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Sekretariat Emerytów 
i Rencistów: System jest 
niewydolny
„Solidarność” oczekuje od rządu RP podjęcia 
działań w sprawie sposobu waloryzacji rent 
i emerytur. Krajowy Sekretariat Emerytów 
i Rencistów podjął stanowisko w sprawie 
bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów 
i rencistów. – Protestujemy przeciwko wpy-
chaniu polskich emerytów w sferę ubóstwa 
– wyjaśnia Dariusz Kucharski, szef KSEiR. 
– Obecne pokolenie polskich emerytów 
to ludzie dotknięci negatywnymi skutkami 
niesprawiedliwej społecznie transformacji 
ustrojowej, która i dziś negatywnie wpływa na 
ekonomiczne podstawy ich życia – podkreśla 
Kucharski. W odczuciu związkowców poziom 
najniższych świadczeń emerytalnych nie 
wystarcza na zaspokojenie nawet najbar-
dziej elementarnych potrzeb ludzi starszych. 
„Solidarność” oczekuje, że „dobre zmiany 
zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość 
wkrótce także będą dotyczyły materialnych 
podstaw życia emerytów i rencistów” i zwraca 
się do rządu o rozpoczęcie dialogu społeczne-
go w formule Rady Dialogu Społecznego, „by 
umożliwić odczuwalną poprawę poziomu życia 
emerytów i rencistów już w 2017 roku”.

Rząd proponuje: Minimalne 
wynagrodzenie w przyszłym 
roku – 2000 zł
Rząd przyjął propozycję wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na 
poziomie 2 tysięcy złotych. To wyższa kwota 
niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, informuje interia.pl. Resort 
rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 
1920 zł. Rada Ministrów uznała jednak, że to 
kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne 
wynagrodzenie wynosi 1850 zł. – Kierując 
się odpowiedzialnością za budżet państwa, 
sytuację finansów i za los polskich obywateli,
myśląc o godności polskich obywateli, rząd 
zdecydował, że w przyszłym roku minimalne 
wynagrodzenie będzie wynosić 2 tysiące 
złotych – powiedziała szefowa rządu Beata 
Szydło. Teraz propozycje rządu zostaną 
przedstawione Radzie Dialogu Społecznego 
do uzgodnień na jej forum ze związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców. 
Rząd podjął także decyzje dotyczące wskaźnika 
waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. 
Jakie będą to konkretnie kwoty, okaże się do-
piero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaź-
niki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r.
Waloryzacja prowadzona jest w marcu.

Międzynarodowy Dzień 
Archiwów w „S”

Zwiedzanie czytelni i magazynów „Solidar-
ności”, wykład, prezentacja fotografii oraz
archiwaliów dotyczących pomnika Poległych 
Stoczniowców, wreszcie wizyta pod pomni-

kiem i wspomnienia naocznych świadków. 
Takie atrakcje czekały na gości z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Archiwów w Gdańsku 
przygotowanego wspólnie przez Archiwum 
Państwowe i Archiwum Komisji Krajowej. 
Uczestnicy zwiedzili czytelnię i magazyny 
Archiwum KK, wysłuchali wykładu Łukasza 
Grochowskiego o archiwaliach dotyczących 
pomnika Poległych Stoczniowców w 1970 
roku w Gdańsku oraz obejrzeli prezentację 
fotografii z nim związanych. Następnym eta-
pem była wizyta w Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, gdzie z archiwaliami dotyczącymi 
pomnika oraz wydarzeń Grudnia 1970 roku 
na Wybrzeżu znajdującymi się w zbiorach 
zapoznali ich Janina Strehlau i Marcin Kurr. 
Prezentacja zakończyła się zwiedzaniem 
jednego z wyremontowanych magazynów, 
w którym przechowywane są materiały wy-
tworzone przez Komitet Wojewódzki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, 
a także odwiedzinami w pracowni naukowej.

O rehabilitacji zawodowej
Prezydium Komisji Krajowej nie zgadza się na 
proponowany skład Krajowej Rady Konsul-
tacyjnej przy Pełnomocniku ds. Osób Niepeł-
nosprawnych zawarty w poselskim projekcie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz wnioskuje o pozostawienie w radzie 
przedstawicieli reprezentatywnych związków 
zawodowych i pracodawców. Zgodnie 
z przedstawionym projektem tylko przed-
stawiciele organizacji pozarządowych będą 
zasiadać w organie doradczym Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem 
związkowców spowoduje to zbyt jednostron-
ne spojrzenie na problemy osób niepeł-
nosprawnych. „Wyłączenie ze składu rady 
reprezentatywnych przedstawicieli związków 
zawodowych i pracodawców spowoduje, że 
rada nie będzie mogła prawidłowo spełniać 
swej dotychczasowej funkcji” – napisano 
w stanowisku. W związku z powyższym 
„Solidarność” zawnioskowała o pozostawie-
nie w Radzie Konsultacyjnej – z zachowaniem 
równowagi – przedstawicieli reprezentatyw-
nych związków zawodowych i pracodawców 
oraz organizacji pozarządowych.

Prezydent podpisał 
nowelizację kodeksu pracy
Od 1 września br. pracodawca będzie miał 
obowiązek podpisania z pracownikiem 
umowy przed dopuszczeniem go do pracy 
– prezydent Andrzej Duda podpisał noweli-
zację kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom 
pierwszej dniówki. Dokument przygotował 
resort rodziny, pracy i polityki społecznej. 
Dotychczas umowa mogła być dostarczona 
pracownikowi do końca pierwszego dnia 
pracy (tzw. syndrom pierwszej dniówki). 
W przypadku kontroli niesolidni pracodawcy 
tłumaczyli, że pracownik jest zatrudniony 
pierwszy dzień, zatem ustawowy termin za-
warcia umowy jeszcze nie minął. Nowelizacja 
ma zapobiec takim nadużyciom. Z chwilą, gdy 
wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub 
pisemne potwierdzenie ustaleń związanych 
z zawarciem umowy o pracę będzie musiało 
być wręczone pracownikowi jeszcze przed 
dopuszczeniem go do pracy. Drugi egzem-
plarz musi posiadać pracodawca.

Forum Prawników 
Związkowych
28-29 czerwca odbyło się XIV Forum 
Prawników Związkowych, którego głównym 

tematem był przegląd zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społeczne-
go. W programie pierwszej części dotyczącej 
pracowników delegowanych znalazły się 
panele poświęcone delegowaniu w ramach 
świadczenia usług i kosztom pracy w usługach 
transgranicznych. Zostały również zaprezen-
towane wyniki badań przeprowadzonych dla 
Komisji Europejskiej w kwestii płacy minimal-
nej i składników wynagrodzenia pracownika 
delegowanego. Druga część poświęcona była 
dyskusji nad przyszłym prawem pracy, cyfry-
zacją jako szansą lub zagrożeniem dla rynku 
pracy i związków zawodowych. Organizatorem 
forum było Biuro Eksperckie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

Stanisław Szwed: 13 zł za 
godzinę to minimum, żeby 
przeżyć
Resort pracy zapowiada stawkę 13 zł za 
godzinę w przypadku zatrudnienia na umowę 
zlecenie od 1 stycznia 2017 roku. Stanisław 
Szwed, wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, zapowiada, że na kolej-
nym posiedzeniu Sejm przyjmie ustawę, która 
wprowadzi od 1 stycznia 2017 roku stawkę 
13 zł za godzinę w przypadku zatrudnienia na 
umowę zlecenie. Sytuacja na rynku pracy się 
poprawia. Jego zdaniem jest obecnie coraz 
większa otwartość, jeśli chodzi o sprawy 
związane z „ucywilizowaniem” rynku pracy 
i prawami pracowniczymi. Dzięki podnie-
sieniu płacy minimalnej stawka godzinowa, 
którą wprowadzić ma rząd, będzie wynosić 
13 zł (a nie 12 zł, jak pierwotnie zakładano). 
Projekt, którym zajmuje się obecnie Sejm, 
zakłada, że kwota waloryzowana będzie co 
roku w zależności od wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na etacie. „Ustawa 
będzie przyjęta na następnym posiedzeniu 
Sejmu. Chcemy, żeby weszła od 1 września 
ze względu na mechanizm waloryzacyjny. No 
i od 1 stycznia ta stawka będzie wynosić 13 
zł” – podkreślił Stanisław Szwed.

W rocznicę Czerwca ’76

– Jesteśmy tu, by oddać hołd bohaterom 
Czerwca ’76. A także tym, którzy w tym czasie 
zakładali Komitet Obrony Robotników. Po raz 
pierwszy robotnicy i inteligencja działali wspól-
nie. Niektórzy z założycieli już odeszli, ale są 
wśród nas Piotr Naimski i minister Antoni 
Macierewicz, którym z tego miejsca bardzo 
dziękuję – mówił Piotr Duda, przewodni-
czący KK, podczas uroczystości rocznicowych 
w Ursusie. Zdaniem szefa Związku robotnicy 
protestowali nie tylko przeciwko drastycznym 
podwyżkom podstawowych artykułów, ale 
również dlatego, że chcieli być traktowani 
podmiotowo i z godnością oraz chcieli 
prawdziwego dialogu z władzą. Uczestniczący 
w spotkaniu minister obrony narodowej Antoni 
Macierewicz podkreślił z kolei, że robotników, 
którzy stanęli w obronie narodu polskiego, 
spotkały okrutne represje. – Widzieliśmy plecy 
sine od pał, ludzi, którzy nie byli w stanie 
chodzić po 68, 96 godzinach pałowania, bicia, 
torturowania – mówił szef MON.

Minister gościem gdańskiej 
„Solidarności”

Podsumowanie pierwszego okresu funkcjono-
wania programu „500+”, stawka godzinowa 
za pracę, zatrudnianie obcokrajowców, nowy 
kodeks pracy – to główne tematy spotkania 
członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” z wiceministrem Stanisławem 
Szwedem, sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które 
odbyło się 3 czerwca w siedzibie gdańskiej 
„Solidarności”. Gościem związkowców był 
również poseł Janusz Śniadek.
Odnosząc się do problemu zatrudniania 
obcokrajowców, wiceminister Stanisław Szwed 
powiedział, że rząd stara się wprowadzić 
uregulowania, które by przeciwdziałały 
nadużyciom. – Przyjęto propozycję zmiany 
dotyczącej oświadczeń na zezwolenia o pracę. 
Warunki pracy dla obcokrajowców muszą być 
takie same, jak dla polskich pracowników. Nie 
zostanie zablokowana możliwość zatrudniania 
obcokrajowców, ale ograniczona – mówił wi-
ceminister. Zapewnił również, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych podjęło decyzję, aby 
nie zezwalać na pracę, tak jak czynią to inne 
państwa, pracowników z KoreiPółnocnej.

Apel oświatowej 
„Solidarności” Regionu 
Gdańskiego
Obradująca 14 czerwca Rada Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego przyjęła dwa apele dotyczące istot-
nych kwestii związanych z systemem oświaty.
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego, w nawią-
zaniu do Apelu Krajowej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność”, zwróciła się do 
nauczycieli o przekazywanie udokumentowa-
nych informacji dotyczących zasad realizacji 
zmienionego 18 marca 2016 r. zapisu art. 42 
ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, wykreślającego 
obowiązkową realizację tzw. godzin niepłat-
nych. Drugi apel skierowany jest do organów 
prowadzących szkoły i placówki oświatowe 
w województwie pomorskim i dotyczy stoso-
wania jako stałej zasady trybu konkursowego 
przy wyborze dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych.

Wystawa portretów 
św. Jana Pawła II
Kaplica parafii św. Jana Pawła II w Gdańsku
Łostowicach to kolejne miejsce prezentacji 
wystawy „Człowiek blisko Boga” autorstwa 
Waldemara Cieślaka, utalentowanego 
malarsko stoczniowca ze Stoczni Remontowa 
Shipbuilding. Ekspozycja składa się z niezwy-
kłych portretów św. Jana Pawła II, a uzupeł-
niona została wybranymi cytatami z homilii 
papieża. To sprawia, że staje się kolejnym 
świadectwem, a jednocześnie narzędziem 
promocji wyjątkowego pontyfikatu Jana Pawła
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W numerze między innymi:
XV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego odbyło się 9 czerwca w historycznej Sali BHP 
w Gdańsku. Spotkanie podsumowało połowę związkowej 
kadencji 2014-2018. 

Połowa kadencji za nami, str. 6

Organizacje związkowe w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni „Remontowa” 
im. Józefa Piłsudskiego, Federal Mogul Bimet, Alior Banku, Alma 
Market oraz oświatowej „S” w Gdańsku zostały nagrodzone w V 
edycji konkursu „Razem – bezpieczniej!”.

Razem – bezpieczniej, str. 7

W siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przy Wa-
łach Piastowskich pieczołowicie przechowywany jest związkowy 
sztandar. Po odzyskaniu wolności i częściowo wolnych wybo-
rach z 1989 roku, które dały przepustkę do parlamentu części 
opozycji dzięki poparciu i znakowi „Solidarności”, niektórzy jej 
działacze, jak Lech Wałęsa, nawoływali do zwijania sztandarów.

Jest jedna „Solidarność”. Jest i będzie!, str. 9

Rozmowa z ROMANEM GIEDROJCIEM, głównym
 inspektorem pracy

Żeby w Polsce opłacało się 
przestrzegać przepisów prawa, str. 14

Przed nami zasłużony wakacyjny wypoczynek. I nieważne, czy 
będzie to działka rekreacyjna, las czy plaże Madery, Lazurowego 
Wybrzeża. A może warto zaplanować wyprawę w Alpy lub… na 
Alaskę? Dla naszych rodaków nie ma rzeczy niemożliwych.  

Wakacyjny urlop z pasją, str. 12

15 sierpnia Trójmiasto szykuje 
się ponownie na przyjazd 
biegaczy nie tylko z Polski, 

ale z całego świata. To jeden z najbardziej 
umiędzynarodowionych biegów maratoń-
skich w Polsce. Bieg będzie poprowadzo-
ny odrobinę zmienioną trasą. Meta, przez 
wielu uważana za najpiękniejszą w Polsce, 
pozostanie nadal na gdańskiej starówce, 
a ostatnie metry tradycyjnie zawodnicy 
będą pokonywać na Długim Targu. Bieg 
rozpocznie się w Gdyni – start honorowy 
spod pomnika Ofiar Grudnia ’70, następnie 
główną arterią trójmiejską przez Sopot za-
wodnicy skierują się do Gdańska. W Gdań-
sku maratończycy pobiegną obok słynnej 
Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

W sierpniu 1980 roku Sala BHP była 
centrum wielkiego strajku, miejscem 
powstania i obrad Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego (MKS) z komi-
sją rządową. Tu podpisano najważniej-
sze Porozumienia Sierpniowe 31 sierp-
nia 1980 r., dzięki którym narodził się 
Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność”. Sala BHP jest 
miejscem, gdzie zaczęła się droga do 
odzyskiwania niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jest też miejscem 
symbolem solidarnej i pokojowej wal-
ki o godność człowieka i godność pracy.
Trasa po terenach stoczni poprowadzi  
obok pomnika Poległych Stoczniowców 

XXII ENERGA
Maraton „Solidarności” 

FO
T.

 P
A

W
EŁ

 G
LA

N
ER

T

i Europejskiego Centrum Solidarności, 
a także II Bramy Stoczni. „Tam, gdzie 
wszystko się zaczęło”, zawodnicy skie-
rują się na metę.

To już XXII edycja biegu, który oprócz 
propagowania aktywności fizycznej upa-
miętnia historyczne wydarzenia na Wy-
brzeżu w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. 
Wspólnie będziemy obchodzić również 36 
rocznicę powstania „Solidarności”.

Wszelkie informacje na: www.mara-
tongdansk.home.pl

Zapraszamy do Trójmiasta. 
Organizatorzy

Maraton 2015.

II. Mottem ekspozycji są słowa ks. kardynała 
Stanisława Dziwisza wypowiedziane 28 
marca 2010 r. w bazylice archikatedralnej na 
Wawelu: „Odszedł do Domu Ojca, ale nadal 
przemawia do nas i świata”.
Otwarcie wystawy w gdańskim sanktuarium św. 
Jana Pawła II odbyło się w niedzielę, 5 czerwca 
w obecności m.in. proboszcza parafii ks. kano-
nika Ryszarda Grosa oraz Krzysztofa Żmudy, 
przewodniczącego KM NSZZ „S” w Stoczni 
Remontowa Shipbuilding. Ekspozycja będzie 
dostępna w tym miejscu do końca wakacji.

Nauczyciele z Cypru z wizytą 
w „Solidarności”

W czerwcu gdańską siedzibę „Solidarności” 
odwiedziła grupa gości z Cypru. Wymianę 
międzynarodową prowadzi Europejska Kon-
federacja Związków Zawodowych (European 
Trade Union Confederation, ETUC), a w jej 
ramach gdyńska oświatowa „Solidarność”. 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”, opowiedział o historii naszego Związku. 
Szczególne zainteresowanie wzbudził 
sztandar związkowy, jeszcze z nazwą Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy. – Sztandar, 
symbol walki o wolność i prawa pracownicze, 
powstał w czasie strajku w 1980 roku, nim 
jeszcze nasz Związek rozpoczął oficjalną 
działalność – mówił Krzysztof Dośla.
Goście, nauczyciele związkowcy z wyspy po-
dzielonej między Greków a Turków w wyniku 
konfliktu z 1974 r., z Republiki Tureckiej Cypru 
Północnego, na co dzień pracują w najwięk-
szym mieście wyspy i stolicy dwóch państw 
Nikozji oraz w historycznych, malowniczych 
miastach – w Famaguście i Kyrenii. Współpra-

Z B I E R A M Y
P O D P I S Y

Wolne niedziele
Zakaz handlu w niedzielę – to cel 

kolejnej obywatelskiej inicjatywy usta-
wodawczej autorstwa „Solidarności”.

W Regionie Gdańskim podpisy na 
specjalnych formularzach dostępnych na 
stronie www.solidarnosc.gda.pl należy 
składać w Dziale Organizowania i Roz-
woju (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 
24, pok. 105). Akcję koordynuje Iwona 
Osenkowska (tel. 512-730-939).

Uczciwy transport
Podpisy zbieramy również pod eu-

ropejską inicjatywą dot. zapewnienia 
uczciwej konkurencji i równego trak-
towania pracowników w transporcie. 
Chodzi m.in. o zablokowanie zaniżania 
standardów socjalnych. Na Pomorzu 
akcję koordynuje Justyna Sumczyńska-
-Grzymała (tel. 501-673-154). 

cę w ramach ETUC od blisko dekady prowadzi 
KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdyni. Zapoczątkowały ją 
Monika Kończyk (obecnie pomorska kurator 
oświaty) i Zdzisława Hacia, przewodnicząca 
komisji. Wymianę koordynuje teraz Dorota 
Szewczyk z tej komisji.

„Prezydent” w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej

Zainteresowani najnowszą historią Polski i sztuką 
uprawiania polityki otrzymali nie lada gratkę. 
Ukazała się bowiem druga część biografii Lecha 
Kaczyńskiego pt. „Prezydent. Lech Kaczyński 2005-
-2010”. W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 13 czerwca 
odbyła się pomorska premierowa prezentacja 
opracowania autorstwa dr. hab. Sławomira 
Cenckiewicza, dyrektora Centralnego Archiwum 
Wojskowego, oraz red. Adama Chmieleckiego 
z „Magazynu Solidarność”. (Więcej str. 19).

