jesteśmy tu 
i teraz, PLO funkcjonuje jako firma, decyzją Ministerstwa Skarbu 
Państwa jest w trakcie poważnego procesu wydawania akcji pracow-
niczych (ponad 5 tys. uprawnionych osób). Armator posiada plany 
rozwojowe, ma opracowaną strategię, kilka interesujących projek-
tów inwestycyjnych, które pozwolą zdyskontować dotychczasowe 
doświadczenie i wykorzystać właściwie potencjał ludzki. Pozostaje 
liczyć na pozytywne wsparcie akcjonariuszy i pomyślny rozwój sy-
tuacji na międzynarodowym rynku żeglugowym.

– Dokonana została iście tytaniczna praca przy zbieraniu 
materiałów do albumu. Jak długo trwała?

– Zespół trzech autorów przystąpił do wspólnej redakcyjnej 
pracy trwającej nieprzerwanie półtora roku. Na drodze rozsądnie 
wyważonego kompromisu decydowaliśmy o doborze informacji, 
fotografii i innych danych gromadzonych niekiedy latami, tak aby 
czytelnicy otrzymali o każdym ze statków zwięzły zapis rzetelnych 
informacji przekazanych w możliwie atrakcyjnej formie. Czy to 
się udało, najlepiej jeśli ocenią to ci, dla których głównie napisano 
tę książkę – pasjonaci morza i statków.

– Jako jeden z autorów podkreśla Pan swoją przynależność 
do „Solidarności”.

– Tak, w swoim biogramie autorskim przy końcu książki za-
mieściłem informację, że jestem członkiem Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Morskiej „S”, 
co poczytuję sobie za honor. Aktywna działalność związkowa nie 
oznacza bynajmniej monotematyczności, jak niestety wydaje się 
to niektórym, a wręcz przeciwnie, uwrażliwia i dlatego nie brak 
w Związku ludzi z pasją i chęcią tworzenia dla innych.

Rozmawiał Jarosław Wierzchołowski

Łza się w oku kręci

Przed nami czas wakacyj-
ny, co widać też po tzw. 
lżejszym repertuarze kin 
i teatrów, o telewizji nie 
wspominając. Tam już 
głównie powtórki i ta-
siemcowe seriale.

W kinach filmem god-
nym polecenia jest 
„Uwikłanie” Jacka 

Bromskiego. Grają w nim 
główne role Maja Ostaszew-
ska jako prokurator i Marek 
Bukowski jako policjant (na-
śladujący w swojej roli trochę 
zdystansowany styl gry Hum-
phreya Bogarta czy detektywa 
Marlowa ze znakomitych po-
wieści kryminalnych Raymon-
da Chandlera). Rolami samymi 
w sobie jest postać cynicznego 
esbeka granego przez Andrze-
ja Seweryna czy pełnego lęku 
człowieka, znającego kulisy 
służb specjalnych, żyjącego 
w domu zamienionym w twier-
dzę (Krzysztof Stroiński).

To film w części o ośmior-
nicy, jaką pozostawiły po sobie 
peerelowskie służby specjalne.  
Nakręcony w pięć lat po wyda-
niu książki Zygmunta Miło-

szewskiego, nadal zmusza do 
pytań o koszty transformacji, 
przedziwne pomieszanie róż-
nych postaw i wyborów, kie-
runków ideowych. 

W tym wszystkim najbardziej 
autentyczny jest lęk wynikający 
z wpływów mniej lub bardziej 
zweryfikowanych esbeków czy 
milicjantów. Młoda prokurator 
i policjant, wspólnie próbujący 
rozwikłać zbrodnię, która wy-
darzyła się współcześnie, ale 
której korzenie sięgają 1987 
roku, co chwila natykają się na 
uwagi: Dotknęła pani spraw, 
których nie wolno dotykać, Oni 
mogą wszystko czy Mniej wiesz, 
dłużej żyjesz. Słyszą, że najważ-
niejsze teczki nie zostały spa-
lone: Leżą w sejfie jakiejś willi 
w Konstancinie.  Znamienna jest 
uwaga esbeka, który ustawił się 
już w nowej rzeczywistości, że 
on nie tęskni za komuną, ale na 
czasy obecne też nie może pa-
trzeć. A że się ustawił, świadczy 
jego śmiech, gdy pani prokurator 
mówi, że zarabia na rękę około 7 
tysięcy złotych. 

W takich sytuacjach poja-
wia się refleksja o niesymetrii 
polskich przemian. Już nie 

Jako że to czas wakacji, 
chciałbym zachęcić do wy-
brania się latem do letniego 

teatru na plaży w Gdyni Orło-
wie. Jak się trafi na dobrą po-
godę, to naprawdę jest świetne 
przeżycie, godne polecenia też 
jako atrakcja dla gości z Polski 
(zazwyczaj przypominają sobie 
o nas w czasie lata). W ubie-
głych latach prezentowano 
tam różne sztuki, o Casano-
wie,  Greku Zorbie, świetną 

TEATR w Orłowie

Peerelowska 
OŚMIORNICA i dwa morderstwa...
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chodzi tylko o emerytury róż-
nych ubeków, prokuratorów 
stalinowskich, które trochę zo-
stały ograniczone w tej kadencji 
(niewiele osób pamięta, jak to 
czasami wychwalany prezydent 
Aleksander Kwaśniewski za-
wetował ustawę deubekizacyj-
ną, przygotowaną przez rząd 
Jerzego Buzka: koalicję AWS-
-UW). Większym problemem 
jest to, że kat ma wciąż władzę 
nad ofiarami tamtego systemu, 
które w jakiś tam sposób za-
plątały się w sieci (ilustracją 
tej sytuacji jest opis werbunku 
TW „Filozofa” w 19 numerze 
tygodnika „Uważam RZE”).  
Ile jeszcze takich teczek, takich 
swoistych polis ubezpieczenio-
wych, jest w ręku generałów 
odpowiedzialnych za Grudzień 
’70, strzały w kopalni Wujek 
czy śmierć księży w stanie wo-
jennym?

Te i inne pytania rodzą 
się w trakcie oglądania tego 
sprawnie nakręconego filmu 
kryminalnego z dwoma mor-
derstwami do rozwikłania 
i owym drugim, teczkowym, 
dnem. 

Wojciech Książek

– według Gombrowicza. Coraz 
bardziej poprawia się też stro-
na techniczno-scenograficzna 
(chociażby stosowane mikro-
foniki, dzięki którym lepiej 
słyszy się wygłaszane kwestie 
wśród szumu fal). Ale głównie 
o ów szum chodzi, o widok 
statków na redzie portów Trój-
miasta. O ów wiatr od morza. 