Spotkanie 
organizacji związkowych
Obniżenie wieku emerytalnego oraz projekt 
nowelizacji ustawy o związkach zawodowych  
to tematy, które zdominowały posiedzenie 
gdańskich i sopockich organizacji związ-
kowych, które odbyło się 29 czerwca w 
siedzibie „Solidarności” w Gdańsku. Dużo 
wątpliwości i pytań budzi projekt nowelizacji 
ustawy o związkach zawodowych. Na ten 
temat obszernie wypowiadał się Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”. 
– Na Radzie Dialogu Społecznego uzgodniono 
trzy ważne dla nas punkty, które zaaprobowały 
zarówno strona związkowa, jak i pracodawców 
oraz rządowa – tłumaczył Krzysztof Dośla. – Po 
pierwsze dotyczą one konieczności wprowa-
dzenia zmian w przepisach, aby zrzeszać się 
w związki zawodowe mogli także pracownicy 
zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, po 
drugie chodzi o reprezentatywność związku na 
poziomie zakładu pracy i ponadzakładowym oraz 
po trzecie, aby była możliwość odpisywania skła-
dek związkowych w zeznaniach podatkowych, 
wpisując je do kosztów uzyskania przychodu.

– Chcemy, aby w naszej organizacji związkowej była jak największa 
demokracja. Dlatego ważne decyzje podejmowane są przez wszyst-
kich członków „Solidarności” – mówi Bożena Łasek, przewodni-
cząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Związek zawodowy to demokracja dla dobra 
wszystkich, str. 11
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SPOŁECZEŃSTWO

SP     JRZENIE Ośmioletnia szkoła powszechna, czteroletnie liceum ogól-
nokształcące, pięcioletnie technika i dwustopniowe szkoły 
branżowe – to zmiany, które zapowiedziała minister eduka-
cji narodowej Anna Zalewska 27 czerwca w Toruniu.

Rewolucja w oświacie

uczania. Uczeń będzie zdobywał 
wiedzę i umiejętności w szkole 
oraz u pracodawcy.

Szkolnictwo 
specjalistyczne

W ramach kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi – w szko-
łach specjalistycznych – przewi-
duje się wprowadzenie diagnozy 
funkcjonalnej jako podstawy 
wsparcia dziecka z wykorzy-
staniem Międzynarodowej 
Klasyfikacji Funkcjonowania 
Niepełnosprawności i Zdro-
wia, a w dalszej perspektywie 
określenie katalogu świadczeń 
i usług edukacyjnych dostoso-
wanych do potrzeb ucznia.

Egzaminy 
i sprawdziany

Podczas konferencji zapo-
wiedziano rezygnację ze spraw-
dzianu po klasie szóstej szkoły 
podstawowej, możliwość foto-
grafowania pracy egzaminacyjnej 
przez ucznia w czasie procedury 
odwołania, „wyjście” egzaminów 
zawodowych ze szkół.

Finanse

Od 2017 roku wszystkie 6-
-latki będą objęte subwencją 
oświatową.

Wychowawcy klas mają 
otrzymać większy dodatek.

MEN przewiduje wsparcie 
finansowe dla małych szkół 
i bibliotek.

Będą organizowane spo-
tkania przedstawicieli związ-
ków zawodowych nauczy-
cieli  z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorial-
nego i MEN, m.in. dotyczące 
wynagrodzeń nauczycieli.

Uczniowie

Struktura szkoły powinna 
pozwolić na to, by rodzic mógł 
zawieźć dziecko na godzinę 8 do 
szkoły i odebrać o godzinie 15 – 
„już po lekcjach, po obiedzie i po 
odrobieniu zadania domowego”.

Rodzice

MEN zapowiada zwiększe-
nie roli rodziców w funkcjo-
nowaniu szkoły. Podkreśla się 
wychowawczą rolę szkoły i ko-
nieczność zapewnienia bezpie-
czeństwa w szkole.

Nauczyciele

Wprowadzony będzie nowy 
stopień awansu zawodowego 
– nauczyciel specjalista.

Przewidywane są zmiany 
w zakresie oceny pracy na-
uczyciela, rozszerzenie obecnej 
trzystopniowej skali – dodanie 
oceny zadowalającej i szczegól-
nie wyróżniającej.

MEN zapowiada m.in.: 
wprowadzenie obowiązku oce-
ny pracy – w powiązaniu z pro-
cedurami awansu zawodowego; 
wydłużenie pierwszego stażu z 9 
miesięcy do roku i 9 miesięcy.

Wprowadzony zostanie Kra-
jowy Plan Doskonalenia Zawo-
dowego nauczycieli.

Podstawa prawna

Podczas konferencji praso-
wej 27 czerwca w Toruniu min. 
Anna Zalewska poinformowała, 
że po wakacjach Ministerstwo 
Edukacji Narodowej będzie 
gotowe z projektem ustawy 
o ustroju szkolnym.

Barbara Ellwart

Podczas konferencji „Uczeń. 
Rodzic. Nauczyciel – Do-
bra zmiana”, zorganizo-

wanej przez MEN i prezydenta 
Torunia, minister Anna Zalew-
ska podsumowała ogólnopolską 
debatę na temat przyszłości edu-
kacji i zaprezentowała kierunki 
zmian, które będą stopniowo 
wprowadzane od 2017 roku.

Zmiana ustroju 
szkolnego

Ośmioletnia szkoła po-
wszechna będzie składała 
się z poziomu podstawowe-
go, obejmującego edukację 
wczesnoszkolną w klasach 
I-IV i poziomu gimnazjalnego 
w klasach V-VIII.

Po szkole powszechnej 
uczniowie będą mogli wybrać 
czteroletnie liceum ogólno-
kształcące, pięcioletnie tech-
nikum lub szkołę branżową, 
która zastąpi dzisiejszą zasad-
niczą szkołę zawodową.

Pierwszym rocznikiem, któ-
ry zostanie objęty reformą, będą 
uczniowie, którzy 1 września 
2017 r. rozpoczną naukę w kla-
sie I szkoły powszechnej, czyli 
tegoroczne sześciolatki.

Poza pierwszoklasistami nową 
podstawą programową w roku 
szkolnym 2017/2018 zostaną 
objęci także siódmoklasiści.

Podstawy programowe

Podstawy programowe mają 
uwzględniać m.in. to, że uczeń 
powinien dobrze znać literaturę 
i historię, ma uczyć się języków 
obcych przez kontynuację, szko-
ła ma propagować aktywność fi-
zyczną i zdrowy styl życia, m.in. 
w ramach SKS.

Małe szkoły

MEN zapowiada ratowanie 
małych szkół.

Szkolnictwo zawodowe

Minister edukacji zapowie-
działa tworzenie dwustopnio-
wej szkoły branżowej, wzmoc-
nienie roli centrów kształcenia 
praktycznego, powołanie „Kor-
pusu Fachowców”, czyli spe-
cjalistów ze szkół i przedsię-
biorstw, utworzenie Funduszu 
Edukacji Zawodowej.

W edukacji zawodowej stop-
niowo będzie wprowadzany 
system dualny kształcenia, po-
legający na współpracy szkoły 
z przedsiębiorcami, np. przedsię-
biorcy będą brali udział w przy-
gotowywaniu programów na-

WOJCIECH KSIĄŻEK 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego

– Gdy w 1999 roku zmienialiśmy system 
edukacji, pamiętaliśmy, żeby dziecko nie było 

królikiem doświadczalnym zmian wprowadzanych przez do-
rosłych. Teraz planuje się, że pierwsza klasa gimnazjum stanie 
się kolejną klasą podstawówki. Może jednak lepiej poczekać 
i zacząć nawet od zerówek. Nie wiadomo też, czy zostaną 
wprowadzone egzaminy poprzedzające pójście do liceum. 

Byliśmy świadomi tego, że PiS miał w programie wybor-
czym zapis o czteroletnim liceum. Staraliśmy się wskazać, że 
w polskiej edukacji nie dzieje się nic na tyle złego, żeby przy-
spieszać reformy. Mamy niż demograficzny. Można to wszyst-
ko lepiej przygotować od strony programowej, która jest klu-
czowa. Potrzeba także lepszego wsparcia nauczycieli.

Nie ma się co czarować. 40 tysięcy nauczycieli będzie musiało 
gdzieś znaleźć zatrudnienie. Może część z nich poprowadzi pierw-
sze klasy w liceach. Część, około 20 tysięcy, stanie przed dylematem, 
co zrobić ze swoim życiem zawodowym. To wymaga analizy związ-
ków zawodowych. Trzeba wyliczyć, jak będą wyglądały zmiany i ja-
kie działania należy podjąć. Potrzebny jest program osłonowy.

Wakacje rozpoczęte, jak zwykle, z dniem zakończenia 
roku szkolnego. U nas będą trwały około 9 tygodni. Ale 
w wielu krajach cieszą się z nich już dużo wcześniej. 

Od początku czerwca do końca sierpnia wypoczywa młodzież 
i ciało pedagogiczne ze słonecznej Italii. Aż 13 tygodni letniego 
rozbratu ze szkołą dostali Litwini, Łotysze i… Turcy. Niewiele 
mniej – 10-11 tygodni – wypoczywają nad fińskimi jeziorami. 
Bułgarzy dbają o najmłodszych – pierwszoklasiści idą na „urlop” 
około 20 maja, a wracają do szkół w połowie września (!). Druga, 
trzecia i czwarta klasa ma wakacje o tydzień krótsze. Za to 
ostatnia klasa licealna udaje się na wypoczynek dopiero z końcem 
czerwca. Gorzej u Anglików – nie dość, że zastanawiają się teraz 
jak wyjść z Unii i trochę w niej zostać, śnią po nocach o islandz-
kiej armadzie u ich brzegów, to jeszcze mają najkrótsze wakacje 
– zaledwie 6 tygodni. Za oceanem letnia przerwa zaczyna się 
z końcem maja i kończy na początku sierpnia, ale za to praktyczni 
Amerykanie tych, którzy nie radzą sobie z nauką w ciągu roku, 
„zsyłają” do summer school, w których mają nadrabiać zaległości.

Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że w tych krajach, w któ-
rych wakacje letnie są krótsze, rekompensatą są dłuższe przerwy 
w nauce w trakcie roku szkolnego. Polska z łącznie ok. trzyna-
stoma tygodniami wolnego w roku sytuuje się w europejskim 
ogonie. Nie tylko zresztą w tej kwestii. Wakacje nauczycielskie 
są z reguły takiej samej lub podobnej długości. Jedynie greccy 
pedagodzy muszą stawiać się w pracy tydzień po zakończeniu 
i tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ale za to rozpo-
czynają letnią przerwę około 10 czerwca, a kończą 10 września. 
A co z innymi pracownikami? I tu radują się najbardziej Finowie, 
którzy mogą urlopować przez 30 dni – najdłużej w Europie. 
Podobnie na Węgrzech – 30 dni mogą odpocząć od pracy pra-
cownicy, którzy skończyli 45 lat. Trzeba jednak przyznać, że 26 
urlopowych dni roboczych w Polsce sytuuje nas w europejskiej 
i światowej czołówce. Najgorzej jest w Chinach. Tam pracownik 
uzyskuje prawo do 5 dni urlopu do 10 lat pracy i 10 dni – ponad 
10 lat. Niewiele lepiej jest w Hongkongu czy Singapurze – 14 dni 
dla pracowników z ponad 10-letnim stażem. W Indiach warun-
kiem uzyskania prawa do urlopu jest przepracowanie w roku 
poprzednim 240 dni. Wtedy za każde 20 dni uzyskuje się 1 dzień 
urlopu. Zakładając pracę bez przerwy z odliczeniem weekendów 
– to 13 dni wolnych. Ale niemal jak w Chinach (?) mają Ame-
rykanie – tam w prawie federalnym w ogóle nie przewidziano 
płacenia za urlop. Niemniej w praktyce trzytygodniowe roczne 
płatne urlopy są powszechne. W letnie miesiące pewnie wzrośnie 
liczba zawieranych w Hiszpanii ślubów – za ten bowiem bohater-
ski czyn małżonkowie otrzymują ekstra 15 dni urlopu. To dopiero 
muszą być wesela, po których trzeba odpoczywać 15 dni!

Polacy mają po czym odpoczywać – od lat pracują bowiem nie-
mal najdłużej w Europie. Statystyczny Polak przepracowuje rocznie 
blisko 2000 godzin. To o 500 więcej niż statystyczny Niemiec. 
W okresie 30 lat pracujemy więc 7,5 roku dłużej niż nasi sąsiedzi zza 
Odry. Wielu ekspertów wskazuje jednak, że dłuższa praca, to często 
praca mniej wydajna. Dlatego w krajach rozwiniętych coraz więcej 
firm, szczególnie w branży IT, ogranicza dzienny czas pracy do 6 
godzin. W naszym kraju zmienia się to bardzo powoli. I choć coraz 
częściej polscy pracownicy za nadgodziny wybierają wolne dni, 
a nie „kasę”, to generalnie niskie płace powodują, że wielu pracuje 
na tzw. dwóch etatach. Może jednak i tę sferę obejmie dobra zmiana. 
Sygnałem z ostatnich dni jest rządowa deklaracja podniesienia płacy 
minimalnej do 2 tysięcy złotych. Po raz pierwszy w historii jest to 
więcej niż proponowały związki zawodowe! I tak trzymać! A na 
urlopie trzeba wyłączyć telewizor i odpocząć od prezesa Rzepliń-
skiego i wszystkich tych, którzy po zwycięskiej rewolucji i obaleniu 
pisowskiej dyktatury, chcą – zapewne demokratycznie – wyrywać 
z korzeniami wszystkich – od sołtysa do prezesa…

Jacek Rybicki

Wakacje 
rozpoczęte
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AKTUALNOŚCI

i œmIesZno, i strAszno
Taaaki gest

Takim to nie dogodzisz. Chłopi z PSL krzywią 
się na 12-złotową stawkę godzinową dla osób 
pracujących na umowach zleceniach i samo-
zatrudnionych, którą od 2017 roku zamierza 
wprowadzić rząd PiS. PSL ustami swojego 
prezesa W£ADYS£AWA KOSINIAKA-
-KAMYSZA postanowiło podbić stawkę. WKK 
stwierdził, że stawka godzinowa powinna 
wynosić 14 zł. Hm, dziwne, że od razu nie 
podał 20 zł. Przecież to, co teraz mówi i tak nie 
ma żadnego znaczenia, a jeszcze ładniej by wy-
glądało. Szkoda, że WKK teraz gada, zamiast 
wcześniej robić. Czasu miał dużo, bo przecież 
ministrem pracy i polityki społecznej był całe 
cztery lata (bez dwóch dni). Może WKK zaczy-
tał się w Trylogii Sienkiewicza i teraz niczym 
imć pan Onufry Zagłoba jest gotowy taaakim 
gestem oddać Niderlandy…

Kobiety gór¹?
Dla dziennikarskiej rzetelności musimy wyja-
śnić, że chociaż piszemy o „chłopach z PSL”, to
wśród 16 parlamentarzystów Stronnictwa 
znajdują się trzy posłanki. Drogie panie, od 
postawy tych waszych chłopów tylko ręce 
opadają. Może zrobicie jakiś kobiecy przewrót 
w PSL?

Œwiadectwa
Szczęśliwie skończył się kolejny rok szkolny. 
Naszej redakcji ponownie udało się dotrzeć do 
tajnych świadectw polityków. Jednak ponieważ 
dbamy o ochronę danych osobowych, ujawni-
my tylko imiona uczniów. Tak jak przypuszcza-
liśmy, RYSIU oblał w tym roku jednocześnie 
matematykę i religię (za „sześciu króli”) oraz 
język angielski i geografię (za „Kameruna”). 
Z kolei EWKA, GRZESIU i MISIEK dosta-
li pały ze sprawowania. PAWE£ otrzymał 
ocenę celującą z muzyki, ale tylko dostateczną 
z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei z wyróżnie-
niem ukończyli rok szkolny ANTEK (celujący 
z przysposobienia obronnego) i BEATA, która 
może się wykazać imponującą średnią ocen… 
500+.

Gafy i wpadki
Chociaż stawianie na kobiety nie wszędzie oka-
zuje się dobrym ruchem. Ot, taka Nowoczesna 
kropka. Jej lider RYSZARD PETRU strzela 
gafę za gafą (nie mylić z harataniem w gałę 
– w tym specjalizował się inny liberał), ale jego 
posłanki nie chcą być gorsze. Ostatnio popisała 
się niejaka JOANNA SCHEURING-WIEL-
GUS. W jednym z telewizyjnych wywiadów 
wymsknęło jej się takie oto zdanie: „Chwała 
Bogu, że mamy takie wpadki”. Szkopuł w tym, 
że chwilę wcześniej w tym samym wywiadzie 
posłanka Scheuring-Wielgus przyznała, że nie 
wierzy w Boga, tylko w bliżej nieokreśloną 

„energię”. Jak to? Myśleliśmy, że w Nowocze-
snej kropce wszyscy wierzą tylko w Ryszarda 
Petru i niewidzialną rękę rynku…

,,Polonistka
,,

raz jeszcze

Inna „gwiazda” Nowoczesnej kropki, KAMI-
LA GASUK-PIHOWICZ, z wykształcenia 
podobno polonistka, pomyliła na wizji inwo-
kację z inwektywą. Aby uchronić panią poseł 
od kolejnych kompromitacji, przygotowaliśmy 
podręczny słownik poselsko-polski. Elokwencja 
to nie to samo co elewacja. Aluzja to nie to 
samo co iluzja. No i najważniejsze – poseł to 
nie to samo co osioł. Przynajmniej tak powinno 
być, prawda?

Zarêbali 
i przynitrasili

A imię ich 147 – dokładnie 147 tys. złotych. 
O kim mowa? O dwóch „doradcach” premier 
EWY KOPACZ, którzy taką właśnie prawie 
okrągłą sumkę wydzwonili zaledwie w 11 
miesięcy 2015 roku. Wychodzi jakieś marne 6,6 
tys. zł miesięcznego rachunku na głowę. To nie 
jest śmieszne. To jest straszne. Dlatego poda-
jemy nazwiska tych cwaniaków korzystających 
z publicznych pieniędzy, tym bardziej że jeden 
z nich (ten drugi) reprezentuje niestety piękne 
miasto Gdańsk. To S£AWOMIR NITRAS 
i £UKASZ ZARÊBA. Czyżby w słowniku ję-
zyka polskiego pojawiły się właśnie dwa nowe 
słowa: „zarębać” i „przynitrasić”? Ich znacze-
nia nie musimy zapewne Państwu tłumaczyć…

Z ostatniej
chwili
PI£KARZE ANGIELSCY tak się przejęli 
wieścią o wyjściu z UE, że postanowili jak 
najszybciej opuścić mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej. Przegrali więc z Islandią, w której po-
dobno jest więcej wulkanów niż zawodowych 
futbolistów... 

(ach); zilustrował Dobosz Jan

PYTANIE MIESIĄCA
Jakie są najważniejsze sprawy, 
których powinien pilnować 
Związek w drugiej połowie 
kadencji 2014–2018?

KRZYSZTOF PAŁKOWSKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

– Nasz cel powinien pozostać niezmienny 
– pilnowanie przestrzegania praw pracowni-
czych. W wymiarze życia publicznego powinni-
śmy dopilnować realizacji obietnic wyborczych 
rządu i punktów z umowy programowej za-
wartej przez „S” z prezydentem. Mam na myśli 

głównie powrót do niższego wieku emerytalnego i podniesie-
nie kwoty wolnej od podatku, co zwiększy dochody większości 
Polaków. Powinniśmy też pilnować warunków pracy młodych 
pracowników, likwidacji tzw. umów śmieciowych.

ANDRZEJ BRZOZOWSKI, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Teknos-Oliva sp. z o.o.

– Nasze przedsiębiorstwo posiada obecnie 
fińskiego właściciela, który działa zgodnie z do-
brymi skandynawskimi tradycjami dialogu spo-
łecznego, dlatego na poziomie zakładu sytu-
acja pracowników i Związku jest dobra. W skali 
całego kraju najważniejszym celem pozostaje 

wciąż rozwój Związku, a w relacjach z rządem i prezydentem 
– dopilnowanie powrotu do niższego wieku emerytalnego. 
Chodzi zwłaszcza o osoby pracujące w szkodliwych warunkach. 
Mamy takich pracowników w naszej firmie. 