Szczere gratulacje dla Teatru 
Miejskiego z Gdyni za pomysł, 
który trochę nawiązuje do spek-

takli z Teatru Witkacego w Za-
kopanem. To też ważne, aby 
wychodzić na tego rodzaju spek-
takle z dziećmi, aby przekazywać 
im sympatię do teatru, do owej 
przemiany dokonującej się na 
scenie. Łatwiej im będzie bronić 
się w życiu przed różnego rodzaju 
manipulacjami, tanimi reżyseria-
mi.  A wiele jest różnych gierek 
dookoła. Tym bardziej w czasie 
przedwyborczym.

(wk)

KULTURA

Maja Ostaszewska wcieliła się w rolę dociekliwej pani prokurator Agaty Szackiej, w roli 
komisarza Smolara wystąpił Marek Bukowski.
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PRAWO

Pytania do prawnika§

Tel. 58 308-44-69 lub 308-42-74, dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych
koordynator działu
dr Waldemar Uziak 12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska 8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9-14 – 8-13 – 9-16

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 8.30-15.30 8.30-15.30 8.30-15.30 O. Gdynia

9-15 8.30-15.30

doradca prawny
Łukasz Sulej 9-16 9-16 9-16 9-16 –

doradca prawny
Tomasz Gryczan 10-13.30 – 10-14 10-14 9-15

Biuro Prawne 

Zgodnie z art. 1542 § 1 kodeksu pracy, urlopu wypoczynkowego 
udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, 
odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w 
danym dniu. Przepis ten traktuje „dni pracy” wyłącznie indywidualnie, 
tzn. każdy pracownik ma swoje konkretne dni, w których powinien 
pracować zgodnie z harmonogramem. Dotyczy to jednakowo pracow-
ników zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Treść cytowanego przepisu może rodzić pytanie: czy dopuszczalna jest 
sytuacja, w której w jednym dniu kalendarzowym pracownik pracował 
i jednocześnie rozpoczyna urlop wypoczynkowy?

Próbę rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia prawnego 
podjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 listopada 2010 r. (II PK 
116/10). Skład orzekający analizował przede wszystkim rozkład 
pracy z tzw. zmianą nocną. Z uzasadnienia wyroku wynika, iż o 
początku urlopu decyduje rozkład czasu pracy pracownika. W 
następstwie znaczenie ma początek kolejnej doby pracowniczej, 
a nie sama doba kalendarzowa. W myśl art. 128 § 3 pkt 1 k.p. 
przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od 
godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy. Oznacza to, że może zaistnieć 
sytuacja, w której pracownikowi po zakończeniu pracy na wcze-
śniejszej zmianie (np. w godzinach rannych) zostanie udzielony 
urlop wypoczynkowy tego samego dnia kalendarzowego.

Powyższy wniosek ma niezmiernie istotne znaczenie w zakresie 
ochrony zatrudnienia. Zgodnie bowiem z art. 41 k.p. pracodawca nie 
może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. 

Tomasz Gryczan

Początek urlopu 
wypoczynkowego

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, jeżeli za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie 
po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie jej wykonywa-
nia. Na gruncie obowiązujących przepisów prawa pracodawca 
nie może zmusić pracownika do badania stanu trzeźwości. 

Odmowa poddania się takiemu badaniu nie polepsza jednak 
sytuacji pracownika. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 maja 
1985 r. (I PRN 39/85) wskazuje, że z reguły trzeźwy pracownik 
nie ma interesu w tym, by odmówić testu na zawartość alkoholu 
w organizmie. Jednocześnie skład orzekający zaznaczył, iż użycie 
urządzenia do badania trzeźwości jest tylko jedną z okoliczności 
wymagających rozważenia w toku konkretnej sprawy (istotny jest 
również dowód z zeznań świadków). 

Pracownik, któremu odmawia się dopuszczenia do pracy ze 
względu na podejrzenie o spożycie alkoholu, może zażądać np. 
badania zakładowym alkomatem. W przypadku, gdy pracodawca 
nie zapewni przeprowadzenia odpowiedniego badania stanu trzeź-
wości, nie może on stosować wobec pracownika negatywnych 
konsekwencji prawnych.

Tomasz Gryczan

Badanie stanu trzeźwości 
zatrudnionego 

Pracodawca zatrudniający 
co najmniej 20 osób w sy-
tuacji rozpoczęcia zwol-
nień z przyczyn niedoty-
czących pracowników, np. 
w przypadku redukcji eta-
tów, musi uwzględnić fakt, 
że dobór pracowników do 
zwolnienia nie może być 
całkowicie dowolny.

W razie zwolnień gru-
powych pracodawca 
w porozumieniu za-

wieranym z zakładowymi or-
ganizacjami związkowymi lub 
przedstawicielami pracowników 
albo w regulaminie określa kry-
teria doboru pracowników do 
zwolnienia (art. 3 w zw. z art. 2 
ust. 3 ZwolGrupU).

Na pracodawcy ciąży obo-
wiązek określenia tych kryteriów 
w sposób obiektywny i sprawie-
dliwy, z uwzględnieniem zakazu 
dyskryminacji w zakresie roz-
wiązania stosunku pracy. Zgodnie 
z uchwałą pełnego składu Izby 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Sądu Najwyższego z 27 czerwca 
1985 r. (III PZP 10/85) w sprawie 
wytycznych dotyczących wykład-
ni art. 45 kodeksu pracy i praktyki 
sądowej stosowania tego przepisu 
w zakresie zasadności wypowie-
dzenia umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony, zgodnie 
z tezą II tej uchwały: ocena 
zasadności wypowiedzenia 
umowy o pracę w ramach 
art. 45 k.p. powinna być do-
konana z uwzględnieniem 
słusznych interesów zakła-

du pracy oraz przymiotów 
pracownika związanych ze 
stosunkiem pracy. Oznacza to, 
że najważniejszymi kryteriami do-
boru do zwolnienia powinny być: 
przydatność pracownika do pracy, 
jego umiejętności, doświadczenie 
zawodowe, dotychczasowy prze-
bieg pracy (praca nienaganna), 
kwalifikacje zawodowe oraz jego 
staż pracy, przy czym zakładowy 
staż pracy nie może być jedynym 
kryterium typowania pracowni-
ków do rozwiązania z nimi sto-
sunków pracy w ramach zwolnień 
grupowych. Jednym z kryteriów 
może być także dyspozycyjność 
pracownika, w związku z potrze-
bą zapewnienia prawidłowego 
i bez zakłóceń funkcjonowania 
zakładu pracy.

Kryteria odnoszące się do 
sytuacji osobistej, rodzinnej 
i majątkowej pracownika, 
takie jak np.: obowiązek utrzy-
mania rodziny, stan rodziny, po-
siadanie innych źródeł dochodu, 
zatrudnienie obojga małżonków 
u pracodawcy, niepełnospraw-
ność, samotne wychowywanie 
dzieci czy też możliwość znale-
zienia nowego zatrudnienia po-
winny być brane pod uwagę 
jedynie pomocniczo. Jednak 
wybór pracownika do zwolnie-
nia może być sprzeczny z zasa-
dami współżycia społecznego, 
gdy jego sytuacja osobista jest 
znacznie gorsza niż pozostałych 
pracowników.

Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 27 listopada 1997 
r. (KPIN 401/97), kontroli sądu 

Zwolnienia grupowe 
– trudny wybór

Mobbing 
Czym jest mobbing? Czy 
określono minimalny okres 
niezbędny do jego zaistnienia?

Mobbing polega na uporczy-
wym lub długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika. 
Określenia „uporczywość” 
i „długotrwałość” mają charak-
ter ocenny. Za mobbing mogą 
być uznane  także nieumyślne, 
bezprawne działania lub za-
chowania mobbera. Skutkiem 
mobbingu może być zaniżona 
ocena przydatności zawodowej 
pracownika, jego poniżenie lub 
ośmieszenie, izolowanie go 
lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników.

Sprawcą mobbingu może 
być pracodawca będący osobą 
fizyczną, osoby zarządzające 
w imieniu pracodawcy zakła-
dem pracy, przełożeni lub inni 
pracownicy. 

Ustalenie, czy nękanie lub 
zastraszanie pracownika miało 

nie podlega co prawda ocena 
zasadności decyzji pracodaw-
cy o zmianie struktury organi-
zacyjnej zakładu pracy w celu 
racjonalizacji i ograniczenia 
zatrudnienia pracowników, 
to jednak sąd bada zasadność 
i słuszność kryteriów doboru 
i kwalifikowania pracowników 
do zwolnienia.

Podobne zasady stosuje się 
przy zwolnieniach indywidual-
nych, w sytuacji gdy pracodaw-
ca zatrudniający co najmniej 20 
osób rozwiązuje z pracownikiem 
stosunek pracy z przyczyn nie-
dotyczących tego pracownika, 
a zwolnienia w okresie 30 dni 
obejmują mniejszą liczbę pra-
cowników, niż określona w art. 
1 ustawy ZwolGrupU (art. 10 
ustawy o  ZwolGrupU).

Jeśli pracownik nie zgadza się 
z podaną przyczyną wypowie-
dzenia, przysługuje mu prawo 
skierowania sprawy na drogę po-
stępowania sądowego, gdzie sąd 
będzie badał zasadność i trafność 
zastosowanych kryteriów.

Sąd pracy nie kontroluje na-
tomiast kryteriów, według któ-
rych zaproponowano pracow-
nikowi zawarcie porozumienia 
o rozwiązaniu umowy o pracę.

Maria Szwajkiewicz

Podstawa prawna: ustawa 
z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 
(Dz. U. nr 90 poz. 844 ze zm.)

charakter uporczywy lub długo-
trwały, wymaga zindywiduali-
zowanej oceny w każdym przy-
padku. Nie można więc przyjąć 
minimalnego okresu, po upływie 
którego będziemy mówić o mob-
bingu. Natomiast ocena, czy 
nastąpiło nękanie i zastraszanie 
pracownika oraz czy działania 
te miały na celu i mogły lub do-
prowadziły do zaniżonej oceny 
jego przydatności zawodowej, 
do jego poniżenia, ośmieszenia, 
izolacji bądź wyeliminowania 
z zespołu współpracowników, 
opierać się musi na obiektyw-
nych kryteriach. Samo poczucie 
pracownika, że podejmowane 
wobec niego działania i zacho-
wania mają charakter mobbingu, 
nie są wystarczającą podstawą 
do stwierdzenia, że rzeczywiście 
wystąpił mobbing.

Pracodawca ma obowią-
zek przeciwdziałaniu mob-
bingowi.

Łukasz Sulej

Przeszukanie 
pracownika 
Czy przeszukiwanie pracow-
ników na polecnie pracodaw-
cy jest zgodne z prawem?

Stosowanie przeszukiwania 
pracowników w celu ochrony 
mienia pracodawcy przed kradzie-
żą jest zagadnieniem niezmiernie 
kontrowersyjnym. Sąd Najwyższy 
w wyroku z 13 kwietnia 1972 r. 
(I PR 153/72) uznał, że wskaza-
na metoda kontroli jest zgodna 
z prawem. Przeszukanie musi być 
jednak poprzedzone informacją 
o możliwości korzystania przez 
pracodawcę z tego rodzaju środ-
ka (np. w regulaminie pracy). Sąd 
podkreślił ponadto, iż przeszuka-
nie powinno być wykonywane 
w porozumieniu z przedstawi-
cielstwem pracowników. 

Jeżeli pracodawca narusza 
godność pracownika w spo-
sób ciężki, to pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę bez 
wypowiedzenia w trybie art. 
55 § 11 k.p.

Tomasz Gryczan
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MAGAZYNOWY PORADNIK WAKACYJNY

Aby wakacyjna podróż nie przerodziła się w koszmar, za-
planujmy wszystko wcześniej. Nie tylko z fantazją, ale też 
z rozsądkiem.

Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wę-
gier, Włoch  oraz trzech państw 
stowarzyszonych: Islandii, Nor-
wegii i Szwajcarii. Poza strefą 
Schengen nadal pozostają, a tym 
samym nie zniosły kontroli na 
granicach wewnętrznych Wielka 
Brytania i Irlandia. W kolejce 
na przyjęcie do grona członków 
strefy Schengen oczekują Cypr, 
Bułgaria i Rumunia. W tych 
pięciu krajach na granicy mogą 
żądać okazania dowodu osobi-
stego. Podobnie jest w banku 
czy hotelu. Nie należą również do 
UE: Chorwacja, Bośnia i Herce-
gowina, Albania, Czarnogóra czy 
Serbia i trzeba tu mieć dowód 
osobisty. Paszport obowiązkowo 
trzeba zabrać ze sobą w podróż 
do Turcji (potrzebna też wiza, 
którą kupuje się na lotnisku), do 
popularnego Egiptu czy Tunezji. 
Wizy dodatkowo zażądają od 
nas na Białorusi i w Rosji, trzeba 
o nie postarać się przed wyjaz-
dem w placówkach konsularnych 
w Polsce.  

Koniecznie trzeba pamię-
tać, aby dziecko miało ze sobą 
w podróży własny paszport, 
dowód osobisty lub zostało 
wpisane do paszportu rodzica. 
Bez tego czekają nas niemałe 
kłopoty. Radzimy też zabrać 
ze sobą walutę danego kraju, 
czeki podróżne  lub euroczeki. 
Najlepiej kupić walutę kraju, do 
którego się udajemy w Polsce, 
a nie euro, aby uniknąć podwój-
nej wymiany i nie przepłacać.  