MARCIN JACEWICZ, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Regionalnym Zarządzie Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku

– Powinniśmy pilnować niezmiennie wa-
runków pracy i płacy, zwłaszcza na poziomie 
poszczególnych zakładów pracy i branż. Takie 
sprawy przemawiają najbardziej do pracowni-
ków, dają im konkretne korzyści, ale też mobi-

lizują do zaangażowania w działalność związkową. To umożliwia 
jednoczesną poprawę standardów pracy i rozwój Związku.

AGNIESZKA PAPROCKA, Organizacja 
Związkowa w Jeronimo Martins Polska SA 
(Biedronka)

– Najważniejsze problemy dla nas, pracow-
ników handlu, dotyczą płac i pracy w niedzielę. 
Nowo zatrudnieni pracownicy otrzymują na 
starcie wynagrodzenie w wysokości 2200 zł 
brutto, a pracownicy na przykład z dziesięcio-

letnim stażem niewiele więcej, raptem o 150 zł więcej – 2350 zł 
brutto. Ta różnica jest niesprawiedliwa wobec doświadczonych 
pracowników, którzy powinni być docenieni przez odpowiednią 
płacę. Drugi ważny temat to walka o wolne niedziele. 

ANNA ŚLIWA, KZ NSZZ  „S” w Makro 
Cash & Carry Polska

– Większość pracowników handlu to kobiety. 
Nic zatem dziwnego, że chciałyby przynajmniej 
jeden dzień, w niedzielę, być z rodziną. Dlatego 
walka o wolne niedziele w handlu jest dla nas 
tematem priorytetowym. Ważny problem na 
poziomie zakładu pracy to zwolnienia grupowe. 

Poszczególne punkty są zamykane, a to wiąże się ze zwolnieniami 
pracowników. Zwalniani też są pracownicy na poszczególnych ha-
lach. Chcielibyśmy, aby otrzymali przynajmniej godne odprawy. 

HANNA RUDOWICZ, wiceprzewodnicząca 
KZ NSZZ „S” w Makro Cash & Carry Polska

– Zwolnienia pracowników i niskie płace to 
nasze największe problemy. Chcielibyśmy, aby 
zwolnienia grupowe odbyły się z poszanowa-
niem godności pracownika, z uwzględnieniem 
jego stażu pracy. Mam już trzydziestoletni 
staż pracy. Chciałabym mieć możliwość przej-

ścia na emeryturę w związku z wypracowanymi latami pracy. 
O to powinien dopominać się nasz Związek w rozmowach 
z rządem. Inny problem to umowy śmieciowe. Wprawdzie nie 
dotyczy on bezpośrednio pracowników handlu, ale na przy-
kład pracownicy ochrony, zatrudniani przez agencje działające 
w Makro Cash & Carry Polska, mają jedynie umowy zlecenia.  

oprac. (oz, ach)
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XV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego odbyło się 9 czerwca w historycznej Sali BHP 
w Gdańsku. Spotkanie podsumowało połowę związkowej ka-
dencji 2014-2018. Związek wciąż się rozwija i przystosowuje 
do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej.

Gośćmi WZD byli m.in. 
wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ 

„S” Tadeusz Majchrowicz, 
główny inspektor pracy Roman 
Giedrojć, okręgowy inspektor 
pracy w Gdańsku Agnieszka 
Kraszewska-Godziątkow-
ska, doradca głównego in-
spektora pracy i jednocześnie 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Je-
rzy Barzowski, przewodniczący 
Regionu Słupskiego NSZZ „S” 
Stanisław Szukała, pomorska 
kurator oświaty Monika Koń-
czyk oraz ks. prałat Sławomir 
Decowski, duszpasterz ludzi pra-
cy archidiecezji gdańskiej.

W XV WZD wzięło udział 
około 150 z 206 uprawnionych 
delegatów, reprezentujących po-
nad 36 tys. członków Związku 
w Regionie Gdańskim. Obrady 
tradycyjnie prowadził Andrzej 
Kościk, przewodniczący Krajo-
wej Sekcji Morskiej NSZZ „S” 
Marynarzy i Rybaków. W Prezy-
dium WZD zasiadali także: Zdzi-
sława Hacia, Hanna Kowa-
lewska-Minkiewicz, Mariusz 
Połom i Dariusz Wasielewski. 
Spotkanie rozpoczęło się od od-
śpiewania hymnu narodowego 
i modlitwy za wstawiennictwem 
patrona Związku bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.

– Region Gdański jest regio-
nem szczególnym, bo tu wszyst-
ko się zaczęło, tu serce Związ-
ku bije mocniej – powiedział 
Tadeusz Majchrowicz, który 
przedstawił najważniejsze prio-
rytety „S” w najbliższych latach. 
– Na pierwszy plan wysuwa 

się sprawa obniżenia wieku 
emerytalnego, którą w 2015 
r. zapisaliśmy w umowie pro-
gramowej z obecnym pre-
zydentem Andrzejem Dudą. 
W przygotowanym już przez 
Kancelarię Prezydenta projekcie 
jest powrót do wieku emerytalne-
go 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, brakuje jednak moż-
liwości przejścia na emeryturę 
po 35 lub 40 latach okresu skła-
dowego, bez względu na wiek. 
Tej sprawy „S” nie zamierza 
odpuścić. Rozumiemy, że Fun-
dusz Ubezpieczeń Społecznych 
oraz budżet państwa mają swo-
je prawa, dlatego zakładając, że 
nowa ustawa emerytalna wejdzie 
w życie w 2017 r., dopuszczamy 
wprowadzenie vacatio legis na 
zapisy dotyczące okresu skład-
kowego – zapowiedział Maj-
chrowicz. Podkreślił także, że 
niezmiennie jednym z najważ-
niejszych celów „S” pozostaje 
rozwój Związku.

– Czas szybko leci. „Solidar-
ność” istnieje już 36 lat. Naszą 
ideą zawsze była pomoc innym 
i solidarność międzyludzka. 
Nie wszystko zawsze się uda-
je, ale członkowie Związku 
w Regionie Gdańskim mają 
prawo do radości i satysfak-
cji. Pomyślcie, jak trudna byłaby 
sytuacja pracowników w waszych 
zakładach, gdyby was nie było. 
W Sali BHP towarzyszy nam li-
sta postulatów z sierpnia 1980 r. 
Wśród nich był postulat wolnych 
sobót. Dziś walczymy o wolne 
niedziele. To pokazuje, że „S” 
jest potrzebna i zawsze będzie 
potrzebna – powiedział przewod-

niczący słupskiej „S” Stanisław 
Szukała, który podziękował Re-
gionowi Gdańskiemu za udaną 
współpracę.

– Jestem jednym z was, bo 
jeszcze do niedawna, do lutego 
2016 r. byłem przewodniczą-
cym organizacji zakładowej 
„S” w Państwowej Inspekcji 
Pracy. Wciąż jestem delegatem 
na WZD Regionu Słupskiego 
– powiedział Roman Giedrojć, 
zapowiadając jeszcze większą 
współpracę inspekcji pracy 
z organizacjami związkowymi 
oraz rozszerzenie kompetencji 
i skali działalności PIP. – In-
spektorzy będą mniej siedzieć za 
biurkiem i zajmować się papie-
rami, a częściej przeprowadzać 
kontrole w zakładach pracy. 
Wszystko po to, aby zgodnie ze 
słowami św. Jana Pawła II osta-
tecznym celem pracy był zawsze 
człowiek – zapowiedział główny 
inspektor pracy.

Skuteczny Związek

Po wystąpieniach zapro-
szonych gości sprawozdanie 
z działalności Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „S” 
w okresie od kwietnia 2014 r. 
do marca 2016 r. przedstawił 
przewodniczący Krzysztof 
Dośla. Szef gdańskiej „S” 
podkreślił, że wiele postula-
tów z sierpnia 1980 r. wciąż 
nie zostało w pełni zrealizo-
wanych. – Walczyliśmy o nieza-
leżne od pracodawców i władzy 
politycznej związki zawodowe. 
Tymczasem wciąż istnieją pra-
codawcy, którzy ograniczają 
działalność organizacji związ-
kowych, np. zakładając tzw. 
żółte związki zawodowe. Wciąż 
istnieją ugrupowania polityczne, 
które zwalczają działalność „S”. 
Walczyliśmy o prawo do strajku. 
Tymczasem to prawo w Polsce 
jest ograniczone w największym 
stopniu w Europie. Wiele na-
szych koleżanek i kolegów nie 
ma prawa do strajku, wiele pro-
testów uznaje się za nielegalne 
– powiedział Krzysztof Dośla, 

który wśród niezrealizowanych 
postulatów sierpniowych wy-
mienił także obniżenie wieku 
emerytalnego i zapewnienie peł-
nej opieki medycznej.

Krzysztof Dośla podkreślił 
dużą skuteczność Związku, 
m.in. Działu Szkoleń i Biura 
Pracy. – Olbrzymią pracę wy-
konują oddziały i biura tereno-
we „S” w dziesięciu miastach 
powiatowych województwa 
pomorskiego. To są najczęściej 
miejsca pierwszego kontaktu 
z naszym Związkiem na pozio-
mie ponadzakładowym – dodał 
szef gdańskiej „S”, który wska-
zał na trudności w prowadzeniu 
działalności związkowej w Pol-
sce, zwłaszcza na poziomie po-
szczególnych zakładów pracy, 
mimo że nasz kraj ratyfikował 
konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 87, 98 i 135 
gwarantujące prawnie m.in. 
ochronę przedstawicieli pracow-
ników i umożliwienie im sku-
tecznego wykonywania swoich 
obowiązków. – W Polsce pra-
wo pracy i prawo związkowe 
narusza się bardzo często 

POŁOWA KADENCJI ZA NAMI

Gośćmi XV WZD Regionu Gdańskiego byli m.in przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, 
Komisji Krajowej i Regionu Słupskiego NSZZ „S”.

Spotkanie rozpoczęło się od hymnu narodowego i modlitwy.

Delegaci na WZD dyskutowali m.in. o przywróceniu niższego wieku emerytalnego, sytuacji 
w oświacie i służbie zdrowia, a także o wynagrodzeniach pracowników muzeów.
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BOŻENA BRAUER, 
przewodnicząca KM NSZZ 
„S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Gdańsku

– Do naszej organizacji przyciąga m.in. 
bogata i zróżnicowana oferta, możliwa tak-
że dzięki współpracy z Regionem Gdańskim. 

To m.in. ochrona prawna, pomoc prawna, informacje, szkole-
nia. Prowadzimy działalność, która jednoczy ludzi – spotkania 
integracyjne, wyjazdy i seminaria zagraniczne, zabawy dla 
dzieci. Dzięki temu nasi członkowie dobrze się czują w na-
szym gronie, nie tylko nie odchodzą, ale jeszcze namawiają 
innych. Działalność trochę utrudnia nam duży ruch kadrowy 
w szkołach, ale staramy się, aby koła w poszczególnych szko-
łach przejmowały nauczycieli zmieniających placówkę. Wciąż 
mamy potencjał rozwojowy, bo istnieją szkoły lub zespoły 
szkół, w których nie ma koła „S” lub do Związku należy tylko 
jedna osoba. Jako komisja międzyzakładowa uświadamiamy 
przewodniczącym kół, że na nich także spoczywa duża od-
powiedzialność za rozwój Związku. To oni są pierwszą twarzą 
„S” dla pracowników w danej placówce oświatowej, od ich 
postawy, relacji z dyrekcją, rozmów z pracownikami, wiele 
zależy. Przecież są koła, które liczą nawet osiemdziesiąt człon-
ków, czyli są porównywalne z niektórymi organizacjami zakła-
dowymi w innych branżach. Dlatego namawiamy wszystkich 
przewodniczących kół, aby korzystali ze szkoleń z rozwoju 
Związku – i nie tylko – oferowanych przez Region Gdański.

PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Federal Mogul Bimet SA 
w Gdańsku

– Aby pozyskać nowych członków 
Związku przede wszystkim trzeba wyjść do 
pracowników, rozmawiać z nimi. To może 
zapewnić tylko bezpośredni kontakt na 
poziomie zakładu pracy, dlatego jako prze-

wodniczący komisji nie siedzę za biurkiem, tylko spotykam 
się z ludźmi. Oczywiście trzeba być również przygotowanym 
i merytorycznym, móc się wykazać czymś konkretnym, na-
wet jeśli to jest pozornie nieduża sprawa. Nam udaje się co 
roku wywalczyć kilkuprocentowe podwyżki wynagrodzeń. 
Załoga w firmie powinna widzieć efekty działalności Związ-
ku. Trzeba też przekonywać pracowników, że pracodawca 
będzie czuł respekt tylko przed silną, czyli dużą organizacją 
związkową. Wreszcie sami związkowcy muszą się cały szko-
lić. Dlatego wszyscy członkowie naszych komisji – zarówno 
zakładowej, jak i rewizyjnej – przeszli niedawno szkolenia 
z rozwoju Związku. Wyszliśmy zmotywowani i od razu po-
jawiły się efekty – szybko pozyskaliśmy dziesięciu nowych 
członków Związku.

MICHAŁ SIMON, 
przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej NSZZ „S” w Federal 
Mogul Bimet SA w Gdańsku

– Związek nie może działać tylko po 
cichu, w kuluarach. Trzeba informować 
o swojej działalności, o swoich sukcesach. 

Trzeba też informować pracowników, jakie mają prawa, 
dlaczego warto należeć do organizacji zakładowej. Dotyczy 
to zwłaszcza nowych i młodych pracowników, którzy czę-
sto nie są świadomi swoich praw.

Organizacje związkowe w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku, Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego, Federal Mogul 
Bimet, Alior Banku, Alma Market oraz oświatowej „S” w Gdańsku zostały nagrodzone 
w V edycji konkursu „Razem – bezpieczniej!”. Uroczystość odbyła się podczas XV WZD 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Wyróżnione organizacje w 2015 r. wykazały się wysokim procentem uzwiązko-
wienia w zakładach pracy, w których działają lub pozyskaniem dużej liczby nowych 
członków. Co ważne, przekrój nagrodzonych komisji pokazuje, że dobrze rozwijają się za-
równo mniejsze, jak i duże organizacje; te działające już wiele lat i te, które powstały dopiero 
kilka miesięcy wcześniej. To już piąta edycja konkursu, którego celem jest zmobilizowanie 
wszystkich członków „S” w Regionie Gdańskim do działań na rzecz rozwoju Związku.

Laureaci konkursu „Razem – bezpieczniej!” za 2015 rok

Organizacja wykazująca wysoki poziom uzwiązkowienia
 Nagroda: OZ NSZZ „S” w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Gdańsku 

Organizacja, która pozyskała najwięcej członków Związku w 2015 roku
 Nagroda: OM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego 
 Nagroda: OM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku 
 Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet SA w Gdańsku 

Nowo powstała organizacja związkowa w 2015 roku
 Nagroda: Organizacja Podzakładowa NSZZ „S” w Alior Banku SA w Gdańsku (data po-

wstania: 22.01.2015 r.)
 Wyróżnienie: OZ NSZZ „S” w Alma Market SA (data powstania: 14.05.2015 r.)

Razem – bezpieczniej!

i łatwo. Będziemy piętnować 
nieuczciwych pracodawców, 
którzy szykanują działaczy 
związkowych, ze zwolnieniem 
z pracy włącznie oraz uniemoż-
liwiają udział w czynnościach 
związkowych – zapowiedział 
Krzysztof Dośla. Sprawozdanie 
z działalności Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej w pierwszej 
połowie kadencji 2014-2018 
przedstawiła przewodnicząca 
Komisji Anna Woroniecka.

W obronie 
pracowników

Przywrócenie niższego 
wieku emerytalnego, sytuacja 
w oświacie, zmiany w syste-

mie ochrony zdrowia, wyna-
grodzenia pracowników branży 
muzealnej – to główne tematy, 
nad którymi debatowali związ-
kowcy.

W przyjętym Stanowisku 
nr 1 ws. wieku emerytalne-
go delegaci na WZD wyrazili 
oczekiwanie, że przywrócenie 
wieku emerytalnego 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn 
– jedna z podstawowych 
obietnic wyborczych PiS – zo-
stanie zrealizowane możliwie 
jak najszybciej. Związkowcy 
podkreślili również, że pra-
cownicy powinni mieć także 
możliwość alternatywnego 
rozwiązania – przejścia na 
emeryturę po 35-letnim okre-Krzysztof Dośla

sie składkowym dla kobiet 
i 40-letnim dla mężczyzn, 
niezależnie od wieku.

W Stanowisku nr 2 ws. sy-
tuacji w oświacie delegaci po-
parli działania na rzecz poprawy 
sytuacji pracowników oświaty, 
dobrej jakości edukacji oraz pa-
triotycznego i wychowawczego 
wymiaru polskiej szkoły, podej-
mowane przez Sekcję Oświaty 
i Wychowania Regionu Gdań-
skiego NSZZ „S”. W Stano-
wisku nr 3 delegaci wyrazili 
konieczność przeprowadzenia 
zmian w systemie ochrony zdro-
wia. W Stanowisku nr 4 XV 
WZD Regionu Gdańskiego 
ws. wynagrodzeń pracowni-
ków branży muzealnej zaape-

lowali o podwyższenie wynagro-
dzeń w tym sektorze.

Delegaci na XV WZD przyjęli 
również apel do wszystkich orga-
nizacji związkowych w Regionie 
Gdańskim o zaangażowanie się 
w akcję zbierania podpisów pod 
europejską inicjatywą obywatelską 
„Sprawiedliwy Transport Europa 
– równe traktowanie wszystkich 
pracowników transportu”.

Jak widać, zmienia się oto-
czenie polityczne, społeczne 
i gospodarcze, w którym funk-
cjonuje „S”, ale nie zmienia 
się misja i cel Związku – walka 
o prawa pracownicze, dobre 
miejsca pracy i godne płace.

Adam Chmielecki 
zdjęcia: Paweł Glanert

Wyróżnione organizacje zakładowe.
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Apel XV Walnego 
Zebrania Delegatów 
Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zwra-
ca się z apelem do wszystkich organi-
zacji związkowych Regionu o wsparcie 
i zaangażowanie w zbiórkę podpisów 
pod Europejską Inicjatywą Obywatelską 
„Sprawiedliwy Transport Europa (Fair 
Transport Europe) – Równe Traktowanie 
Wszystkich Pracowników Transportu”.

Stanowisko nr 1 
w sprawie wieku 
emerytalnego

Delegaci XV Walnego Zebrania Dele-
gatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” oczekują możliwie najszybszej 
realizacji jednej z podstawowych obiet-
nic wyborczych rządzącego ugrupowa-
nia – przywrócenia możliwości odejścia 
na emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Pracownicy powin-
ni też mieć możliwość alternatywnego 
rozwiązania – odejścia na emeryturę po 
35-letnim okresie składkowym dla kobiet 
i 40-letnim dla mężczyzn.

Nie kwestionujemy potrzeby stop-
niowego wydłużania okresu aktywności 
zawodowej, ale musi to być dobrowolna 
decyzja samych zainteresowanych. Nie 
ulega wątpliwości, że okres aktywności 
zawodowej będzie się wydłużał, gdy 
wydłuży się życie w zdrowiu, a Państwo 
stworzy system zachęt dla ludzi starszych 
do kontynuowania kariery zawodowej, 
jak choćby zachęty dla pracodawców 
w oferowaniu innych stanowisk pracy 
dla osób starszych, umożliwiających wy-
korzystanie ich doświadczenia zawodo-
wego także dla pożytku firmy. W prze-
ciwnym wypadku może to doprowadzić 
– co miało miejsce w ostatnich latach 
– do zwiększenie bezrobocia w tej grupie 
wiekowej, a w konsekwencji do dodat-
kowych kosztów dla budżetu. Oczekuje-
my również, iż będą temu towarzyszyły 
działania na rzecz uszczelnienia systemu 
ubezpieczeń społecznych, w tym zmiany 
skandalicznych rozwiązań umożliwiają-
cych najlepiej wynagradzanym omijanie 
ustawowej wysokości składek.

Poprzednia koalicja rządząca wpro-
wadziła w pośpiechu i bez przygotowa-
nia ustawowe wydłużenie wieku emery-
talnego, depcząc konstytucyjną zasadę 
dialogu społecznego, lekceważąc ponad 
2,5 miliona podpisów i łamiąc wyborcze 
obietnice, co – naszym zdaniem – przy-
czyniło się do jej wyborczej klęski.

Rozumiemy ograniczenia budżetowe 
związane z koniecznymi nakładami na 
wsparcie rodzin wielodzietnych i prze-
ciwdziałanie katastrofie demograficz-
nej, programu „mieszkań dla młodych”, 
który może skutecznie przeciwdziałać 
rosnącej emigracji zarobkowej czy budo-
wy silnej polskiej armii. Niemniej dla nas 
równie ważnym priorytetem jest osłona 

tych, którzy całe życie ciężko pracowali, 
a dziś wolna Polska każe im pracować 
ponad siły często aż do śmierci.

Stanowisko nr 2 
ws. sytuacji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popie-
ra działania podejmowane przez Sekcję 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Gdańskiego na rzecz 
poprawy sytuacji pracowników oświaty, 
dobrej jakości edukacji oraz patriotycz-
nego i wychowawczego wymiaru pol-
skiej szkoły.

Delegaci Walnego Zebrania Delega-
tów popierają takie postulaty „Solidar-
ności” oświatowej, jak:
1. zapewnienie finansowania edukacji

adekwatnego do stawianych wyma-
gań – w tym godnego poziomu wy-
nagrodzeń dla nauczycieli, (które 
nie były waloryzowane od 2012 r.) 
ale też pracowników administracji 
i obsługi szkolnej,

2. faktyczne zniesienie nieodpłatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych realizowa-
nych w ramach art. 42 ust. 2 Karty 
Nauczyciela. Nowe brzmienie ww. 
artykułu, które będzie obowiązywać 
od 1 września 2016 r., jest mało pre-
cyzyjne, budzi sprzeciw środowiska 
oświatowego i grozi pogorszeniem 
warunków pracy nauczycieli,

3. zagwarantowanie równych praw 
pracowniczych – zapisanych 
w ustawie Karta Nauczyciela – 
wszystkim nauczycielom zatrudnio-
nym w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez różne 
organy prowadzące,

4. opracowanie systemu wyłaniania ka-
dry kierowniczej poprzez obligato-
ryjność konkursów na stanowiska 
dyrektorów szkół i placówek oświa-
towych oraz rozliczenia z realizacji 
zgłoszonej koncepcji rozwoju szkoły 
pod koniec mijającej kadencji,

5. zmianę aktualnej podstawy kształce-
nia ogólnego, m. in. przez właściwe 
nauczanie historii Polski, czy kanon 

lektur oraz zagwarantowanie równo-
wagi między prawami i obowiązka-
mi uczniów i rodziców a uprawnie-
niami szkoły i nauczycieli,

6. określenie standardu stanowiska pra-
cy nauczyciela oraz maksymalnej li-
czebności uczniów w klasach,

7. zapewnienie rozwoju szkolnictwa 
zawodowego, m. in. przez rozwój 
centrów kształcenia ustawicznego 
i zawodowego, tworzenie klas przy-
sposabiających do pracy, zatrudnia-
nie doradców zawodowych,

8. zapewnienie uczniom w każdej 
szkole opieki medycznej w tym: 
stomatologicznej, lekarskiej pie-
lęgniarskiej oraz psychologicznej 
i pedagogicznej,

9. przyjęcie realnego programu osło-
nowego dla nauczycieli, zarówno 
wobec już wprowadzonych jak i pla-
nowanych zmian ustroju szkolnego 
(np. poprzez wydłużenie okresu sta-
nu nieczynnego, emerytur pomosto-
wych),

10. wzmocnienie uprawnień repre-
zentatywnych związków zawo-
dowych, w tym przywrócenia obo-
wiązku corocznego negocjowania 
dodatków do wynagrodzeń nauczy-
cieli z samorządami terytorialnymi.

Delegaci Walnego Zebrania Delega-
tów zwracają uwagę, że kompetentne, 
oparte na DIALOGU i merytorycznej 
debacie propozycje zmian powinny 
wpłynąć nie tylko na poprawę warun-
ków pracy w szkołach, ale również na 
poprawę jakości kształcenia i wycho-
wania młodych pokoleń Polaków.

Stanowisko nr 3 
w sprawie koniecznych 
działań w systemie 
ochrony zdrowia

XV Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
zaniepokojone brakiem realizacji pro-
gramu wyborczego w służbie zdrowia 
oczekuje od rządu RP:
1. Niezwłocznego przedstawienia, 

zgodnie z deklaracją Pani Premier 

Beaty Szydło, „mapy drogowej” 
wskazującej sposób dochodzenia 
do objęcia podwyżkami wszystkich 
grup pracowniczych, zatrudnionych 
w ochronie zdrowia.

2. Niezwłocznego przedstawienia do 
konsultacji społecznych harmonogra-
mu zmian systemowych w ochronie 
zdrowia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem finansowania systemu.

3. Powstrzymania wyprzedaży szpitali 
i przychodni. Za konieczne uznajemy 
przyspieszenie prac nad nowelizacją 
ustawy o działalności leczniczej oraz 
uchwalenie ustawy o sieci szpitali.

4. Zintensyfikowania prac nad noweli-
zacją ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej przywracającej Inspekcję 
Sanitarną w struktury Ministerstwa 
Zdrowia, a tym samym powrót 
do właściwego działania Inspekcji 
w naszym kraju. Jednocześnie prze-
ciwstawienia się próbom odebrania 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej kom-
petencji i przekazanie ich Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Apelujemy o rzetelny dialog społecz-

ny w kluczowych dla służby zdrowia 
sprawach i pilne rozpoczęcie realizacji 
programu PiS w ochronie zdrowia.

Stanowisko nr 4 
w sprawie wynagrodzeń 
pracowników muzeów

XV Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Marszałka Województwa 
Pomorskiego o pilne rozpoczęcie roz-
mów w kwestii wynagrodzeń pracow-
ników muzeów, zgodnie ze złożonym 
wnioskiem z dnia 18.05.2016 r. przez 
Międzyregionalną Sekcję Muzeów Re-
gionów Gdańskiego i Słupskiego.

Walne Zebranie Delegatów zwraca 
uwagę, że jest to grupa pracownicza 
w gronie najgorzej zarabiających branż 
w Polsce.

Gdańsk, 9 czerwca 2016 r.

Przewodniczący WZD 
Andrzej Kościk

DOKUMENTY XV WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W trosce o Polskę solidarną
Prezentujemy dokumenty przyjęte 
przez XV Walne Zebranie Delega-
tów Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Komisja Uchwał i Wniosków: Wojciech Litewski, Krzysztof Czerwiński, Krzysztof Adamczyk, 
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ZWIĄZEK

W siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przy Wa-
łach Piastowskich pieczołowicie przechowywany jest związ-
kowy sztandar – sztandar Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego z 1980 roku. Został on ufundowany przez ks. 
prałata Henryka Jankowskiego, nim jeszcze w powszechnym 
obiegu pojawiła się nazwa NSZZ „Solidarność”. Po odzyskaniu 
wolności i częściowo wolnych wyborach z 1989 roku, które 
dały przepustkę do parlamentu części opozycji dzięki popar-
ciu i znakowi „Solidarności”, niektórzy jej działacze, jak Lech 
Wałęsa, nawoływali do zwijania sztandarów.

fakt, że pozostali w Związku 
ludzie strajkujący i upomina-
jący się o godność już w 1970, 
w 1976, w lipcu i sierpniu 1980 
i w grudniu 1981 roku. Dzisiaj 
są oni wyciągani z niepamięci, 
czasem nagradzani, czasem do-
ceniani przez władzę.

Pozostali „Semper fidelis”, 
zawsze wierni i dumnie stoją-
cy w pocztach sztandarowych 
swojej „Solidarności”, dzierżąc 
znaki organizacji często już 
nieistniejących zakładów pracy, 
których pracownicy zapłacili za 
transformację i za opieszałość 
i lękliwość włodarzy, często 
wdrapujących się na „szczyty 
schodów” po ich plecach.

– Okna biura Polskiego 
Rejestru Statków przy Wałach 
Piastowskich wychodziły za 
komuny na teren Stoczni Gdań-
skiej. Obserwowaliśmy w 1980 

roku, jak bunt narastał. Był wy-
czuwalny ferment. Czekaliśmy, 
kiedy stocznia stanie. Pamiętam 
mszę świętą w stoczni i rzesze 
robotników. Pamiętam grudzień 
1980 roku i odsłaniany wtedy 
pomnik Poległych Stoczniow-
ców. I stan wojenny pamiętam. 
Tamten strach i bicie ludzi. Ani 
na moment nie zrezygnowałam. 
Tym, którzy mówią, że była 
pierwsza „Solidarność”, a dzisiaj 
jest jakaś inna, odpowiadam, że 
to nadal ta sama „Solidarność”, 
ci sami ludzie. Dziwię się, że 
o zwijaniu sztandarów, o drugiej 
„Solidarności”, mówią ci, którzy 
weszli na szczyty dzięki ludziom 

ze Związku. Na dole problemy 
pozostały. Naszym obowiązkiem 
jest dopilnowanie postulatów 
Sierpnia. Problemy pracownicze 
pozostały. Nadal trzeba szukać 
porozumienia z pracodawcami 
i stawać w obronie pracowników 
– wspomina Ewa Kahlweis, 
przewodnicząca Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
w Polskim Rejestrze Statków.

Gorące lato 1980

Nim podpisano Porozumienia 
Sierpniowe, od dwóch miesięcy 
narastało wrzenie w kraju.

Sytuacja gospodarcza była 
zła. 1 lipca 1980 r. zaczęła obo-
wiązywać podwyżka cen mięsa 
i wędlin. Zastrajkowali robotnicy 
WSK PZL-Mielec, Ursusa, Au-
tosanu w Sanoku, Ponaru w Tar-
nowie, kierowcy Transbudu na 
budowie elektrowni Połaniec. 3 
lipca doszło do strajków w Fa-
bryce Lamp Kineskopowych 
w Piasecznie, żyrardowskich 
Zakładach Remontu Obrabiarek 
Ponar-Reso, w Fabryce Samo-
chodów Ciężarowych i w Zakła-
dach Azotowych w Puławach. 
Do strajku przystąpiono w Fa-
bryce Przekładni Samochodo-
wych POLMO w Tczewie (od 2 
do 4 lipca), w PGR w Grabowie 
k. Kościerzyny (8 lipca), w lo-
komotywowni w Gdyni Gra-
bówku i Gdyni Chyloni (23-26 
lipca), strajkował port Gdynia 
(29-30 lipca).

Załogi walczyły o cofnięcie 
podwyżek.

– W 1980 roku strajkowa-
liśmy już 2 lipca! Zaczęło się 
w POLMO, w narzędziowni. 
Wtedy tam pracowałem. Iskrą 
była podwyżka cen wyrobów 
garmażeryjnych. Przyszedł 
człowiek z kierownictwa i ktoś 

z ówczesnych związków i od-
byli „konsultacje” (śmiech), wy-
wieszając na tablicy wiadomość 
o nowych cenach. Na drugi 
dzień była w zakładzie delega-
cja ze zjednoczenia i spełniono 
nasze postulaty, więc w Sierpniu 
’80 przyłączyliśmy się do straj-
ku później. Po to, aby poprzeć 
postulat wolnych, niezależnych 
związków zawodowych. Naro-
dziła się „Solidarność”, której 
członkiem jestem od pierwszych 
dni. W 1989, kiedy znów ofi-
cjalnie mogliśmy działać, wielu 
z tych, którzy byli w Związku, 
stało się politykami, a nawet 
pracodawcami, ale „Solidar-
ność” się nie zmieniła. To oni się 
zmienili i patrzą na nas z innej 
perspektywy. Mamy wolność, 
ale problemy ludzi, te płacowe, 
socjalne, zostały. Czy za mini-
malną płacę da się wyżyć? U nas 
to jest 2700 złotych na operato-
ra. Mamy układ zbiorowy pracy. 
Jest wolność związkowa. Ale 
na bieżąco trzeba reagować. 
Bywa, że skutecznie, a bywa, 

że jesteśmy niemal bezsilni 
przy zwolnieniach z przyczyn 
ekonomicznych – wspomina 
Edmund Trochowski, prze-
wodniczący Komisji Między-
zakładowej NSZZ „S” w Eaton 
Truck Components w Tczewie 
(niegdyś POLMO Tczew).

Postulaty

Krzysztof Dośla, lider „So-
lidarności” w Regionie Gdań-
skim, jest pewien, że Związek 
jest Polsce potrzebny.

– Jest w Sali BHP tablica z 21 
postulatami wyartykułowanymi, 
spisanymi i wynegocjowany-
mi z komunistycznym rządem 
w sierpniowych dniach, które 
stały się kamieniem węgielnym 
NSZZ „Solidarność”, Te postu-
laty – w przesłaniu i w treści 
– są aktualne. Jak postulat 1, ak-
ceptacji niezależnych od partii 
i pracodawców związków zawo-
dowych. Konwencja 87 MOP, 
na którą powoływaliśmy się 
w Sierpniu, jest w Polsce naru-
szana. A prawo do strajku, czyli 
postulat 2? Spośród państw Unii 
Europejskiej najbardziej ograni-
czone prawo do strajku mamy 
w Polsce. W 1980 r. spisany był 
postulat 14, czyli obniżony wiek 
emerytalny. Dzisiaj się martwi-
my, czy wróci wiek „65” i „60”. 
Ta sprawa nadmiernie się ślima-
czy. Postulat 16, czyli poprawa 
warunków pracy służby zdrowia. 
W większości placówek służby 
zdrowia powinien trwać strajk, 
bo warunki pracy odbiegają od 
cywilizowanych, a wynagrodze-
nie przypomina wynagrodzenie 
służby w tym pejoratywnym 
znaczeniu – wyliczał Krzysztof 

JEST JEDNA „SOLIDARNOŚĆ”. JEST I BĘDZIE! 

Zbigniew Bujak w swojej 
książce „przepraszał za 
Solidarność” i sprzedał 

na aukcji współorganizowanej 
przez żonę Czesława Kiszcza-
ka legitymację przyznaną mu 
przez Grupę Oporu Solidar-
ni, związaną z podziemnymi 
strukturami NSZZ „Solidar-
ność”, w tym z Regionalną 
Komisją Wykonawczą NSZZ 
„Solidarność” Regionu Ma-
zowsze.

– Zbieraliśmy wówczas 
w Sejmie komentarze poli-
tyków związanych z „Soli-
darnością”. Ze zdumieniem 
stwierdziliśmy, że wielu z nich 
albo unika odpowiedzi, albo 
nie widziała w tym nic niesto-
sownego, uznając, że Bujak 
może robić co chce ze swoją 
legitymacją. Jedynie śp. Lech 
Kaczyński, Zbigniew Roma-

szewski i Ryszard Bugaj byli 
tym oburzeni – wspominał to 
wydarzenie w 2011 roku redak-
tor Piotr Semka.

Jeszcze inni opozycjoniści, 
jak Adam Michnik, który otrzy-
mał do prowadzenia „Gazetę 
Wyborczą”, namawiali publicz-
nie, aby „odp… się od generała” 
Jaruzelskiego.

Semper fidelis

Od czasu do czasu słychać 
dzisiaj o „pierwszej” i o „dru-
giej” „Solidarności”. Głoszącym 
tę polityczno-publicystyczną 
opinię nie mieści się w głowach 

14 sierpnia 1980 r. 
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Od czasu do czasu 
słychać dzisiaj 
o „pierwszej” 
i o „drugiej” 
„Solidarności”. 
Głoszącym tę 
polityczno-
publicystyczną 
opinię nie mieści się 
w głowach fakt, że 
pozostali w Związku 
ludzie strajkujący 
i upominający się 
o godność już w 1970, 
w 1976, w lipcu 
i sierpniu 1980 
i w grudniu 1981 roku. 

dokończenie na str. 10

Sztandar MKS z Sierpnia 1980. 



10 Nr 7/8 lipiec/sierpień 2016

Dr WALDEMAR UZIAK, pracownik 
naukowy Uniwersytetu 
Gdańskiego, szef Działu 
Prawnego ZRG NSZZ „S”

– 24 września 1980 r. został złożony 
wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”. 
Po długich przepychankach prawnych wo-

kół Statutu został on zarejestrowany 10 listopada 1980 roku. 
NSZZ „S” działał oficjalnie do wprowadzenia stanu wojenne-
go oraz działał dalej, tyle że nieoficjalnie. Delegalizacja „S”
była bezprawna, gdyż nastąpiła na mocy niezgodnego nawet 
z ówczesną Konstytucją PRL dekretu o stanie wojennym.

Efektem nieprzerwanej, choć nielegalnej działalności, 
oraz determinacji działaczy i społeczeństwa była ponowna 
rejestracja Związku. „S” została zarejestrowana łącznie ze 
swoim Statutem. Tym samym, który obowiązywał wcześniej. 
Nie powstał więc nowy związek, a nastąpiła jego ponowna 
rejestracja, na podstawie tego samego Statutu. NSZZ „S” 
może powoływać się na ciągłość swojego istnienia.

Po ponownej rejestracji NSZZ „S” mógł wystąpić z rosz-
czeniem o utracone mienie. W ramach rekompensaty Zwią-
zek odzyskał utracone dobra, a jeśli nie było to możliwe, to 
otrzymywał rekompensatę za zabrane pomieszczenia i środ-
ki finansowe. To bowiem był ten sam Związek, który w stanie
wojennym poniósł straty. 

ZWIĄZEK

Dośla w czerwcu br. podczas 
XV WZD naszego Regionu.

Są i sukcesy. Do tego, aby 
one były, potrzebny jest dobrze 
przygotowany związkowiec 
i pracodawca rozumiejący zna-
czenie kapitału ludzkiego.

– Pół żartem, pół serio mówię, 
że pierwszymi internowanymi 
byli żołnierze służby zasadniczej. 
Generał Jaruzelski i jego ludzie 
przedłużyli nam w 1981 roku 
służbę wojskową o osiem mie-
sięcy. Nasz pobór szykował się 
do cywila na jesieni 1981 roku, 
ale przedłużono nam służbę naj-
pierw o dwa miesiące z powodu 
– jak nam mówili – złej sytuacji 
w gospodarce. Okazało się, że 
w wojsku zostaliśmy do czerw-
ca 1982. Kiedy PRL słabł, pod 
koniec 1988 roku, zaczęliśmy się 
organizować. Była z nami Jola 
Szostek, internowana w stanie 
wojennym, pracująca w ówcze-
snych Zakładach Farmaceutycz-
nych Polfa, Jarek Deska, który 
był aktywny od sierpnia 1980 r., 
internowany, był w podziemiu 
– wspomina Leszek Świeczkow-
ski, przewodniczący „S” w staro-
gardzkiej Polpharmie, związany 
z tym zakładem od 42 lat.