Nie zapomnij 
o ubezpieczeniu

Należy pamiętać, że kosz-
ty leczenia za granicą są bar-

dzo wysokie i nawet niezbyt 
poważny wypadek czy zacho-
rowanie może zrujnować nas 
finansowo. Lepiej posiadać  
Europejską Kartę Ubezpie-
czenia Zdrowotnego wyda-
waną przez NFZ, która jest 
dowodem, że osoba okazu-
jąca ten dokument ma prawo 
do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych niezbędnych 
w czasie pobytu w innym 
państwie członkowskim UE/
EFTA. Trzeba jednak liczyć 
się z koniecznością poniesie-
nia opłat za usługi medyczne, 
które po powrocie do kraju 
i przedstawieniu rachunków 
powinny zostać zrefundo-
wane. Warto jednak wykupić 
dodatkowe ubezpieczenie na 
czas podróży od nagłego za-
chorowania oraz nieszczęśli-
wego wypadku. Towarzystwa 
ubezpieczeniowe prześcigają 
się w propozycjach polis 
ubezpieczeniowych. Więk-
szość towarzystw proponuje 
atrakcyjne ubezpieczenia, 
gdzie przy ubezpieczeniu 
dwóch osób dorosłych otrzy-
muje się 5o proc.  zniżki na 
pierwsze dziecko i darmowe 
ubezpieczenie dla drugiego 
dziecka. Jeśli ktoś choruje 
przewlekle, warto wykupić 
wariat rozszerzony polisy. 
Popularny wariant ubezpie-
czenia podstawowego od le-
czenia szpitalnego i leczenia 
ambulatoryjnego do wysoko-
ści 15 tys. euro i 15 tys. zł od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków w wersji podsta-
wowej kosztuje dla jednej 
osoby na tydzień niewiele 
ponad 20 zł. Ileż bezpieczeń-
stwa zyskujemy za taką kwo-
tę. Dodatkowo można ubez-
pieczyć bagaż podróżny czy 
koszt odwołania uczestnictwa 
w podróży. Podwyższenia 
ubezpieczenia wymaga się też 
od narciarzy czy innych upra-
wiających sporty ekstremal-
ne. Warto zapoznać się jednak 
szczegółowo z warunkami 
ubezpieczenia i dowiedzieć 
się, za co ubezpieczyciel 
nie odpowiada.  Większość  
ubezpieczycieli  nie obejmuje 
swoim świadczeniem  wypad-
ków w wyniku np. zdarzeń ta-
kich jak trzęsienie ziemi czy 
rewolucja. Ostatnia rewolu-
cja w Egipcie i katastrofy na 
Dalekim Wschodzie zastały 
naszych turystów na lotni-
skach, czekających długo na 
możliwość powrotu do kraju. 
W każdym razie czas wa-
kacji planujmy z głową, by 
odpoczynek nie przerodził 
się w koszmar spowodowany 
nieprzewidzianymi wypad-
kami.   

Dorota Trela-Godzwon

WAKACJE z głową
Kilka praktycznych rad

Wytrawni podróżnicy radzą 
zrobić spis rzeczy potrzebnych 
w podróży. Przygotowania za-
cząć trzeba od dokumentów, 
najlepiej zrobić ich kserokopię 
i zapoznać się z przepisami wy-
jazdowymi danego kraju. Jeśli 
w podróż wybieramy się samo-
chodem, trzeba sprawdzić stan 
techniczny auta i ważność badań 
okresowych. Warto dowiedzieć 
się też, czy nie jest potrzebna 
Zielona Karta. W większości 
towarzystw ubezpieczeniowych 
Zielona Karta wydawana jest 
bezpłatnie do polisy OC. Od 
1.05.2004 roku, kiedy Polska 
stała się państwem członkow-
skim Unii Europejskiej, polskie 
OC jest ważne w większości kra-
jów Europy i nie jest potrzebna 
Zielona Karta. Jednak wybiera-
jąc się do Albanii, na Białoruś, 
do Bośni i Hercegowiny, Iranu, 
Izraela, Maroka, Mołdawii, Ser-

bii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji 
lub Ukrainy Zieloną Kartę trzeba 
koniecznie mieć. 

Jeśli podróżujesz samolo-
tem, ważna będzie dopuszczal-
na waga bagaży. Zwykle do kla-
sy ekonomicznej masz prawo 
zabrać ze sobą bagaż podręcz-
ny do 5 kg wagi, powinieneś 
zmieścić w nim najpotrzeb-
niejsze rzeczy, jak również te 
cenniejsze (np. aparat fotogra-
ficzny czy kamerę). Do samo-
lotu nie wolno wnosić ostrych 
narzędzi ani butelek z płynami, 
obostrzenia te wprowadzono po 
zamachu na World Trade Cen-
ter. Bagaż przewożony w luku 
bagażowym nie może przekra-
czać 20 kg. Warto zważyć go 
samemu przed wyjazdem na 
lotnisko, by nie musieć wyrzu-
cać rzeczy. Podróżna apteczka 
to ważna sprawa, w niej pla-
stry, bandaże,  coś przeciw ko-
marom, środki przeciwbólowe, 
środki przeciwgrypowe, coś  na 

przypadłości żołądkowo-jelito-
we czy przeciw oparzeniom sło-
necznym. W wypadku  choroby 
komunikacyjnej potrzebny bę-
dzie Aviomarin. Jeśli planujemy 
podróż do krajów tropikalnych, 
niezbędne są szczepienia. Kie-
szonkowy słownik podróżny 
i rozmówki dopełnią naszego 
bagażu. Jeśli nie chcemy ucho-
dzić za arogantów, trzeba po-
znać kilka podstawowych zwro-
tów językowych i zapoznać się 
ze zwyczajami kraju, do którego 
się udajemy. Nie mylić  „Good 
morning” z „Good afternoon”.  
W krajach śródziemnomor-
skich czas sjesty w południe 
jest święty, w południe nic nie 
załatwimy ani w urzędzie, ani 
w sklepie. Łatwiej zniesiemy 
upały, jeśli zastosujemy się do 
zwyczajów miejscowych i nasz 
biologiczny zegar przestawimy 
na lokalny bieg. 