W 1989 r. przyszła fala 
zmian. Tak o niej mówi Le-

Jest jedna „Solidarność”
dokończenie ze str. 9

szek Świeczkowski: później to 
różnie bywało. Były problemy 
z nieudaną prywatyzacją. Prze-
szliśmy program dobrowolnych 
odejść. Ja, będąc przewodniczą-
cym od 1998 roku, przetrwałem 
z ludźmi najtrudniejszy okres 
przekształceń. Były i są różne 
wyzwania. Tak jak różna jest 
sytuacja polityczna, gospodar-
cza. Zmienił się świat, ale nie ma 
pierwszej czy drugiej „Solidar-
ności”. Jest jeden Związek i kie-
runek działania. Problemy pra-
cownicze zawsze będą, będzie 
troska o BHP, o sprawy socjalne, 
o płace. Mamy układ zbiorowy 
pracy, pakiet medyczny, dopłaty 
do posiłków. Młodzi ludzie za-
pisując się do nas nie pytają, czy 
to pierwsza, czy druga „Solidar-
ność”. Ważne, by reprezentujący 
ich kolega związkowiec był do-
brze merytorycznie przygotowa-
ny, by miał wsparcie ekspertów. 
Pracodawca traktuje nas wtedy 
poważnie i wie, jak ważny jest 
spokój społeczny, satysfakcja 
pracowników i społeczna odpo-
wiedzialność.

Przypomnijmy, że po fali straj-
ków 17 września 1980 r. powstał 
Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” 
w kształcie takim, jaki znamy do 

dzisiaj, to jest jednego ogólnopol-
skiego niezależnego związku za-
wodowego. Tego dnia w siedzibie 
gdańskiego Międzyzakładowego 
Komitetu Założycielskiego zebra-
li się związkowcy z całego kraju, 
reprezentujący regiony, branże 
i duże zakłady pracy. Obok Le-
cha Wałęsy i innych przywódców 
strajków z Trójmiasta byli liderzy 
ze Szczecina (Marian Jurczyk), 
z Warszawy (Zbigniew Bujak) 
i ze Śląska (Kazimierz Świtoń).

Zasadniczą kwestią było to, 
czy „S” będzie tworzona w za-
kładach i regionach, stanowiąc 
niejako samodzielne organizacje 
pracownicze, czy powstanie jed-
nolita struktura krajowa. Zwo-
lennikiem pierwszej koncepcji 
był m.in. Wałęsa.

Mecenas Jan Olszewski, 
premier w latach 1991-92, za-
proponował, aby MKZ w Gdań-
sku przygotował projekt statutu, 
na podstawie którego MKZ-ty 
zarejestrują się jako jeden zwią-
zek, a dr Karol Modzelewski, 
syndykalista, więzień polityczny 
PRL, zaproponował, aby nową 
organizację nazwać Niezależny 
Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność”.

– W 1981 roku zapisaliśmy, 
że u początku naszego Związku 

były potrzeby zwykłych ludzi. 
Nasza działalność musi być od-
powiedzią na te potrzeby – mó-
wił Krzysztof Dośla podczas 
czerwcowego WZD, nawiązując 
do programu „S” uchwalonego 
na I Krajowym Zjeździe Dele-
gatów w Oliwie.

NSZZ „Solidarność” w 1980 
roku był największym społecz-
nym ruchem w dziejach Pol-
ski. Związek trzymał ochronny 
parasol nad całą opozycją. Nad 
związkowcami, wydawnic-
twami, uczelniami, rolnikami, 
rzemieślnikami. Dzięki „Soli-

darności” żyjemy w innej rze-
czywistości politycznej. Wów-
czas i dzisiaj łączyła nas – i łączy 
– walka o prawdę, o uznanie dla 
naszych chrześcijańskich ko-
rzeni. o godne życie, o prawo 
do słusznego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia, o dobre, trwałe 
miejsca pracy i to, by w decy-
zjach rządzących był dostrze-
gany patriotyzm. U początku 
naszego Związku były potrzeby 
zwykłych ludzi, ich cierpienia 
i zawody, nadzieje i tęsknoty. 
Tak pozostało do dzisiaj.

Artur S. Górski

– Moja przygoda z „Solidarnością” rozpoczęła się w sierp-
niu 1980 roku. I nigdy się nie skończyła. Uczestniczyłem we 
wszystkich ważnych wydarzeniach Związku. Jako fotograf, 
ale też i jako człowiek, dla którego ten Związek był i jest 
jego życiem – mówi Wojtek Milewski.

Wojciech Milewski – 
fotograf „Solidarności”

O tym, że został fotogra-
fem zdecydował trochę 
przypadek. Studiował 

na Politechnice Łódzkiej na wy-
dziale chemii. Potem odbywał 
praktykę w Bydgoskich Zakła-
dach Fotochemicznych w Labo-
ratorium Doświadczalnym. Tam 
zdobył wiedzę fotograficzną.

– Moje losy jednak nie były 
proste. Dostałem wilczy bilet 
z uczelni, ponieważ uczestni-
czyłem w akcji niszczenia le-
gitymacji Związku Młodzieży 
Polskiej w 1956 roku. A po-
tem ciężko już było z pracą. 
Jeździłem z miasta do miasta 
szukać lepszego życia – opo-
wiada Wojtek Milewski.

Do Gdańska trafił w sierp-
niu 1970. Uratowało go zgubie-
nie świadectwa dojrzałości.

– Dzięki temu znalazłem 
szybko pracę. Najpierw pra-
cowałem w CBKO2, potem 

w CTO. A w sierpniu 1980 roku 
byłem zatrudniony w Ośrodku 
Doskonalenia Kadry Kierowni-
czej w Gdańsku – mówi Wojtek 
Milewski. – To było dobre miej-
sce, bo mieli doskonałą pracow-
nię fotograficzną. A pod latarnią 
najciemniej – większość kadry 
kierowniczej to była ubecja.

W pierwszych dniach strajku 
w sierpniu 1980 roku fotografo-
wał napisy na murach Stoczni 
Gdańskiej. I wtedy znów zde-
cydował przypadek, że znalazł 
się z drugiej strony muru.

– Goniła mnie milicja. Szyb-
ko wtedy biegałem, ale bez 
pomocy stoczniowców, którzy 
wystawili mi drabinę, po której  
się wspiąłem, nie udałoby mi się 
uciec – wspomina, śmiejąc się. 
– Przez kolejne dni fotografowa-
łem strajkujących stoczniowców, 
będąc wśród nich. To wtedy zro-
bił jedno z trzech zdjęć, które są 

dla niego najważniejsze. Młody 
stoczniowiec z dzieckiem. Sie-
dzą na murze z napisem „Strajk 
Solidarności”. Stało się ono 
symbolem strajku.

Potem były strajki w 1988 
roku. W maju nie udało mu 
się wejść na teren stoczni, ale 
w sierpniu był tam znów wśród 
stoczniowców.

– Robiłem wtedy zdjęcia 
pokazujące relacje stoczniow-
ców – młodych chłopaków 
z rodzinami, żonami. Te zdję-
cia są mi bliskie. Widać na nich 
prawdziwe emocje – opowiada 
Wojtek Milewski.

Podczas I Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Soli-
darność” prezentowana była 
wystawa jego zdjęć.

– Powstała raptem w ciągu 
trzech dni. Pomagali mi przy 
negatywach Stanisław Składa-
nowski i Bogusław Nieznalski. 
– dodaje Wojtek Milewski.

Wo j t e k  M i l e w s k i  m a 
w swoim archiwum także wiele 
fotografii ze stanu wojennego.

– To drugie z trzech moich 
najlepszych zdjęć. Przedstawia 

mężczyznę, „torreadora”, wy-
machującego flagą w stronę 
zomowców, a za rękaw i poły 
kurtki ciągnie go starsza kobie-
ta, pewnie matka – opowiada 
Wojtek Milewski. – Trzecia 
fotografia z 1991 roku z Czę-
stochowy jest jednak dla mnie 
najważniejsza. Jest na niej Oj-
ciec Święty Jan Paweł II bło-
gosławiący wiernych.

W sierpniu br. w Sali BHP 
odbędzie się wernisaż wystawy 
Wojtka Milewskiego „Historia 
Solidarności w fotografii”. Bę-
dzie się na nią składało 80 zdjęć 
wybranych przez autora. Liczba 
fotografii jest nieprzypadkowa.

– 21 sierpnia obchodzę 80 
urodziny. Więc to urodzinowa 
wystawa. Ale też liczba zdjęć 
nawiązuje do sierpnia 1980 

roku, narodzin „Solidarności” 
– tłumaczy Wojtek Milewski. – 
Tak więc to podwójne święto.

Wojtek Milewski oprócz fo-
tografii reportażowej zajmuje 
się także fotografią artystycz-
ną. Na tym polu odniósł wiele 
sukcesów, zdobywając nagrody 
na krajowych i międzynarodo-
wych konkursach. Jest jednym 
z prekursorów fotografii prze-
twarzanej na komputerze.

Czego sobie życzy jubilat? 
– Pomysłów artystycznych 
mam na kolejne 80 lat, ale 
nie wiem, na jak długo sił mi 
wystarczy. Więc życzę sobie 
zdrowia i sił witalnych. A poza 
tym chciałbym zarchiwizować 
moją działalność fotograficzną 
– wyznaje Wojtek Milewski.

Olga Zielińska

Wojciech Milewski.
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ZWIĄZEK

Organizacja związko-
wa w Regionalnym 
Centrum Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa jest 
młoda, została zarejestrowana 
w marcu 2015 roku. Liczyła 
wtedy zaledwie 14 osób, dziś 
do „Solidarności” należy już 
91 członków. Zważywszy 
że w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa pracuje około 200 osób, 
to doskonały wynik osiągnięty 
w tak krótkim czasie.

Działacze związkowi zo-
stali w tym roku docenieni 
za swoją pracę. Otrzymali 
bowiem główną nagrodę w V 
edycji konkursu na organizację 
związkową zrzeszającą pro-
centowo najwięcej członków 
w stosunku do liczby zatrud-
nionych w roku 2015.

– Byliśmy bardzo zaskocze-
ni, kiedy dowiedzieliśmy się, 
że zostaliśmy wyróżnieni przez 
Region Gdański. Cały czas dzia-
łamy na rzecz zwiększenia licz-
by członków naszego związku 
– mówi Bożena Łasek. – Kiedy 
się organizowaliśmy, tworzyli-
śmy stosunkowo niewielką 
grupkę, potem były dwa okre-
sy, kiedy przyłączyła się do nas 
większa liczba pracowników, 
a teraz sukcesywnie pracujemy 
nad wzmocnieniem naszych sił. 
Dziś również zapisała się do nas 
jedna z koleżanek.

Ochrona pracowników

Jedną osobą z najnowszego 
naboru jest Kamila Formella 
z działu rejestracji dawców.

– Kiedy wróciłam do pracy 
po urlopie macierzyńskim, od 
razu zapisałam się do „Solidar-
ności”. Uważam, że Związek 
jest u nas bardzo potrzebny. 
Szkoda, że nie zaczął działać 
wcześniej – mówi Kamila For-
mella.

Lucyna Wojdak-Spiet-
kun z działu pobrania krwi 
dodaje, że to jedyny zwią-
zek zawodowy w ich firmie 
i wszyscy są zgodni, że odkąd 
działa, jest lepiej. Bo wcze-
śniej dyrekcja nie liczyła się 
z pracownikami.

– W ciągu ostatnich lat 
podejmowane były przez po-
przedni zarząd różne niezro-
zumiałe, niekorzystne decyzje 
dotyczące pracowników. Do-
brze, że teraz mamy ochronę, 
jaką daje nam związek zawo-
dowy – dopowiada Małgo-
rzata Dejdo z sekcji promocji 
i reklamy.

Agnieszka Nowak z pra-
cowni serologicznej serologii 
grup dawców mówi, że wcze-
śniej pracownicy nie posiadali 
podstawowych informacji do-
tyczących firmy.

– Nie wiedzieliśmy, jaka 
jest kondycja firmy, czy wy-
konane są plany roczne, w jaki 
sposób rozdzielany jest budżet 
dotyczący na przykład wyna-
grodzeń. Dane finansowe były 
do wiadomości tylko wąskiej 
grupy pracowników. Odkąd 
jest związek zawodowy, takie 
informacje są nam udostęp-
niane, wiemy, co się dzieje 
w zakładzie pracy – dodają 
Mirosława Łukasik i Syl-

wia Dziedzic z tego samego 
działu.

Bożena Łasek podsumowu-
je, że właśnie z tych powodów 
zdeterminowani pracownicy 
postanowili wziąć sprawy 
w swoje ręce, a najlepszym 
pomysłem okazało się zorga-
nizowanie się w związek za-
wodowy.

Mamy już sukcesy

Organizacja związkowa jest 
młoda, ale ma już na swoim 
koncie sukcesy. Beata Orze-
szek z sekcji promocji i rekla-
my, która jest także społecznym 
inspektorem pracy, mówi, że 
w firmie w końcu obowiązują 
harmonogramy pracy.

– Zdarzało się, że ludzie 
pracowali nawet przez siedem 
dni pod rząd. Teraz mamy re-
gulaminy czasu pracy i wyna-
gradzania, które są przestrze-
gane – mówi Beata Orzeszek. 
– Pracownicy mogą także wy-
brać, czy za nadgodziny wolą 
otrzymać dodatkowe wyna-
grodzenie, czy też dzień wol-
ny. Większość wybiera raczej 
dzień wolny.

Trwają także starania, aby 
pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa mieli wolne 
niedziele.

– Nie jesteśmy służbą, tyl-
ko pracownikami. Większość 
pracowników to kobiety, nic 
zatem dziwnego, że chciałyby 
w niedziele być z rodziną – tłu-
maczy Bożena Łasek.

W tym roku po raz pierwszy 
pracownicy otrzymują wodę 
w czasie upałów. A to zasługa 
„Solidarności”. Będą także 
kupione T-shirty dla pracowni-
ków, które będzie można nosić 
zamiast nieprzepuszczających 

powietrza fartuchów. Udało się 
także wywalczyć zakup maszy-
ny do ozonowania powietrza 
w archiwum.

– Cieszymy się także, że 
mamy wpływ na dysponowa-
nie pieniędzy z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych – mówi Bożena Łasek. 
– W komisji socjalnej mamy 
czterech swoich przedstawi-
cieli. Oprócz nas są jeszcze 
trzej przedstawiciele załogi 
i dwie osoby z dyrekcji. Na 
początku roku zbiera się cała 
komisja i przedstawiane są 
propozycje.

Związkowcy przypominają 
również o zabawie integracyjnej, 
którą zorganizowano w tym roku, 
a wcześniej takich nie było.

Związek zawodowy 
i dyrekcja

Ze współpracy dyrekcji 
Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
i związku zawodowego obie 
strony są raczej zadowolone.

– Doceniamy fakt, że dy-
rektor chce z nami rozmawiać. 
Czasem negocjacje są trudne, 
ale dochodzimy do konsensusu 
– ocenia Bożena Łasek.

Pełniący od ponad roku 
obowiązki dyrektora Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Wiktor Ty-
burski podkreśla, że związki 
zawodowe są potrzebne w za-
kładzie pracy, gdyż są ważnym 

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA W GDAŃSKU

Związek 
zawodowy  
to demokracja 
dla dobra 
wszystkich 

BOŻENA ŁASEK
– Lider związkowy powinien umieć słuchać ludzi, ale też 
mieć swój „charakterek”. Osoba, którą łatwo przestraszyć, 
zmanipulować i która zgadza się na wszystko, nie będzie 
dobrym negocjatorem w rozmowach z dyrekcją. To musi być 
silna osoba. Ale też i rozważna oraz logicznie rozumująca.
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– Chcemy, aby w naszej organizacji związkowej była jak 
największa demokracja. Dlatego ważne decyzje dotyczące 
pracowników podejmowane są nie przez wąską grupę lide-
rów związkowych, ale przez wszystkich członków „Solidar-
ności” – mówi Bożena Łasek, przewodnicząca Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

elementem struktury gospodar-
czej i powinny mieć możliwość 
domagania się przestrzegania 
praw pracowniczych.

– Istotne jest jednak, aby wy-
pracować taki model współpracy, 
którego celem nadrzędnym bę-
dzie dobro firmy – ocenia Wiktor 
Tyburski. – Na przykład podczas 
negocjacji dotyczących wzrostu 
płac powinno się uwzględnić 
kondycję finansową firmy. Tak, 
żeby po spełnieniu oczekiwań 
pracowników w długofalowym 
okresie nie likwidować miejsc 
pracy z związku z ewentualnym 
pogorszeniem się sytuacji eko-
nomicznej zakładu.

Każdy ma głos

Przewodnicząca „Solidar-
ności” Bożena Łasek ma trzech 
zastępców: Gabrielę Mar-
ciniak, Monikę Dytkiewicz 
i Mariannę Kaszubowską. 
Skarbnikiem jest Grażyna 
Mazurek, a sekretarzem An-
gelika Mirewicz.

– Większość naszych decy-
zji podejmowana jest jednak nie 
przez wąskie grono, ale podczas 
zebrań, w których mogą uczest-
niczyć wszyscy członkowie 
„Solidarności” – mówi Bożena 
Łasek. – Wszystkim się to po-
doba, każdy może zabrać głos. 
Potem jest czas na zastanowie-
nie się, bo najczęściej nie gło-
sujemy od razu, tylko podczas 
kolejnego zebrania.

Olga Zielińska

W Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” są przedstawiciele różnych działów.
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Przed nami zasłużony wakacyjny wypoczynek. Niezależnie od zasobności portfeli, po 
trudach dnia codziennego warto pomyśleć o odpoczynku. I nieważne, czy będzie to 
działka rekreacyjna, las czy plaże Madery, Lazurowego Wybrzeża. A może warto za-
planować wyprawę w Alpy lub… na Alaskę? Dla naszych rodaków nie ma rzeczy nie-
możliwych.  

Wakacyjny 
urlop z pasją 
Blisko połowa Polaków 

deklaruje, iż planuje 
wakacyjny wyjazd. 

Przeważnie są to wyjazdy 
indywidualne, organizowa-
ne samodzielnie (60 proc. 
organizuje swoje wyjazdy 
samodzielnie i podróżuje na 
własną rękę). Dla 20 proc. 
Polaków główny cel podróży 
stanowią odwiedziny u rodzi-
ny za granicą, stąd dane, iż 
odwiedzali głównie Niemcy 
(19 proc. wyjeżdżających 
w celach turystyczno-wypo-
czynkowych), Wielką Bryta-
nię, Włochy i Czechy.  

Jednym z popularnych 
miast jest Berlin. Do stolicy 
Niemiec możemy się dostać 
szybko i tanio, a miasto obfi-
tuje w atrakcje. Podobnie jak 
nieco odleglejsze Rzym, Pa-
ryż, Barcelona czy Londyn.

W kraju liderem jest Kra-
ków, jedno z najpopularniej-
szych polskich miast nie tylko 
wśród rodaków, ale także za-
granicznych turystów. Popu-
larna jest też Warszawa oraz, 
co nie dziwi, Częstochowa 
i Trójmiasto.

W tym roku 17 mln Po-
laków, o 1,5 mln więcej niż 

rok temu, wyjedzie na let-
nie wakacje. Zdecydowana 
większość (73 proc.) spędzi 
urlop w kraju, czyli wybie-
rze kilkudniowy wypoczynek 
nad Bałtykiem, w górach lub 
nad jeziorami. 

Wśród tych, którzy planu-
ją wypoczynek w kraju, naj-
większą popularnością cieszą 
się wakacje spędzane nad 
Bałtykiem. Tu przybędzie co 
drugi urlopowicz. W górach, 
podobnie jak nad jeziorami, 
letnie miesiące spędzi co szó-
sty. Co drugi z nas w ogóle 
na urlop nie wyjedzie.

Czego szukamy pod lu-
strem wody? Odpowiedź 
na pozór tylko jest prosta. 

Dla wielu, szczególnie począt-
kujących, to urok kolorowych 
raf, egzotyczne ryby. Grawita-
cja znika. Czujesz się, jakbyś 
szybował. Pod taflą wody, mię-
dzy dnem a jej lustrem, faluje 
roślinność poruszana prądem. 

Nurkowanie to jest przede 
wszystkim pasja.  Chyba od 
zawsze chciałem zajrzeć pod 
lustro wody. 

Jako 17-latek szukałem 
możliwości nurkowania. Szło 
to dość opornie. Kluby były 
bowiem bardzo elitarne. Takie 
grupy zamknięte. A tylko w klu-
bie można było zdobyć upraw-
nienia CMAS (Confédération 
Mondiale des Activités Suba-

quatiques, federacja zrzeszająca 
organizacje nurkowe, założona 
przez Jacques-Yves Cousteau w 
1958 r. – dop. red.), wydawa-
ne przez Komisję Działalności 
Podwodnej oraz certyfikat pod-
stawowego kursu Open Water 
Diver PADI. 

Miałem zamiar przejść kurs 
podczas służby w Marynarce 
Wojennej. Cóż z tego, skoro w 
Centrum Szkolenia Specjalistów 
MW zamiast do kompanii nur-
ków przydzielono mnie do działu 
nawigacji. 

W końcu trafiłem już po służ-
bie wojskowej do grupy nurków 
Stoczniowego Klubu Płetwo-
nurków „Meduza”. To grupa 
fantastycznych ludzi. Szkolili 
nas tacy fachowcy, jak Antoni 
Dębski, Jan Licznerski, Ryszard 
Lewandowski. 

Po rocznym intensywnym 
szkoleniu zdobyłem pierwszy 
stopień uprawnień na pierwszy 
stopień płetwonurka. Trening był 
bardzo intensywny. Egzamin na 
jeziorze Wdzydze. Trzeba było 
zejść pod okiem instruktorów 
na głębokość 40 metrów. Do 
dzisiaj schodzimy na wraki, nur-
kujemy pod lodem. Najbardziej 
lubię jezioro Wdzydze. Ono ma 
głębokość do 70 metrów. W jed-
nym miejscu, przy wyspie Łysa 
Zośka, jest ściana, specyficznie 

ukształtowane dno. Czujesz się 
tam tak, jakbyś schodził po ścia-
nie. Dobrym akwenem do nur-
kowania jest Jezioro Raduńskie 
Dolne. Przy dużym nasłonecz-
nieniu mamy uczucie unoszenia 
się w powietrzu nad falującymi 
trawami, jakbyś szybował nad 
łąką. 

Nie trzeba wyjeżdżać nad za-
tokę Akaba. Co jest ciekawego 
w naszych wodach? Przecież jest 
zimno, ciemno. Bo nasze wody 
są ciemne. Na 15 metrach potra-
fi być zupełnie ciemno. Szybko 
występuje termoklima do 7 stop-
ni. Ale jest emocja, jest adrenali-
na. Ważna jest praca w zespole, 
solidarność. Musisz liczyć na 
siebie samego, ale też na siebie 
wzajemnie. Kolega może pomóc 
w trudnej sytuacji, ale musi być 

pewność.  Głębi nie wolno lek-
ceważyć.  Zdarzało się, że naj-
twardsi spośród nas „wymiękli”. 
Jest takie kodowanie w podświa-
domości, poprzez ćwiczenia, jak 
reagować, gdy przychodzi silny 
stres. Musi być wyrobiony od-
ruch, kiedy błędnik źle zadziała, 
zawiedzie i nie wiesz, w którym 
kierunku wychodzisz. Idziesz w 
toń i giniesz. 

Dzisiaj są możliwości uzy-
skania uprawnień po dwóch 
tygodniach. Taki rodzaj staj-
ni płetwonurków. Jednak nie 
można się tego nauczyć przez 
dwa tygodnie. Pod wodą nie 
ma miejsca na lekceważenie, 
które może prowadzić do tra-
gedii. Konieczny jest dystans 
i rezerwa. Obserwuję ludzi z 
fantastycznym i drogim sprzę-
tem, ale umiejętności – żadne. 
W tym sporcie żartów nie ma. 
Pianka, buty, płetwy, pas, jac-
ket i butle są. Ale czy są umie-
jętności wyjścia na dużych 
głębokościach, w warunkach 
awaryjnych? My ćwiczymy 
zmianę akwalungu, wyciągnię-
cie kolegi, który na przykład 
omdlał

A tak na dobrą sprawę to nie 
wiemy, co jest na dnie mórz i 
oceanów. Kosmos mamy lepiej 
rozpoznany niż dna oceanów i 
mórz. 

O swojej przygodzie 
z nurkowaniem mówi 
ROMAN KUZIMSKI, zastępca 
przewodniczącego ZRG NSZZ „S”

O swojej pasji do pływania na desce z żaglem 
opowiada ALEKSANDRA CZERSKA, pracownik 
ZRG NSZZ „Solidarność” 

Decyzja o pływaniu na 
desce z żaglem, czyli 
o uprawianiu windsur-

fingu, zapadła spontanicznie. 
Nie miałam jakichś większych 
obaw. Przed czterema laty ba-
wili u mnie goście – krewni z 
Kanady. To pod ich wpływem 
postanowiłam nauczyć się tej 
odmiany żeglarstwa. Wystarczył 
kurs w Sopocie. Mamy przecież 
dobre warunki do uprawiania 
tego sportu choćby na Zatoce 
Gdańskiej. Bywały też nieprze-
widziane emocje, kiedy nadeszła 
niespodziewana burza. Na szczę-
ście byłam niedaleko od brzegu. 
Wróciłam samodzielnie mimo 
silnych podmuchów. 

Deska z żaglem cieszy się 
popularnością. Nie trzeba wy-
sokich fal. Windsurfing to są 
emocje i trening psychofizyczny. 
Organizm jest dotleniony, szare 
komórki lepiej działają. Człowiek 
czuje się wolny, niezależny. 

Klucz do windsurfingu to 
dobry instruktor i wytrwa-

łość. Wszystko przyjdzie w 
swoim czasie. Nie trzeba się 
zniechęcać. Warto zasięgnąć 
porady przy doborze pianki, 
deski, żagli, uwzględniając 
nasze umiejętności i warun-
ki fizyczne. Pamiętajmy, że 
ważna jest technika, a nie 

siła. Windsurfing, dzięki do-
stępności sprzętu i szkółek 
żeglarskich, stał się popu-
larnym sportem. Wykonując 
jakieś dynamiczne ewolucje, 
w trosce o bezpieczeństwo 
obserwujmy też innych użyt-
kowników akwenu.   

WAKACJE

Na desce z żaglem surfuje Aleksandra Czerska.

Płetwonurek Roman Kuzimski w akcji.



13Nr 7/8 lipiec/sierpień 2016

W 490 roku przed naszą erą 
posłaniec Filippides pobiegł 
z Maratonu do Aten, by obwie-
ścić zwycięstwo nad Persami 
i poinformować Ateńczyków, 
że płynie ku nim flota wroga. 
W czasach nowożytnych bieg 
maratoński i jego ukończenie 
uznawane są za najważniejszy 
laur lekkoatletów. Zawodow-
ców i amatorów.

– Zaczęło się od kibicowania 
biegaczom, których trasa biegła 
w pobliżu stacji nautycznej Por-
tu Północnego. Przebiegnięcie 
nawet półmaratonu wydawało 
się nierealne. Jednak pod ko-
niec lat 80. zdecydowałem się 
i pobiegłem. Miałem trudne 
chwile w życiu. Sport pomógł 
mi się z tym uporać.

Nauczyłem się walczyć ze 
słabością. Jest siła, która gna 
człowieka przez te 42 195 me-
trów. Są momenty euforii, są 

chwile słabości i kryzysu. To 
sport sprawił, że mój wiek bio-
logiczny jest o 15 lat mniejszy 
niż ten rzeczywisty.

Nie szukam w sporcie 
sukcesów, aplauzu. To jest 
pasja, którą chcę teraz, w tej 
rozmowie, przekazać innym. 
I wiara. Tak, wiara. Jestem 
człowiekiem wierzącym i to 
daje mi siły. Także do biegania 
maratonów. Bo życie jest bie-
giem. Trzeba uważać, by nie 
zboczyć z trasy. Święty Paweł 
napisał w liście do Tymote-
usza: „W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, 
wiary ustrzegłem”.

Bieg maratoński ma długą 
historię. Maraton Solidarności 
też ma swój historyczny walor. 
Biegamy w dniu 15 sierpnia, 
by oddać hołd poległym na 
Wybrzeżu i wpisać się w ducha 
„Solidarności”. 

Góry, rzeki, jeziora, szosa 
– komuż z nas słowa te 
nie przypominają wspa-

niałych chwil. Zwłaszcza tym 
z nas, dla których wspomnienia 
te są bardzo odległe. Czy i dzisiaj 
nie chcielibyśmy do nich wrócić. 
Do wspinaczki, kajaków, żagli, 
rowerów? Niestety, od razu za-
dajemy sobie pytanie: kiedy? Bo 
przecież mamy tak wiele zajęć, 
a wakacje tak krótkie. Ale nawet 
jeśli uda się nam oderwać od co-
dziennego szaleństwa budowania 
naszej pozycji w społeczeństwie 
i wypełniania pustawych portfeli, 
to nie odnajdziemy tego, co było 
najwspanialsze w kontakcie 
z przyrodą. Nie odnajdziemy ci-
szy. Ciszy chłodnej skały, strumy-
ka i ptaków, plusku ryb i gorące-
go asfaltu. Adrenaliny uwieszonej 
do ławeczek w trakcie wspinania 
się na R-a na Mnichu. Wspina-
nia, a raczej człapania do zmroku, 
a i potem w noc bezgwiezdną. 
Wyciągania klinujących się lin, 
by wcisnąć się między skały nad 
okapem i czekać, drżąc, by hak, 
z którym udało się związać, nie 

wyskoczył ze szczeliny. Aż do 
czasu, gdy kompan z drugiego 
końca liny nie wypełznie z ciem-
ności nocy i nieparlamentarnie 
opisze sposób naszego gramo-
lenia. A potem podziw na tabo-
risku, że tak wcześnie wstaliśmy 
i już jesteśmy gotowi do drogi 
pod ścianę. I nasze śpiące tak, tak, 
tak…ciągle jeszcze wypełnione 
ciszą nocnej wspinaczki. Nie od-
najdziemy ciszy szumiącej rzeki, 
pustych brzegów, czekającego 
na zapach ogniska, tafli jeziora 
głaskanej dłonią wiatru tylko dla 

nas, szosy spokojnej aż po hory-
zont. Nie odnajdziemy ciszy, ale 
odnajdziemy wspomnienia. Albo 
one nas odnajdą. Odnajdą i po-
proszą, abyśmy z nimi przeżyli 
raz jeszcze nasz czas młodości. 
Czy ktoś z nas się wykręci od tej 
wycieczki? Czy ktoś z nas nie 
znajdzie wolnej chwili na powrót 
do młodzieńczych chwil ciszy? 
A może uda się nam zabrać ją do 
miasta i uciszyć jego gwar choć 
na chwilę? A dlaczego miałoby 
się nie udać? A więc bądź gotowy 
dziś do drogi…

Rowerowe szlaki i związa-
ne z nim opowieści są tak 
długie, jak ścieżki rowero-

we i dukty leśne. Dużo jeżdżę na 
rowerze – turystycznie i do pra-
cy. Takie mam użyteczne hob-
by. W Gdańsku pokonuję trasę 
dwa razy dziennie do i z pracy, 
czyli do opery i z powrotem. 
Razem daje to 18 kilometrów. 
Dzień w dzień. Jeżdżę ścieżka-
mi rowerowymi, których jest 
już sporo w Trójmieście. Bywa, 
że organizuję sobie przejażdżkę 
trójmiejskimi lasami.

Warto też pojeździć po gór-
kach. Zdjęcie zostało zrobione 
w okolicach Kausen w Nadrenii-
-Palatynacie. W tym landzie są 
wyjątkowe trasy, choćby wzdłuż 
Mozeli, wśród winnic. Są tam 
też poważne górki. Mieszka 
tam mój przyjaciel i jak tylko 
tam jestem – wsiadamy na ro-
wery i „walczymy”. Okolica jest 
przepiękna. Po takim wysiłku 
bardzo smakuje piwo. Jeździ nas 
zazwyczaj ośmioro. Mimo że to 
miejscowi, którzy jeżdżą po tych 
terenach dwa razy w tygodniu, 
ja wstydu Polsce nie przynoszę, 
chociaż jest to całkiem inna jaz-
da niż w Trójmieście.
Zapraszamy naszych Czytel-
ników, aby zgłaszali swoje 
pasje, które zaprezentujemy 
na łamach „Magazynu” i na 
naszej stronie internetowej.

Wysłuchał: Artur S. Górski

Dobrze i godnie przebiec przez 
życie. O swojej pasji do biegania 
opowiada ANDRZEJ CECHMANN 
z Organizacji Zakładowej „S”  
w Urzędzie Morskim w Gdyni

KRZYSZTOF RZESZUTEK, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Operze Bałtyckiej, opowiada  
o rowerze dobrym w góry i na miasto

Swoimi wrażeniami z górskich wędrówek dzieli 
się BOGDAN OLSZEWSKI, sekretarz Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Pokonać siebie z szacunku dla gór. O swojej pasji do wspinaczki 
wysokogórskiej opowiada KRZYSZTOF MALISZEWSKI z Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Federal Mogul Bimet SA

z Zakopanego, ratownik TOPR, 
międzynarodowy przewodnik 
wysokogórski.

Doświadczenie zdobywa 
się latami. Pasja nie jest tania. 
Trzeba się do niej dobrze przy-
gotować. Ale nie jest to misja 
niemożliwa. Są przecież kluby 
wysokogórskie, są grupy ludzi 
o wspólnych zainteresowaniach. 
Zdobycie sponsorów nie jest ła-
twe, ale nie jest też niemożliwe. 
Do wyprawy na Alaskę szyko-
wałem się cztery lata. McKinley 
słynie z trudnych warunków. Po-
trzebna była wytrwałość i cier-
pliwość. Tak jak przy wędrówce 
w górę. Nadzieja i wiara w to, co 
się robi. Jest też satysfakcja, gdy 
przezwycięży się słabość i mo-
ment kryzysowy.

WAKACJE

Andrzej Cechmann na trasie biegu maratońskiego.

Krzysztof Rzeszutek na trasach Nadrenii.

Wspinaczka to też okazja do 
spotkania wspaniałych ludzi. Tak 
było w ubiegłym roku, gdy pod-
czas wyprawy spotkałem Janusza 
Gołąba, zdobywcę ośmiotysięcz-
ników, takich jak K2, czy Gaszer-
brum 1 i to podczas zimowego 
wejścia (drugi po K2 co do wyso-
kości szczyt Karakorum, zdobyty 
po raz pierwszy zimą 9 marca 
2012 r. przez polski zespół A. Bie-
lecki i J. Gołąb – dop. red.).

Teraz przygotowuję się do 
przyszłorocznej wyprawy w Al-
py. Celem jest Matterhorn, przez 
wielu uważany za najpiękniejszą 
górę Alp. Zadanie jest trudne. 
Szczególnie podejście granią. 
Szczyt Matterhorn został zdobyty 
jako jeden z ostatnich alpejskich 
gigantów.

Czasem pytają mnie, dlacze-
go się wspinam? Odpowia-
dam – bo są góry, jest mi-

łość do gór, emocja i chęć, by być 
bliżej nieba. Góry uczą pokory. 
Nie do powtórzenia jest poczu-

cie euforii i dumy, ale też pokory, 
w spotkaniu z ogromem gór.

Wyprawa na szczyt McKinley 
wyruszyła 14 maja ub.r. Stanęli-
śmy na szczycie 30 maja. To-
warzyszył mi Grzegorz Bargiel 

Droga Krzysztofa Maliszewskiego przez płyty Kutty na 
ścianie Bartyżowieckiego Szczytu.

Piękno gór w obiektywie Bogdana Olszewskiego.



14 Nr 7/8 lipiec/sierpień 2016

ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Rozmowa z ROMANEM GIEDROJCIEM, głównym inspektorem pracy

Żeby w Polsce opłacało się przestrzegać 
przepisów prawa
– Od wielu lat NSZZ „So-

lidarność” postulował wpro-
wadzenie przepisu, który 
obligowałby pracodawców 
do zawierania z pracowni-
kami umowy o pracę przed 
podjęciem przez nich pracy. 
Regulacja prawna, której nie 
udało się uchwalić za rządów 
koalicji PO-PSL, w obecnej 
kadencji została przyjęte 
przez parlament. Czy to 
oznacza koniec tzw. syndro-
mu pierwszej dniówki?

– Przepis nakładający na 
pracodawcę obowiązek pisem-
nego zawarcia umowy o pracę 
lub potwierdzenia na piśmie 
jej warunków przed podję-
ciem pracy wchodzi w życie 
1 września 2016 roku. Chciał-
bym podziękować za pomoc 
i wsparcie przede wszystkim 
posłowi Januszowi Śniadko-
wi, przewodniczącemu Rady 
Ochrony Pracy, i Stanisławowi 
Szwedowi, pierwszemu wice-
ministrowi pracy, którzy od lat 
walczyli o zmianę przepisów 
dotyczących terminu zawiera-
nia umów o pracę. Także Pań-
stwowa Inspekcja Pracy od 
wielu lat wskazywała na nie-
prawidłowości w tym zakresie. 
Nowa regulacja prawna spo-
woduje, że wiele osób, które 
do tej pory pracowały na czar-
no, w końcu otrzyma umowę 
o pracę. Pracodawcy nie będą 
już mogli usprawiedliwiać się, 
że nie ma umowy o pracę, bo 
pracownik jest pierwszy dzień 
w pracy. W trakcie mojej pra-
cy w oddziale słupskim Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku niejednokrotnie 
miałem kontakt z osobami, 
które były przekonane, że 
pracują na podstawie umowy 
o pracę, a dopiero w momen-
cie przejścia na emeryturę 
okazywało się, że tak nie jest. 
I taki człowiek w wieku 65 
lat nie był w stanie zebrać 10 
lat składkowych. Nieuczciwy 
pracodawca oszukiwał nie tyl-
ko jego, ale i innych pracowni-
ków. Nowe przepisy to milowy 
krok przede wszystkim w kie-
runku poszanowania godności 
pracownika oraz ograniczenia 
nielegalnego rynku pracy.

– Chyba każdy z nas zna 
kogoś, kto pracuje na czarno, 
nie z wyboru, ale dlatego, aby 
mieć z czego żyć.

– Każdy zdrowo myślący 
człowiek chce pracować, by 
zarobić na utrzymanie swoje 
i rodziny, opłacić rachunki, 
a w przyszłości dostać eme-

ryturę. Państwowa Inspekcja 
Pracy realizuje wiele róż-
norodnych zadań, a jest nas 
łącznie z pracownikami admi-
nistracyjnymi 2768 osób (wg 
stanu na 31 grudnia 2015 r.). 
I gdyby nas było nawet stu-
krotnie więcej, to jeżeli praco-
dawcy nie będą przestrzegać 
przepisów albo przepisy będą 
dalej tak niejasne jak są, mało 
precyzyjne, stwarzające liczne 
możliwości ich interpretowania 
i omijania, a ponadto niedosto-
sowane do dzisiejszej rzeczy-
wistości, bo obecny kodeks 
pracy pochodzi z 1974 roku, 
to my sami niewiele będziemy 
mogli zrobić.

– Przez ostatnie lata, 
a szczególnie w czasie rządów 
Platformy Obywatelskiej, nie 
było dobrych warunków dla 
uczciwych pracodawców, 
bardziej opłacało się nie 
przestrzegać przepisów pra-
wa pracy. Z drugiej strony, 
to czasem można było od-
nieść wrażenie, że niektórzy 
inspektorzy boją się praco-
dawców, których kontrolują, 
i wolą się nie narażać.