Z paszportem czy 
z dowodem osobistym

Ziściło się marzenie Europej-
czyków o podróży bez granic. 22 
kraje Unii Europejskiej zlikwido-
wały wszelkie kontrole dokumen-
tów na granicach. Wjeżdżamy na 
teren innego państwa nie wiedząc 
nawet kiedy. Stało się to możliwe 
dzięki tzw. układowi z Schengen, 
którego postanowienia znoszą 
kontrole na granicach wewnętrz-
nych Unii. Strefa Schengen 
obejmuje terytorium 25 państw: 
22 państw Unii Europejskiej: Au-
strii, Belgii, Republiki Czeskiej, 
Danii, Estonii, Finlandii, Fran-
cji, Niemiec, Holandii, Grecji, 
Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, 
Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, 

Wakacje to okres, w którym wielu młodych ludzi podej-
muje pracę sezonową, zwłaszcza w gastronomii i ho-
telarstwie. Zamieszczamy kilka wskazówek dla osób 
zamierzających podjąć taką pracę. 

� Zawsze dąż do zawarcia umowy o pracę na piśmie i pod-
pisuj ją najpóźniej w dniu podjęcia pracy. Umowa musi 
potwierdzać wysokość wynagrodzenia, rodzaj i warunki 
pracy.

� Ustal na piśmie ewentualną odpłatność za nocleg czy np. 
za jedzenie (przy pracy w gastronomii). 

� Bezwzględnie negocjuj wypłatę wynagrodzenia co tydzień 
– jeżeli otrzymasz ją po tygodniu będziesz spokojniejszy 
o resztę należności). 

� Umowę o dzieło lub zlecenie przyjmuj tylko w ostateczno-
ści – tracisz prawo do minimalnego wynagrodzenia i ubez-
pieczenie od wypadku w pracy. 

� Bądź asertywny. Zyskasz pewność i szacunek w oczach 
pracodawcy. 

� Konkretyzuj niejasne i ogólne zapewnienia pracodawcy. 
� Wiedz, że jesteś ważny dla pracodawcy. To dzięki takim 

pracownikom może „kręcić się” jego biznes.
� Przed rozpoczęciem pracy powinieneś odbyć badania lekar-

skie i szkolenie z zakresu BHP (przy umowie o pracę).

Praca wakacyjna
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Podczas obrad Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Po raz pierwszy Wojewódzka Rada Zatrudnienia, organ opi-
niodawczo-doradczy marszałka województwa pomorskie-
go w sprawach polityki rynku pracy, zebrała się w gmachu 

Zarządu Regionu Słupskiego „Solidarności”. Obecni byli:  jej 
przewodniczący, senator Kazimierz Kleina, wicemarszałek 
województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Janusz Chałubiński, kie-
rownik słupskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy Roman 
Giedrojć, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomor-
skiego Marek Biernacki. Na sali  byli też koledzy z Regionu 
Gdańskiego.

Stanisław Szukała, przewodniczący słupskiej „Solidarności”, 
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę przede wszystkim na odręb-
ność i specyfikę regionu. Problemy związane z bezrobociem są 
tu o wiele większe niż w Trójmieście.  – Pracodawcy – podkre-
ślił  – masowo wykorzystują umowy o dzieło,  umowy-zlecenia i  
umowy na czas określony, które są niezwykle wygodne dla nich, 
a niekorzystne dla pracowników. W dalszej części stwierdził, że 
pracodawcy zbyt często zmieniają umowy o pracę na samozatrud-
nienie. Takie zmiany wskazują tylko na unikanie odpowiedzial-
ności i obarczanie pracowników dodatkowymi kosztami. – Nie 
możemy jako związkowcy na takie rozwiązania się godzić, tym bar-
dziej że umowy na czas nieokreślony są możliwe i bezpieczniejsze 
–  zakończył swoje wystąpienie Szukała. Z szefem słupskiej „Soli-
darności” zgodził się inspektor Roman Giedrojć. Z kolei dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Janusz Chałubiński mówił 
o tym, że pracownicy nie powinni być zaskakiwani nagłymi wy-
powiedzeniami z pracy, choć zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem 
umów na zlecenie, szczególnie w okresie sezonowym. Jednak obo-
wiązkiem pracodawcy jest dokładne zaznajomienie pracownika  
z treścią umowy. Nie wszyscy pracodawcy podchodzą uczciwie 
do przekazania takiej wiedzy pracownikom i stąd dochodzi do 
wielu nieporozumień.

Po merytorycznej dyskusji przyjęto uchwałę, którą Wojewódz-
ka Rada Zatrudnienia przedstawi Sejmikowi Województwa. Po-
morskiego. Podsumowuje ona 2010 rok pod kątem rynku pracy 
w województwie. Dowiadujemy się, że choć odnotowano w 2010 
roku niewielki wzrost liczby bezrobotnych, to dynamika tego zja-
wiska była dziesięciokrotnie mniejsza niż w 2009 roku. Stało się 
tak, ponieważ było bardzo dużo środków finansowych z Funduszu 
Pracy, jak również z europejskiego funduszu, dostępnych w kom-
ponencie regionalnym. Jednocześnie w uchwale zwrócono uwagę 
na ograniczenie w 2011 roku środków z Funduszu Pracy na ak-
tywną politykę do walki z bezrobociem. W uchwale czytamy też, 
że rada zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z drastycznego 
ograniczenia  tych środków i przekazuje swoje sugestie ministro-
wi pracy i polityki społecznej, ministrowi finansów, przewodni-
czącemu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, marszałkowi 
województwa pomorskiego, przewodniczącemu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych Senatu RP.

W ramach obchodów sierp-
niowych Zarząd Regionu zapra-
sza na uroczystą mszę świętą 
28 sierpnia, która odbędzie się 
o godzinie 12 w kościele  pod 
wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Słupsku. 
W trakcie nabożeństwa zostanie 
poświęcona replika sztandaru 
NSZZ „Solidarność” Regionu 
Słupskiego. W tym dniu minie 
30 lat od poświęcenia oryginal-
nego sztandaru. Stan techniczny 
nie pozwala jednak na prawi-
dłowe jego użytkowanie, więc 
trzeba było wykonać replikę. 
Słupski Zarząd Regionu wyraża 
swoje serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do jej powstania.

Do końca czerwca udało 
nam się zebrać 2800 podpisów 
pod projektem ustawy o pod-
niesieniu płacy minimalnej. 
Zarząd Regionu Słupskiego 
NSZZ „Solidarność” pla-
nuje liczbę tę zwiększyć do 
4000. Podpisy były zbierane 
w poszczególnych organiza-
cjach zakładowych, a także  
w pierwszych dniach czerwca 
odbyła się publiczna zbiórka 
przed siedzibą Zarządu Re-
gionu. Wszystkim osobom 
zaangażowanym w tę akcję 
Zarząd Regionu wyraża swoją 
wdzięczność.

Zarząd Regionu Słupskie-
go NSZZ  „Solidarność” skła-
da serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w manifestacji w Gdańsku 25 
maja br. Na blisko trzy tysiące 
manifestujących, z Regionu Słup-
skiego było 250 osób. Jak zawsze 
byliśmy widoczni i słyszalni.