– Po pierwsze, nie da się 
poprawiać warunków pracy 
bez samych pracodawców. 
Pracodawcy muszą być w ten 
cały proces zaangażowani po 
to, aby w swoim środowisku 
eliminować tych nieuczciwych. 
Natomiast inspekcja pracy jest 
silna wtedy, kiedy jej kierow-
nictwo jest silne. W Państwo-
wej Inspekcji Pracy pracuję od 
1985 roku. Mam tę satysfak-
cję, że moimi nauczycielami 
były osoby przygotowywane 
do zawodu przez inspektorów 
z okresu międzywojennego, 
dla których w centrum uwagi 
był zawsze człowiek. Niestety, 
praktyka ostatnich lat sprawi-
ła, że inspektor pracy bał się 
podjąć konkretne i stanowcze 
działania w obawie przed zło-
żeniem na niego skargi przez 
pracodawcę. Bo to mogło 
oznaczać problemy ze stro-
ny przełożonych. Kończymy 
z tym! Inspektor pracy, na 
którego pracodawcy będą pi-
sać skargi, a będą one bezpod-
stawne, zawsze może liczyć 
na moje życzliwe wsparcie. 
Co więcej, może to stać się 
okazją do otrzymania nagrody 
za szczególne efekty w pracy. 
Staram się tłumaczyć kadrze 
kierowniczej, że inspektor 
pracy musi mieć zapewnioną 
pomoc od swoich bezpośred-
nich przełożonych, koordyna-

torów sekcji – nadinspektorów 
pracy, inspektorów okręgo-
wych i oczywiście głównego 
inspektora pracy. Stoimy na 
straży przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, i to jest nasza 
misja. To jest program Prawa 
i Sprawiedliwości, który mam 
zaszczyt realizować.

– Przykład szedł z góry, 
od rządzących. To politycy 
propagowali uelastycznie-
nie kodeksu pracy, a urzędy 
i instytucje państwowe za-
trudniały pracowników na 
umowach śmieciowych.

– Było ewidentne przyzwo-
lenie na naginanie prawa. Jest 
wielu uczciwych pracodaw-
ców, którzy zatrudniają wszyst-
kich na umowach o pracę, ale 
przegrywają z konkurencją, 
bo drugi podmiot przedstawia 
niższą cenę w przetargu, z góry 
zakładając, że będzie zatrudniał 
ludzi na umowach śmiecio-
wych lub na czarno. W mojej 
ocenie większość umów cy-
wilnoprawnych to są umowy 
o pracę. Jako inspektor pracy 
miałem do czynienia z takimi 
sytuacjami, gdzie przy jednej 
taśmie produkcyjnej przy ob-
róbce ryb jedna pani pracowała 
na podstawie umowy o pracę, 
druga – miała umowę zlecenie. 
Po objęciu przeze mnie stano-
wiska głównego inspektora 
pracy wprowadziłem zasadę, 
że wszyscy ci, którzy pracu-
ją na rzecz inspekcji pracy, 
muszą mieć umowę o pracę. 
A jak nie chcą, to nie będziemy 
współpracować, bo sobie nie 
wyobrażam, żeby Państwowa 
Inspekcja Pracy tolerowała 
stan niezgodny z prawem. Nie 
jestem przeciwny umowom 
cywilnoprawnym, bo jeśli 
przykładowo malarz maluje 
na podstawie umowy o dzie-
ło, ma do tego prawo, ale nie 
osoba sprzedająca w sklepie, 
stojąca przy taśmie czy budu-
jąca domy. Nawet mieliśmy 
niekorzystne wyroki, bo sąd 
uznał, że praca na budowie 
mogła być umową o dzieło. 
Człowiek ginął, i nie było żad-
nych świadczeń dla rodziny, 
dzieci nie miały prawa do renty 
rodzinnej… To sytuacja nie do 
przyjęcia!

– Pana poprzedniczka 
wprowadziła zarządzenie, 
zgodnie z którym inspektorzy 
mogą przeprowadzać kontro-
lę bez zapowiedzi.

– W tej materii przepis się 
nie zmienił. Ale niektóre z po-
stanowień ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej nie 
mają zastosowania do kontroli 
prowadzonych na podstawie 
ratyfikowanej umowy mię-
dzynarodowej. Taką umową, 
w przypadku PIP, jest ratyfiko-
wana w 1997 roku Konwencja 
nr 81 Międzynarodowej Orga-
nizacji Pracy dotycząca inspek-
cji pracy w przemyśle i handlu. 
Decyzją mojej poprzedniczki 
wróciliśmy do praktyki, jaką 
inspekcja stosowała przed 
2009 rokiem. Nadal jednak do-
strzegam potrzebę wyłączenia 
inspekcji spod rygorów ustawy 
o swobodzie działalności go-

spodarczej. Problem polega na 
tym, że dużo jest w tej materii 
dowolności, bo połowa wyro-
ków sądów administracyjnych 
mówi, że ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej nie 
dotyczy działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy, a połowa 
mówi, że dotyczy. Przepisy 
w tej materii trzeba doprecy-
zować. Trzeba wprowadzić do 
ustawy o Państwowej Inspek-
cji Pracy rozwiązanie dokład-
nie takie samo, jakie jest we 
wszystkich krajach Unii Euro-
pejskiej. Polega ono na tym, że 
inspektor pracy ma tylko legi-
tymację służbową zawierającą 
upoważnienie do kontroli, a nie 
tak, jak jest w Polsce, że do 
kontroli przedsiębiorcy potrze-
buje osobnego upoważnienia. 
Jako główny inspektor pracy 
oczekuję czytelnych i jasnych 
przepisów. To przyniesie pozy-
tywne skutki dla pracowników 
i dla państwa.

– Jak walczyć z umowami 
śmieciowymi, jeżeli praco-
dawcy wskazują, że zawarte 
zostały za zgodą pracownika, 
a przecież pracownik nie ma 
wyjścia – albo przyjmuje 
warunki pracodawcy, albo 
nie ma pracy?

– Niesamowicie szkodli-
wym posunięciem było wpro-
wadzenie przepisu mówiące-
go, że zarówno pracodawca, 
jak i pracobiorca odpowiadają 
za nieprawdziwe zeznania 

– Było ewidentne 
przyzwolenie na 
naginanie prawa. 
Jest wielu uczciwych 
pracodawców, którzy 
zatrudniają wszystkich 
na umowach o pracę, 
ale przegrywają 
z konkurencją, bo 
drugi podmiot 
przedstawia niższą cenę 
w przetargu, z góry 
zakładając, że będzie 
zatrudniał ludzi na 
umowach śmieciowych 
lub na czarno. W mojej 
ocenie większość umów 
cywilnoprawnych to są 
umowy o pracę. 
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Młoda Amerykanka polskiego pochodzenia Agata Krassuska dotknęła naszej najnowszej 
historii. I to dosłownie. Była bowiem w miejscach, które dla nas w sposób oczywisty wiążą 
się ze społeczną i polityczną wolnościową rewolucją zapoczątkowaną przez „Solidarność”. 
Ale, jak się okazuje, dla Amerykanów są one swoistym odkryciem.

Babcia, wnuczka, „Solidarność”

A wszystko to się stało za 
sprawą jej babci – Elż-
biety Przybylskiej, 

niegdyś działającej w oświa-
towej „Solidarności”. Obie od-
wiedziły 16 czerwca gdańską 
siedzibę naszego Związku. 

Cóż, los i historia miotały 
Polaków po świecie. Rodzice 
Agaty są Polakami. Ona zaś 
od urodzenia mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych. Z dumą 
jednak podkreśla, że zawsze 
miała świadomość, że jest 
Polką, a język polski jest jej 
pierwszym językiem.

Babcia Elżbieta nie mogła 
nie skorzystać z okazji i swo-
istego wyzwania, jakim była 
wizyta wnuczki. Postanowiła 
więc przedstawić jej historię 
„Solidarności”. Nie mogło się 
obyć bez wizyty w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej i chwili 
zadumy przy pomniku Pole-
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podatkowe. Duża część pra-
codawców wypłaca oficjalnie 
minimalne wynagrodzenie, 
a pozostałą część, nieoficjalnie, 
pod stołem. I jeszcze upomina 
pracownika: jak będziesz pod-
skakiwał, to my doniesiemy, 
że nie odprowadziłeś podat-
ku, więc siedź cicho. Tak nie 
powinno być. To pracodawca 
powinien odpowiadać za od-
prowadzenie należnego podat-
ku. Zmiany w tym obszarze 
poprawiłyby sytuację pracow-
ników, także pod kątem przy-
szłej emerytury, jak również 
budżetu państwa.

– Następnym problemem 
wpływającym na nasz rynek 
pracy jest wzrastająca liczba 
zatrudnianych obcokrajow-
ców i to na zasadach dum-
pingowych.

– Dzisiaj – nazwijmy to 
wprost – gangi nieuczciwych 
osobników zrobią wszystko, 
żeby wykorzystać naszych 
sąsiadów kosztem polskich 
pracowników. Moim zdaniem 
należy wprowadzić przepisy, 
które jednoznacznie określą, 
że pracownicy przyjeżdżający 
zza wschodniej granicy po-
winni być traktowani na równi 
z Polakami. Spowoduje to, że 
nie będzie fałszywej konku-
rencji. Niektórzy eksperci co 
prawda twierdzą, że państwo 
nie powinno się wtrącać do 
umów cywilnoprawnych, ale 
to przecież niszczy rynek pra-
cy, nie wpływają pieniądze do 
budżetu. Skąd później państwo 
ma mieć pieniądze na emerytu-
ry, policję, szkolnictwo, służbę 
zdrowia. Mam doświadczenie 
z pierwszej linii frontu, robiłem 
kontrole ze Strażą Graniczną 
i policją, wiem, na czym ten 
problem polega. Muszą być 
wprowadzone zasady, które 
będą stosowane w całym kra-
ju, z wielką determinacją, żeby 
pracownik, który wróci z Pol-
ski na Ukrainę, miał poczucie, 
że był godnie traktowany. Naj-
ważniejsze, żeby ludzi w pracy 
traktować jako podmiot, a nie 
przedmiot.

– Czy są już jakieś zmia-
ny, jeśli chodzi o sposób prze-
prowadzania kontroli przez 
inspektorów pracy?

– Kiedy objąłem funkcję 
głównego inspektora pracy, 
wprowadziłem tzw. pierwsze 
kontrole. Audyt połączony 
z instruktażem w mikro, ma-
łych i średnich przedsiębior-
stwach, które nigdy nie były 
kontrolowane przez PIP. Jest 
to kontrola kompleksowa w za-
kresie prawnej ochrony pracy 
i bezpieczeństwa. Pokazujemy 
nieprawidłowości i ustalamy 
termin ich wyeliminowania. In-
spektor pracy nie stosuje kary, 
chyba że stwierdzi rażące naru-
szenia przepisów, na przykład 
niewypłacane wynagrodzenia, 
bezpośrednie zagrożenia dla 
zdrowia i życia, pracę niele-
galną. Od 1 marca br. przepro-

wadziliśmy już ponad 3 tysią-
ce takich kontroli. 90 procent 
z nich odbyło się bez nałożenia 
sankcji karnych. Oczywiście, 
wydaliśmy przy tym wiele 
różnych decyzji mających na 
celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości.

–  J a k  z a m i e r z a  P a n 
wzmocnić skuteczność in-
spektorów pracy?

– Czuję się kontynuatorem 
zasady „3 razy S” zainicjowa-
nej przez Bożenę Borys-Szo-
pę, głównego inspektora pracy 
w latach 2006-2008. Pełniłem 
wówczas stanowisko jej za-
stępcy. Pierwsze S oznacza sa-
modzielność inspektora pracy, 
drugie – skuteczność oddzia-
ływania, bo nie może być tak, 
że inspektor idzie do zakładu 
pracy i udaje, że nic nie widzi. 
I trzecie – specjalizację. Dzi-
siaj nie da się pracować z po-
zycji przeciętnego urzędnika. 
Inspektorzy muszą być wy-
specjalizowani w konkretnych 
obszarach i branżach. Dlatego 
do inspekcji pracy będą przyj-
mowane osoby o dużym stażu 
pracy i odpowiednich kwalifi-
kacjach. Oczywiście powinno 
iść za tym odpowiednie wyna-
grodzenie. Dotąd w inspekcji 
pracy mogła być zatrudniona 
nawet osoba z rocznym stażem 
pracy.

– Ważnym instrumentem, 
który mógłby wpłynąć na 
przestrzeganie przez praco-
dawcę prawa pracy, jest wy-
sokość kary. Niestety, kary 
nie są zbyt wysokie.

– Dziś mamy 13 aktów 
prawnych stanowiących pod-
stawę dla wymierzenia kary 
przez inspektora pracy. Przy 
wykroczeniach wynikających 
z kodeksu pracy inspektor 
może nałożyć karę od tysiąca 
do 2 tysięcy złotych, w przy-
padku recydywy do 5 tysięcy 
złotych. Jeśli skieruje do sądu 
wniosek o ukaranie, sądy mogą 
nałożyć karę grzywny w wyso-
kości maksymalnej 30 tysięcy 
złotych. Znam tylko jeden 
taki przypadek, w którym sąd 
zastosował karę w maksymal-
nej wysokości. Średnia kara 
grzywny nakładana przez sądy 
wynosi bowiem niespełna po-
nad 2 tysiące złotych. Czasami 
taką karę można sobie wkalku-
lować w koszty działalności… 
Wystarczy, że mam zakład pra-
cy, który zatrudnia 130 osób, 
przymuszam ich raz w tygo-
dniu na przykład do pracy po 
jednej godzinie nadliczbowej, 
za którą nie płacę, to ten man-
dat zwraca mi się w ciągu 
pięciu sekund, nie pięciu dni, 
ale pięciu sekund. Krótko mó-
wiąc: będę walczył o to, żeby 
w Polsce nie opłacało się nie 
przestrzegać przepisów prawa, 
albo odwrotnie: żeby w Polsce 
opłacało się przestrzeganie pra-
wa pracy.

Rozmawiała 
 Małgorzata Kuźma

głych Stoczniowców. Spore 
wrażenie zrobiła na wnuczce 
z USA tablica z postulatami 
Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego i fragmenty 
murów – Stoczni Gdańskiej 
i tego berlińskiego.

– Szkoda, że w amerykań-
skiej szkole nic o Polsce się nie 

mówi. Trochę wiedzy zdoby-
łam w polskiej szkole w Chi-
cago. Teraz, gdy wiem więcej, 
jestem bardzo dumna z historii 
kraju moich rodziców. A babci 
jestem wdzięczna, że pomo-
gła mi w jej poznaniu – mówi 
Agata.

Martyna Werra

Auchan to francuska sieć 
hipermarketów od dwu-
dziestu lat obecna tak-

że w Polsce. Jej pracownicy 
narzekają na niskie wynagro-
dzenia i niekorzystne warunki 
premiowania. W obu tych kwe-
stiach od kilku miesięcy toczą 
się negocjacje między zakłado-
wą „S” a przedstawicielami za-
rządu. Związkowcy wskazują, 
że tzw. indywidualna premia 
miesięczna jest indywidualną 
tylko z nazwy, ponieważ jej 
przyznanie nie jest uzależnio-
ne od postawy i wydajności 
danego pracownika, a całego 
zespołu w danym hipermar-

kecie. Zdaniem związkowców 
stosowanie kryterium odpo-
wiedzialności zbiorowej nega-
tywnie wpływa na motywację 
pracowników.

Zarząd firmy nie zgadza 
się także na podwyżki wyna-
grodzeń zasadniczych, argu-
mentując to słabymi wynikami 
finansowymi. Z kolei strona 
związkowa uważa, że dyrek-
cja pozoruje dialog społeczny. 
Wprawdzie kolejne spotkania 
z przedstawicielami pracowni-
ków odbywają się co miesiąc, 
ale nic z nich nie wynika. Dla-
tego „S” nie wyklucza rozpo-
częcia sporu zbiorowego z pra-

codawcą. „Naszym zdaniem 
staje się to jedynym cywilizo-
wanym rozwiązaniem mogą-
cym prowadzić do osiągnięcia 
porozumienia stron w zakresie 
procedowanych propozycji” 
– czytamy w komunikacie KZ 
NSZZ „S” w Auchan Polska, 
wydanym jeszcze w maju br.

Niskie  wynagrodzenia 
i ciężkie warunki pracy to 
niestety od lat specyfika za-
trudnienia w branży handlo-
wej w Polsce. Dlatego w ko-
lejnych sieciach handlowych 
(wcześniej m.in. w Biedronce 
i Lidlu) dochodzi do prote-
stów pracowników. Niemal 
dokładnie rok temu, w czerw-
cu 2015 r., przed hipermarke-
tem Auchan w Gdańsku odbyła 
się międzynarodowa pikieta 
zorganizowana przez Krajo-
wą Sekcję Handlu NSZZ „S” 
i zakładową „S” w Auchan, 
w której wzięli udział związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” oraz pracownicy 
handlu z całej Europy zrzesze-
ni w federacji związkowej UNI 
Europa Commerce. Zwracali 
uwagę m.in. na dysproporcje 
w zarobkach pracowników 
sieci Auchan w Polsce i kra-
jach Europy Zachodniej. Minął 
rok i niewiele w tej kwestii się 
zmieniło. W tym czasie pra-
cownikom wielu branż w Pol-
sce udało się poprawić swoje 
warunki pracy i płacy, także 
dzięki zrozumieniu i otwartości 
pracodawców. Czas, aby taka 
zmiana dokonała się wreszcie 
również w polskim handlu!

Adam Chmielecki

Będzie spór zbiorowy w Auchan?
„Wydusić z pracownika wiele, dając niewiele” – taką fi-
lozofię, zdaniem związkowców, prezentują władze sieci 
hipermarketów Auchan w Polsce. Wszystko wskazuje na 
to, że wielomiesięczne negocjacje strony pracowniczej z za-
rządem firmy nie przyniosą rezultatu. Fiaskiem zakończyło 
się kolejne spotkanie w czerwcu 2016 r. Zakładowa „Soli-
darność” przymierza się do rozpoczęcia sporu zbiorowego 
z pracodawcą.
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Pracownicy Auchan już w 2015 roku zwracali uwagę  
na swoje niskie wynagrodzenia.

ZWIĄZEK
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MAGAZYNEK PODRĘCZNY

Wakacje: 

Cytat miesiąca

„

4166,28 zł
Tyle wyniosło przeciętne wyna-
grodzenie w sektorze przed-
siębiorstw w maju 2016 r.; 
wzrosło o 4,1% r/r, a w ujęciu 
miesięcznym – o 3,4%  

pod redakcją Martyny Werry

Jesteśmy 
pracusiami 
w skali świataWakacje: 

polskie morze i Mazury
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

”

Podczas urlopu nie trzeba koniecznie wyjeżdżać poza stałe miej-
sce zamieszkania. Sondaże pokazują, że w 2014 roku aż 63 proc. 
Polaków z różnych przyczyn pozostało w domu podczas letniego 
urlopu. Dominowały wśród nich osoby pięćdziesięcioletnie i starsze. 
Atrakcyjną propozycją może być wypoczynek we własnym ogrodzie 
lub na działce. Dla wielu ludzi koszenie trawnika i sadzenie roślin to 
przyjemność i sposób na odstresowanie. Ponadto taka praca spra-
wia, że spada ciśnienie krwi, zwalnia puls, znika napięcie i poprawia 
się ukrwienie mięśni. Wieczorem możemy zaprosić rodzinę i przyja-
ciół na grilla. Jeśli mamy ogród warzywny, świeża sałatka doskona-
le uzupełni pieczone potrawy. Jeżeli wolimy samotny odpoczynek, 
możemy zawiesić hamak i poczytać książkę. Podczas upału można 
nawet pozwolić sobie na nocowanie w namiocie, chatce ogrodowej 
lub pod gołym niebem. A jeśli zatęsknimy za wodą? Możemy zain-
stalować prysznic ogrodowy lub basen, a na koniec dnia wykorzystać 
zużytą wodę do nawadniania roślin.                                           

Nasz kraj jest jednym z li-
derów wśród europejskich 
dostawców produktów rolno-
-spożywczych. Dynamicznemu 
eksportowi warzyw i owoców 
sprzyja znakomita jakość pro-
duktów i atrakcyjna cena. Naj-
większą furorę robią jabłka, 
borówki wysokie i truskawki 
deserowe, które podbijają 
Niemcy, a także rynki skandy-
nawskie i środkowoeuropej-
skie. W 2014 roku zbiory jabłek 
w naszym kraju przekroczyły 3 
miliony ton. Jeśli chodzi o bo-
rówki, produkujemy ich około 
15 tysięcy ton. Truskawek wy-
twarzamy około 200 tysięcy 
ton rocznie. Polskie owoce 
mają też szansę zrobienia ka-
riery poza granicami Europy. 