Stowarzyszenie Między-
narodowy Festiwal Brydża 
Sportowego w Słupsku zapra-
sza na XV Mistrzostwa Ziemi 
Słupskiej w Scrabble o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Grand Prix Polski 
w dniach 30-31 lipca 2011 
r. Miejscem turnieju będzie 
Akademia Pomorska w Słup-
sku przy ul. Arciszewskiego 
22a (budynek główny).

Jednocześnie zaprasza-
my wszystkich chętnych na 
XII Memoriał Szachowy im. 
Sotero Wismonta o Puchar 
Przewodniczącego Zarządu 

 W pierwszych dniach 
czerwca na drugim posie-
dzeniu zebrała się niefor-
malna komisja do spraw 
rozwoju Związku przy Za-
rządzie Regionu.

Jednym z członków tej 
grupy jest wiceprzewod-
niczący Zarządu Regionu 

Tadeusz Pietkun, który wi-
dzi rozwój organizacji związ-
kowych przede wszystkim 
w czynnym i aktywnym udziale 
członków w dotychczasowych 
komisjach zakładowych. Pozy-
skiwanie i zakładanie nowych 

organizacji w zakładach pracy 
jego zdaniem to długi pro-
ces, na który składa się wiele 
czynników. – Są trzy sposoby, 
które możemy wykorzystać do 
poszerzenia bazy związkowej 
–  mówi Tadeusz Pietkun. – Po 
pierwsze czekamy – ktoś do nas 
się zgłasza i my jako związek 
zawodowy udzielamy wtedy 
wszelkiej pomocy od strony 
formalnej i prawnej – taką for-
mę założenia komisji nazwał-
bym bierną. Natomiast formą 
czynną jest, gdy nasi przeszko-
leni ludzie poprzez pokazanie 
korzyści z przynależności do 

WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA

Jak pracodawcy wykorzystują 
sytuację na rynku pracy

Sposoby na rozwój Związku 
w Regionie Słupskim 

związku namawiają do jego 
powstania w miejscach pracy. 
Jest też komercyjny sposób 
– poprzez zatrudnienie firm ze-
wnętrznych, które specjalizują 
się w takich przedsięwzięciach, 
ale jest to dość kosztowne. My 
w komisji najbardziej skupia-
my się na formie czynnej, co 
z kolei wymaga determinacji 
i czasu, ale sądzę, że przyniesie 
w niedługim czasie  oczekiwane 
efekty, czyli powstanie nowych 
organizacji zakładowych NSZZ 
„Solidarność” – podsumował 
Pietkun.

Zaproszenie 

Regionu Słupskiego NSZZ 
„Solidarność”, który odbędzie 
się w Słupsku w dniach 27-28 
sierpnia br. także w Akademii 
Pomorskiej.

Uroczysta 
msza święta

Dziękujemy! 

Zbieramy 
podpisy 

 W tym roku główną nagrodą konkursu jest samochód osobo-
wy. Jak widać na zdjęciu, bywały lata, że można było wygrać 
dwa samochody. Przypominamy, że tegoroczny turniej bry-
dżowy odbędzie się w Słupsku od 5 do 14 sierpnia br. Miej-
scem rozgrywek będzie tradycyjnie Hala Sportowo–Widowi-
skowa „Gryfia” przy ul. Szczecińskiej 99.

Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach w Słupsku:
� Piast ul. Jedności Narodowej 5
� Staromiejski, ul. Jedności Narodowej 4
� Zamkowy, ul. Dominikańska 9
� Słupsk, ul. Poznańska 11
� Dom Studenta nr 3 
� Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a

XXI Międzynarodowy Festiwal 
Brydża Sportowego Pamięci 
Arcymistrza Henryka Wolnego 
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Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z dawnym księgowym” 
z nr. 5/2011. Poprawnie 
wyłonił hasło „Polityk 
jest odpowiedzialny za 
statek a nie za fale” pan 
STEFAN HORN z Gdańska. 
Zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagrody. 
Gratulujemy.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
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POZIOMO
1) Czarny Ląd, 5) podróż sa-
mochodem, 8) powieść Ama-
do, 9) agitka, 10) kamień 
piekielny, 11) zwierzę jak 
dziura, 12) wydarzenie ma-
łej wagi, 15) wzór dla syna, 
16) dopisek, 17) nazwa 
pandemii grypy w latach 
1918–1919, 19) eurogrosz, 
21) pot. komputer, blaszak, 
23) białko wchodzące w skład 
szkliwa, 26) drzewo z korala-

mi, 27) Internetowy Biuletyn 
Informacyjny „Solidarno-
ści” Regionu Gdańskiego, 
30) miasto w Niemczech, 
w Nadrenii Północnej-West-
falii, 31) … Aurelia Fausti-
na, córka konsula Tyberiusza 
Klaudiusza Sewerusa Procu-
lusa, 32) krewny w linii mę-
skiej, 33) rurki do napojów, 
34) Gruba … – ujęcie wody 
w Warszawie, 35) dzielnica 
Gdańska, 36) napój Zeusa

PIONOWO
1) chroni przed nieszczę-
ściami, 2) liparyt, magmowa 
skała, 3) planetoida z pasa 
głównego asteroid okrąża-
jąca Słońce w ciągu 3,49 lat, 
4) osoba funkcyjna w Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność”, 5) i Fraszyńska, i Fajkow-
ska, 6) sklepowe tyły, 7) stresz-
czenie publikacji naukowej, 
13) etylina lub olej napędowy, 
14) uchwyt do zahaczenia, 
18) miejscowość w Kazach-
stanie w obwodzie ałmaac-
kim, 19) owczarek szkocki, 
20) rodzaj bawełnianej tka-
niny płóciennej o gęstym 
splocie, 21) uczestnik spływu, 
22) miejsce na uwagi w ze-
szycie, 24) łatwowierność, 
25) już nie panna, 28) pier-
wiastek z grupy azotowców, 
29) najstarszy w rodzinie 

(kas)
Litery  z pól ponumerowanych 
w dolnym prawym rogu kratki  
od 1 do 30 utworzą rozwiąza-
nie – przysłowie japońskie.

Krzyżówka z kamieniem piekielnym

Wielką czy małą?
Dlaczego niektóre wyrazy, takie jak: KRAKOWIANKA, 
MEKSYKANIN, RZYMIANIN, ŻYD, raz pisane są wielką 
literą, a innym razem małą? Na to pytanie spróbujemy 
znaleźć odpowiedź, przyglądając się przykładom oraz 
powołując się na obowiązujące zasady pisowni. 

Mieszkańcy krajów, miast, osiedli, terenów geograficz-
nych, członkowie narodów, ras i szczepów oraz społeczno-
ści wyznaniowych

Zwróćmy uwagę na wyróżnione podkreślone w zdaniach 
wyrazy.
1. Gdy zwiedzaliśmy Rzym, pewien rzymianin wskazał nam 

drogę do Koloseum, natomiast w stolicy Meksyku – znajo-
mi meksykanie oprowadzili nas po całym mieście. 

2. W starożytnym państwie – Cesarstwie Rzymskim Rzymia-
nami rządzili cesarze, między innymi: Oktawian August, 
Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron.

3. Podczas uroczystości beatyfikacyjnych 1 maja 2011 r. w Wa-
tykanie byli: Włosi, Polacy, Niemcy, Żydzi, Meksykanie....

4. Biblię czytają nie tylko żydzi i chrześcijanie.
5. Pieśni z różnych regionów Polski śpiewali: Pomorzanie, 

Ślązacy, Łowiczanie, Kaszubi i Krakowianki.
6. Na festiwal przyjechali artyści z kilku miast: jedna kra-

kowianka, dwie gdańszczanki, trzy warszawianki i cztery 
łowiczanki oraz jeden wrocławianin i jeden krakowianin.

Jak można zauważyć małą literą piszemy: rzymianin, meksy-
kanin – w znaczeniu: mieszkaniec miasta: np. Rzymu, Meksyku, 
ale wielką literą: Meksykanin – w znaczeniu obywatel państwa 
o nazwie: Meksyk. Słowo ŻYD też ma dwojaką pisownię; Żyd 
– jako członek narodu – zaczyna się od wielkiej litery, ale żyd 
– jako wyznawca judaizmu – piszemy małą literą.

Dwojaka pisownia wyróżnionych w zdaniach wyrazów 
wynika z zasad pisowni.

I tak, zgodnie z zasadami: 
� nazwy mieszkańców krajów, członków narodów, ras 

i szczepów oraz mieszkańców terenów geograficznych 
(regionów, krain, prowincji) pisze się wielką literą, na 
przykład: Polak (obywatel Polski), Meksykanin (obywatel 
państwa: Meksyku), Rzymianin (obywatel państwa), Żyd 
(członek narodu), Pomorzanin (mieszkaniec Pomorza), 
Krakowianka (mieszkanka Krakowskiego), Łowiczanin 
(mieszkaniec Łowickiego), Kociewianka (mieszkanka 
Kociewia); 

� w nazwach mieszkańców miast, osiedli i wsi, a także człon-
ków społeczności wyznaniowych stosuje się małą literę, np.: 
warszawianka (mieszkanka Warszawy), paryżanka (miesz-
kanka Paryża), krakowianin (mieszkaniec Krakowa), żyd 
(wyznawca judaizmu), muzułmanin (wyznawca islamu).

Wyrazy pospolite, a nazwy własne
W języku polskim jest wiele wyrazów, które używane są 

jako pospolite i wtedy bezspornie pisane są małą literą, ale 
bywa, że wyrazy pospolite występują w znaczeniu nazwy 
własnej i wówczas piszemy je wielką literą.

Oto przykłady:
1. Satelitą Ziemi (planety) jest Księżyc.
2. Coraz częstsze są trzęsienia ziemi.
3. Poza naszą Galaktyką istnieją jeszcze inne galaktyki.
Pisownia wielką literą wyrazów Księżyc, Ziemia wynika 

z zasady, że nazwy gwiazd, planet i konstelacji: Mars, Księżyc, 
Ziemia, Słońce, Wielki Wóz, Droga Mleczna pisze się wielką 
literą, ale wyrazy typu: Księżyc, Ziemia, Słońce, Galaktyka 
używa się w dwojakim znaczeniu: po pierwsze – terminów 
astronomicznych, pisanych wielką literą i po drugie – w zna-
czeniu pospolitym i wtedy stosujemy małe litery. 

UWAGA
Podobnie piszemy wyrazy pospolite używane w znaczeniu 

nazwy własnej, np.: Trójmiasto – w znaczeniu: Gdańsk, Sopot, 
Gdynia albo Korona w znaczeniu – Polska.

Barbara Ellwart

15 sierpnia główną arterię 
komunikacyjną Trójmiasta opa-
nują biegacze długodystansowi. 
Na trasie 42 km 195 m z Gdyni 
przez Sopot do Gdańska (w tym 
przez Westerplatte) pobiegnie 
ponad pół tysiąca maratończy-
ków. Impreza wpisana jest w 
kalendarz prezydencji Polski 
w Radzie Unii Europejskiej w 
2011 roku.

Trwa rejestracja uczestni-
ków, którzy zgłaszają się dro-
gą elektroniczną przez stronę 
www.maratongdansk.home.

pl. Tam również zamieszczony 
jest regulamin.

Członkowie NSZZ „So-
lidarność”, którzy mają na 
bieżąco opłacone składki, są 
zwolnieni z opłaty startowej, 
a ponadto trzech najlepszych 
biegaczy, będących członkami 
Związku, otrzyma nagrody fi-
nansowe i bon na sprzęt spor-
towy firmy CRAFT. Meta na 
pięknej starówce w Gdańsku 
i tysiące kibiców wynagrodzą 
trud zawodników. Serdecznie 
zapraszamy do Gdańska!

Wystartuje XVII Energa 
Maraton Solidarności 
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Od 3 do 25 czerwca w galerii 
Pionova (Gdańsk, ul. Olejarna 2, 
www.pionova.net) oglądaliśmy 
wystawę  Andrzeja Piwarskie-
go – obrazy malowane w hisz-
pańskiej Katalonii i inspirowane 
tym miejscem. Katalońskie obra-
zy artysty oscylują wokół dwóch 
tematów przedstawiających cha-
rakterystyczne fragmenty murów 
oraz pejzaże skąpanych w słońcu 
tamtejszych uliczek. W Blanes 
niedaleko Barcelony malarz 
mieszkał wraz z żoną – malarką 
i rzeźbiarką – Barbarą Ur-Pi-
warską w latach 1989-2004. 

Andrzej Jan Piwarski uro-
dził się w 1938 r. w Warsza-
wie. W 1966 r. ukończył studia 
w PWSSP w Gdańsku. Prezen-
tował swoją twórczość na ponad 
300 wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i za grani-
cą. Artysta obecnie mieszka i two-
rzy w Tuchomiu oraz w Berlinie.

Dodajmy, że w ubiegłym 
roku, w Ratuszu Głównego 
Miasta, miała miejsce wystawa 
„Ślady – nadzieje – 1970 – 1980 
– 2010”, zorganizowana z oka-
zji 30 rocznicy NSZZ „Solidar-
ność”. 

ZAPROSILI NAS

Impresje 
hiszpańskie
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Na granicy 
KOCIEWIA I KASZUB

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

OSTATNIA STRONA „MAGAZYNU”

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, 
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 
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

Dział Organizowania i Rozwoju, 
pok. 112, 105, 308-43-01, 
0/603-934-165 301-04-44, 308-44-54 
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 
122,122a 308-43-16, 346-21-74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.125 i 127,  
346-22-12, 308-42-50, 
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. 128, 308-43-37 
s.gatz@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. 9, 
301-34-67 308-43-47
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308-44-22, fax: 305-71-72
oswiata@solidarnosc.gda.pl

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

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

Maraton, pok. 126, 308-44-90 
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

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

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, tel./fax 620-61-82 
gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a
502 172289, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11
502 172281, tel./fax 562-22-20
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 0506 074609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31 
502 172282, tel./fax 686-44-26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16 
502 172289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A/1
502 486003, tel./fax 672-37-76
Pruszcz Gdański, ul. Chopina 12
502 172286, tel./fax 683-30-11
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
502 172285, tel./fax 52 39-72-001

Biuro Terenowe w Lęborku 
al. Wolności 22, 502 172284
59 86-23-651 
Malbork, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu dodajemy 58

Wieś o nazwie Sza-
tarpy, po kaszubsku 
Szatarpë (250 miesz-

kańców), większości z nas z ni-
czym się nie kojarzy. Usytuowa-
na jest na stosunkowo płaskich 
terenach, gdzieś między polami, 
przy bocznej drodze prowadzą-
cej z Mierzeszyna poprzez Su-
chą Hutę, Guzy, Skrzydłowo 
do Nowej Karczmy. Miłośnicy 
lotów balonem, które odbywa-
ją się między innymi w nieda-
lekim Przywidzu, być może 
mieliby coś do powiedzenia 
na temat owej wsi, bowiem 
to właśnie w okolicy Szatarp 
w dniu 3 września 1958 r. zgi-
nął Franciszek Hynek. W wie-
lu polskich miastach nazwano 

Wakacje to okres wzmożonych podróży. Nad morzem, nad jeziorami, w lasach, a nawet w 
miastach jest tłoczno i nie każdy to lubi. Są osoby, które wolą spędzać czas z dala od typowo tu-
rystycznych atrakcji, a jednocześnie chętnie dowiedzą się czegoś nowego i coś nowego poznają. 
Miłośnikom docierania do takich właśnie miejsc, pomijanych w przewodnikowych opisach, pro-
ponuję jednodniowy wypad niedaleko Trójmiasta, gdzie stykają się dwie pomorskie krainy.

jego imieniem ulice. Jednak nie 
jest to popularna postać. Żeby 
dowiedzieć się czegoś więcej 
o Hynku, trzeba pojechać aż do 
Szatarp. Bowiem tam można 
wyczytać z tablicy umieszczo-
nej na ponadstuletnim budynku 
miejscowej szkoły, że był naj-
wybitniejszym polskim balo-
niarzem. W 1969 r. tejże szkole 
nadano imię owego znakomite-
go pilota. 

Hynek dwukrotnie zdobył 
Puchar Gordona Bennetta, 
uczestnicząc w prestiżowych 
międzynarodowych zawodach 
balonowych. A było to w roku 
1933 w Chicago i w roku 1934 
w Warszawie. Notabene Polacy 
w owych zawodach, odbywają-

cych się od 1906 r. do czasów 
współczesnych, tylko trzy razy 
zajęli tak zaszczytne miejsca. 
Hynek był więc mistrzem. Uro-
dzony w Krakowie pod koniec 
XIX w., absolwent seminarium 
nauczycielskiego, żołnierz 2 
Batalionu Balonowego i Armii 
Krajowej, następnie więzień 
Pawiaka oraz obozu koncen-
tracyjnego w Gross-Rosen, dla 
wojennego pokolenia Polaków 
był postacią niezwykłą, nieste-
ty dzisiaj zapomnianą.

Szatarpy to również miej-
scowość, w której warto za-
interesować się współczesną 
drewnianą architekturą, wpi-
sującą się w wiejski krajobraz. 
Jeden z takich malowniczych 
domów, a raczej domków, stoi 
niemal naprzeciwko szkoły.

Z kaszubskich Szatarp do gra-
nicy z Kociewiem jest zaledwie 
kilka kilometrów, czyli dystans 
dogodny dla piechurów. Dlatego 
właśnie im proponuję, aby się 

przeszli do kolejnej, równie nie-
zbyt znanej miejscowości, czyli 
do Nowego Wieca. Przed laty 
archeolodzy znaleźli tam dwugło-
wy granitowy posążek kultowy, 
datowany na X wiek, zapewne 
przedstawiający Swarożyca, sło-
wiańskiego boga ognia ofiarnego 
i domowego. Posążek obecnie 
znajduje się w gdańskim Muzeum 
Archeologicznym. Jednakże nie 
było to jedyne znalezisko. 

O długiej historii Nowego 
Wieca świadczą odkryte tam pre-
historyczne cmentarzyska z gro-
bami skrzynkowymi, do których 
składano gliniane urny wypełnio-
ne prochami zmarłych. Warto też 
wiedzieć, że przez setki lat miej-
scowość ta była siedzibą rodową 
Wieckich, wywodzących się od 
pomorskiego rycerza Henryka 
von Vitzen, służącego u książąt 
pomorskich. Notabene jednym 
z potomków rodziny Wieckich 
była beatyfikowana w 2008 r. 
zakonnica Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Marta Wiecka. 
Siostra Marta przyszła na świat 
w 1874 r. w jednym z zachowa-
nych do dzisiaj budynków, jako 
córka właściciela ziemskiego. 
Z Nowym Wiecem była związa-
na przez 18 lat. Potem swoje ży-
cie poświęciła niesieniu pomocy 
osobom chorym. Zmarła w 1904 
r. na Ukrainie. W rodzinnej wiosce 
pozostawiła po sobie kult do św. 
Jana Nepomucena. Niestety, starą 
figurę świętego zniszczyli Niemcy 
podczas II wojny światowej. Na 
jej miejscu postawiono nową.

Na kartach historii wsi za-
pisana jest tragedia wojenna. 
Niemieccy żołnierze we wrze-
śniu 1939 r. rozstrzelali i wrzu-
cili do wykopanego na posesji 
Wieckich dołu 68 Polaków. Po 
wojnie pomordowanych po-
chowano na specjalnie dla nich 
utworzonym cmentarzu.

Tereny otaczające Nowy 
Wiec są bardzo urokliwe. Sama 
miejscowość leży przy skar-
szewskim szlaku turystycznym 
znakowanym na zielono, a wio-
dącym z Sopotu (Kamienny 
Potok) do Skarszew – razem 
prawie 81 kilometrów.

Maria GiedzWspółczesna architektura drewniana.
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