Płacimy za energię elek-
tryczną i gaz prawie najwięcej 
w Unii Europejskiej. Eurostat 
posługuje się w swoich rankin-
gach sztuczną jednostką walu-
tową określaną jako standard 
siły nabywczej, czyli PPS. Teo-
retycznie za 1 PPS można ku-
pić tę samą ilość dóbr i usług 
w danym kraju. Pierwsze miej-
sce w rankingu kosztów ener-

gii w Unii Europejskiej zajmuje 
Portugalia, w której łączna 
cena 100 kWh prądu i takiej 
samej ilości energii z gazu 
wynosi 41,5 PPS. Na kolej-
nych pozycjach uplasowały się 
Hiszpania (36,9 PPS) i Niemcy 
(34,8 PPS). Czwarte miejsce 
zajęła Polska z łączną ceną 
prądu i gazu na poziomie 33,7 
PPS.                                     

Niepokoje na terenach Afryki Północnej sprawiły, że coraz wię-
cej Polaków decyduje się na letni wypoczynek w naszym kraju. 
Największą popularnością cieszą się Bałtyk i Mazury. Ci rodacy, 
którzy wyjeżdżają za granicę, najczęściej kierują się na południe, 
w stronę basenu Morza Śródziemnego. Najczęściej wybieranym 
krajem jest nadal Grecja, ale popularne są również Hiszpania, 
Bułgaria i Włochy. Zdecydowanie spadła natomiast popularność 
Egiptu, Turcji i Tunezji. Polski Związek Organizatorów Turystyki 
podaje, że zainteresowanie Egiptem zmniejszyło się nawet o 70 
proc. w porównaniu z zeszłym rokiem, a Tunezja znalazła się 
poza dwudziestką najchętniej odwiedzanych krajów.               

Europejska kariera
POLSKICH OWOCÓW

21 czerwca Polska podpisała 
porozumienie z Chinami re-

gulujące wymogi dla eksportu 
naszych jabłek.                    

Lato w ogróDku

Polacy należą do najdłużej 
pracujących osób na świecie. 
Nasze 1923 godziny rocznie 
sprawiają, że pod względem 
liczby przepracowanych godzin 
wyprzedzamy nie tylko Niem-
ców (1371 godzin) i Czechów 
(1776 godzin), ale również 
Amerykanów (1789 godzin) czy 
Japończyków (1729 godzin). To 
oznacza, że w skali roku Polak 
pracuje około 500 godzin dłu-
żej niż Niemiec. W ciągu 20 lat 
pracy różnica będzie wynosić 20 
tysięcy godzin, czyli praktycznie 
5 lat pracy więcej.                 

Zatrudnienie w przedsiębior-
stwach w maju br. zwiększyło 
się o 2,8% r/r, natomiast 
w ujęciu miesięcznym wzro-
sło o 0,1% i wyniosło 
5733,6 tys. osób.
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DROGI PRĄD I GAZ
Portugalia

Hiszpania

Niemcy

POLSKA

Grecja

Czechy

Strefa euro

Dania

UE

Francja

Wlk. Brytania

Luksemburg

Średnia cena energii za 100 kWh w 2. połowie 
2015 roku w PPS w wybranych państwach UE

29,3 12,2

28,3 6,5
24,9 8,8

21,7 9,2
20,1 9,1

22,6 5,7
21,6 7,5

21,1 7,1
15,2 6,7
16,7 5,1
14,6 4,0

prąd

gaz

26,5 10,4

Stopa bezrobocia rejestrowane-
go w Polsce w maju 2016 roku 
wyniosła 9,2 proc. w porów-
naniu z 9,5 proc. w kwietniu 
bieżącego roku i 10,8 proc. 
w maju ubiegłego roku.

Wysokość kosztów 
związanych ze zdro-
wiem w maju 2016 roku 
wzrosła o 0,5 proc. 
w stosunku do poprzed-
niego miesiąca.

Ceny paliwa do 
prywatnych środków 
transportu w maju 
2016 roku wzrosły 
o 4,2 proc. wobec 
kwietnia 2016 roku.

To, co stało się w Wielkiej Brytanii, jest czymś złym dla 
Europy, to oczywiste. To jest część – patrząc na to z naszej 
perspektywy – realizacji pisowskiego planu. 

przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w Brukseli, 
28 czerwca 2016 r. 
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SPOŁECZEŃSTWO

26-31 lipca Polska będzie gospodarzem wyjątkowego wy-
darzenia: katolicka młodzież z całego świata przybędzie do 
Krakowa, by spotkać się z papieżem Franciszkiem podczas 
31 Światowych Dni Młodzieży. Obchody będą odbywały się 
też w innych miastach.

Światowe Dni Młodzieży są 
zorganizowanymi w for-
mie religijnego festiwalu 

spotkaniami z papieżem, skupia-
jącymi młodzież z całego świata. 
Odbywają się co dwa lub trzy 
lata, a zapoczątkowała je inicja-
tywa Jana Pawła II z 1985 roku.

W rywalizacji o prawo do 
organizacji tegorocznych uro-
czystości Polska pokonała Wielką Brytanię, Łotwę i Koreę Po-
łudniową. 28 lipca 2013 roku papież Franciszek ogłosił w Rio 
de Janeiro, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 
polskim Krakowie. Franciszek postanowił połączyć uczestnictwo 
w nich z podróżą apostolską do naszego kraju, podczas której 
zamierza odwiedzić między innymi sanktuarium na Jasnej Górze 
i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

Święto poprzedziły długie przygotowania. W kościele Świętego 
Krzyża w Krakowie każdego szesnastego dnia miesiąca odbywa się 
uroczysta msza święta w intencji Światowych Dni Młodzieży 2016. 
Już 13 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja ikony Salus 
Populi Romani i Krzyża Światowych Dni Młodzieży. Ikona i krzyż 
najpierw trafiły do archidiecezji poznańskiej. Stamtąd zostały prze-
niesione do następnych diecezji, pozostając w każdej około dwu-
dziestu dni. Na koniec trafiły do Krakowa. Ciekawym pomysłem 
jest inicjatywa „Bilet dla Brata” – zbiórka pieniędzy na dofinanso-
wanie uczestnictwa ubogiej młodzieży z Armenii, Azerbejdżanu, 
Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, 
Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Miejscem głównych uroczystości będą krakowskie Błonia. Tam 
odprawiona zostanie uroczysta msza święta otwierająca Światowe Dni 
Młodzieży i powitanie papieża Franciszka. Tam również odbędzie się 
Droga Krzyżowa 29 lipca. 30 lipca młodzież przeniesie się do podkra-
kowskich Brzegów w gminie Wieliczka, gdzie będzie uczestniczyć w 
czuwaniu z papieżem, a następnego dnia weźmie udział w uroczystej 
mszy świętej na zakończenie Światowych Dni Młodzieży.

Lokalne obchody są przygotowywane przez poszczególne diece-
zje, którym z tej okazji przyporządkowano nazwy miejsc biblijnych. 
Przykładowo diecezja warszawsko-praska przyjęła nazwę Betlejem, 
diecezja pelplińska – Cezarea Filipowa, a diecezja bydgoska – Golgo-
ta. Archidiecezja gdańska stała się Kafarnaum – miastem, w którym 
Jezus powołał na apostołów Szymona, Andrzeja, Jakuba, Jana i Ma-
teusza, dokonał wielu cudów (między innymi uzdrowił sługę setnika 
i przywrócił do życia córkę Jaira) i chodził po wodach Jeziora Tybe-
riadzkiego. Na 23 lipca zaplanowano Litanię Narodów – wspólną mo-
dlitwę gdańszczan i młodych pielgrzymów na placu Solidarności. Po 
modlitwie sprzed pomnika Poległych Stoczniowców wyruszy Marsz 
Młodych, który przejdzie do bazyliki Mariackiej. Tam arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, odprawi uroczystą eu-
charystię po łacinie. Po południu na placu Zebrań Ludowych odbędzie 
się Festiwal Młodych. – Mamy sygnały, że te grupy, które przyjadą 
na ŚDM do Krakowa, już od połowy lipca będą jeździły po Polsce 
i zwiedzały ważniejsze miejsca. A Gdańsk jest kluczowym miastem 
w historii naszego kraju, więc pewnie przyjadą i tutaj – zapowiada 
ksiądz Krzysztof Nowak, koordynator diecezjalny Światowych Dni 
Młodzieży, w rozmowie z portalem gdansk.pl.

Polska już po raz drugi będzie gospodarzem Światowych Dni 
Młodzieży. Pierwszy raz zdarzyło się to w 1991 roku – były to 6 Dni 
Młodzieży, a główne uroczystości odbyły się w Częstochowie.

Logo tegorocznych Światowych Dni Młodzieży przedstawia 
kartograficzne kontury Polski zaznaczone na czerwono, a w środ-
ku znajduje się żółty krzyż symbolizujący Jezusa Chrystusa. Żółte 
koło w obrębie konturów oznacza lokalizację Krakowa, a krzyż 
jest otulony czerwono-niebieskim płomieniem symbolizującym 
Boże Miłosierdzie, a także bezpośrednio nawiązującym do obrazu 
Jezusa Miłosiernego. Wszystkie trzy użyte kolory nawiązują do 
herbu Krakowa. Oficjalnym hymnem uroczystości została kom-
pozycja Błogosławieni miłosierni Jakuba Blycharza.

(MarWer)

Wielkie święto 
młodych katolików 

Szanowni Państwo
W imieniu Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność” 
zwracamy się z serdeczną 
prośbą o wpłaty na konto Po-
morskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy nr: 71 1500 1025 1210 
2010 1804 0000, z dopiskiem: 
„Fundusz Stypendialny” oraz 
informacją, kto wpłaca.

Do tej pory w trzynastu edy-
cjach przyznaliśmy 542 stypen-
dia. Wpłat mogą dokonywać 
m.in. instytucje, zakłady pracy, 
organizacje związkowe, osoby 
prywatne. Wykaz dotychcza-
sowych Darczyńców znajduje 
się w komunikacie i na stronie 
internetowej Zarządu Regionu: 

www.solidarnosc.gda.pl oraz 
fundacji: www.pomorskafun-
dacja.org.pl.

Finał wręczenia stypen-
diów przewidziany jest na 31 
sierpnia br., dlatego prosimy 
o wpłaty najlepiej przed tym 
terminem. Prosimy także 
o przekazywanie informacji 
o wpłatach – na adres: 80-855 
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 
24, pok. 119, tel. 58 308 44 22, 
faks 58 308 42 01), mail: woj-
ciech.ksiazek@solidarnosc.
gda.pl (ewentualne wyjaśnie-
nia odnośnie spraw finanso-
wych może przekazać dyrektor 
Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy – pani Renata Tkaczyk, 

tel. 696 420 989, r.tkaczyk@so-
lidarnosc.gda.pl).

Bardzo prosimy – pomóżmy 
młodym ludziom, przynieśmy 
Im, Ich Rodzinom – Nadzieję 
i Solidarność. Dobra edukacja 
przyszłych pokoleń to nasza 
sprawa. To nasz wspólny polski 
solidarnościowy skarb, czego 
przykładem jest obecność pre-
zydenta RP podczas ubiegło-
rocznego finału (co obrazuje 
załączona fotografia).

Z wyrazami sympatii i sza-
cunku Kapituła Funduszu

Stefan Gawroński, 
Anna Kocik, 

Renata Tkaczyk, 
Wojciech Książek

Fundusz Stypendialny 
NSZZ „Solidarność” 
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Maria Giedz, nasza re-
dakcyjna koleżanka, 
została w specjalny 

sposób wyróżniona, i to za 
fotografię, chociaż jest osobą 
głównie piszącą. W 1991 r., 
podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w Częstochowie, zro-
biła zdjęcie papieżowi Janowi 
Pawłowi II na tle tłumu mło-
dych ludzi. Fotografię tę opu-
blikowała jedna z trójmiejskich 
gazet i o zdjęciu zapomniano. 
Notabene autorka nie przywią-
zywała do niego wagi, bowiem 

dla niej ważniejsze są materiały 
pisane, a nie „pstrykane”. 

Dwadzieścia pięć lat póź-
niej okazało się, że jest to 
najlepsze papieskie zdjęcie 
spośród wówczas wykonanych 
w Częstochowie przez rzesze 
reporterów. Ta niepozorna fo-
tografia stała się niemal best-
sellerem dla Poczty Polskiej, 
która usilnie poszukiwała jej 
autora i oryginału. Jakież było 
zdziwienie autorki zdjęcia, kie-
dy zaproponowano jej publi-
kację owej fotografii najpierw 

w krótkiej serii kopert, potem 
niedużego folderu, w którym 
znalazło się 9 innych fotogra-
fii jej autorstwa dokumentują-
cych Światowe Dni Młodzieży 
w Częstochowie w 1991 r. 

Kulminacyjnym punktem 
stał się pięknie wydany album 
promocyjny dedykowany emi-
sjom znaczków „Światowe Dni 
Młodzieży” w latach 2014-
-2016. Zdjęcie Jana Pawła II 
autorstwa Marii Giedz otwiera 
ów album. Jest na honorowym 
miejscu.

Papieskie zdjęcie
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14 m aja wędkarze 
w Mylofie walczyli 
o Puchar Preze-

sa MZK Mieczysława Saba-
towskiego i przewodniczącego 
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztofa 

Dośli. Zawody wędkarskie zorga-
nizowała Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Miejskim 
Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. 
w Chojnicach. – Zawody organi-
zujemy od około ośmiu lat. Od-
bywają się raz w roku, niekiedy 

częściej – podkreśla Janusz Po-
niecki, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w MZK. Zwycięzcą zawodów 
został Stanisław Kędzia, który 
złowił największego szczupaka.

(MarWer)

4 czerwca związkowcy 
z chojnickich służb mun-
durowych zorganizowali 

festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka.

W sobotę, 4 czerwca 
na jeziorze Wysoka 
w okolicach miejsco-

wości Kamień spotkali się mi-
łośnicy wędkarstwa. Rozegrano 
tam zawody wędkarskie o Puchar 
NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Marynarki Wojennej SA. Są one 
zaliczane do Grand Prix na Naj-
wszechstronniejszego Wędkarza 
Roku. Imprezę organizuje koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 44 przy Stoczni Marynarki Wo-
jennej SA i NSZZ „Solidarność”.

Polowanie 
na wielką 

rybę

Na zdjęciu: Po zawodach 
wędkarskich w Mylofie.

Na jeziorze Wysoka też łowili ryby

W zawodach brało udział 
46 uczestników.

W kategorii seniorów czo-
łowe miejsca zajęli: Roman 
Malottke, Paweł Karcz, Tade-
usz Aleksandrowicz, Marek 
Łazarek, Mirosław Szwarz, 
Tomasz Kowalewski, Roman 
Pepliński, Robert Rogowski, 
Adam Żywicki, Iwona Malot-
tke. Wśród juniorów najlepsi 
okazali się: Daniel Cegiełka, 
Oliwia Rogowska, Kacper 
Żywicki, Dorian Rogowski.

Nagrody wręczali: prze-
wodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w Stoczni Marynarki 
Wojennej SA Mirosław Ka-
mieński, prezes koła PZW nr 
44 przy Stoczni MW Marek 
Szadach, wiceprezes ds. mło-
dzieży koła nr 44 przy Stoczni 
MW Wiesław Cegiełka.

Na zakończenie zawodów 
było tradycyjne pieczenie kieł-
basek. Zawodom dopisywała 
pogoda, a uczestnikom dobry 
humor.

Chojniccy strażacy świętowali z dziećmi 

Inicjatorami i organizato-
rami festynu byli związkowcy 
z Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Chojnicach oraz 
związków zawodowych w Po-
wiatowej Komendzie Policji 
i Służbie Więziennej.

Imprezę urozmaiciły liczne 
atrakcje dla dzieci. – Oprócz kon-
kursów przygotowaliśmy prezen-
tację działań podczas napadu na 
samochód. Najpierw policjanci 
ostrzelali ślepakami samochód, 
który następnie uderzył w prze-
szkodę. Napastnik zaczął się 
bronić, ale został obezwładniony. 
Trzeba było wydostać poszkodo-
wanego. Wreszcie samochód zo-
stał podpalony, a strażacy ugasili 
pożar – opowiada Jan Banaszak, 
przewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Chojnicach.

(MarWer)

Napad na samochód.

Uczestnicy zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Koło PZW w Stoczni Marynarki 
Wojennej.

Uczniowie z województwa pomorskiego zajęli wysokie – czwar-
te miejsce w ogólnopolskiej „Olimpiadzie Solidarności”.

Zakończenie trzeciej edycji konkursu „Olimpiada Solidarno-
ści. Dwie dekady historii” odbyło się 15 czerwca 2016 r. 
w Krakowie. W tej edycji olimpiady z wiedzy o najnowszej 

historii Polski z lat 1970-1990 wzięło udział około 3000 uczniów 
z ponad 500 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Finał 
Olimpiady  
Solidarności

Drużyna z województwa pomorskiego
W finale ogólnopolskim województwo pomorskie reprezen-
towali uczniowie:
 Albert Kościelak – z X LO w Gdyni; nauczyciel – Sławomir 

Kępka
 Oliwia Jelińska – z I LO w Kartuzach; nauczyciel – Edyta 

Januszewska
 Oliwia Nastały – z II LO w Lęborku; nauczyciel – Karol Płotka

Nagrody

Zwycięzcy podczas uroczystej gali w Krakowie odebrali na-
grody – promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu War-
szawskiego. Poza tym laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali 
roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie 
publikacje IPN, do wykorzystania przez trzy lata.

Nauczyciele, których uczniowie zdobyli pierwsze, drugie lub 
trzecie miejsce w konkursie, otrzymali nagrody pieniężne, a szko-
ły, z których pochodzili nagrodzeni uczniowie, uhonorowane zo-
stały statuetkami i dyplomami.

Zwycięzcy

W tym roku pierwsze miejsce zajęli uczniowie z województwa 
opolskiego, drugie miejsce – z województwa śląskiego, a trzecie miej-
sce (ex aequo) – drużyna z województwa małopolskiego oraz drużyna 
z województwa zachodniopomorskiego. Natomiast uczniowie z wo-
jewództwa pomorskiego zajęli wysokie – czwarte miejsce. Drużynie 
do zajęcia trzeciego miejsca zabrakło zaledwie 1,4 punktu.

– Zwycięzcami zostali właściwie wszyscy uczestnicy „Olimpiady 
Solidarności”. Satysfakcję z pomocy swoim podopiecznym odczuwali 
zapewne także wszyscy nauczyciele, gdyż ich uczniowie zaangażowali 
się w poznanie ważnego okresu historii Polski, zwłaszcza historii „Soli-
darności” – wielkiego ruchu narodowego, z którego Polska jest dumna 
i dzięki któremu wciąż wyróżnia się we współczesnym świecie – powie-
działa członek Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego Maria Golly-Nowak, pełniąca funkcję koordyna-
tora drugiego etapu olimpiady w województwie pomorskim.

Zaproszenie

Organizatorzy olimpiady zapraszają do śledzenia strony kon-
kursu www.olimpiadasolidarnosci.pl, na której we wrześniu 2016 r. 
rozpocznie się nabór uczestników do czwartej edycji konkursu.

Barbara Ellwart

Finał Olimpiady Solidarności w Krakowie.

SPOŁECZEŃSTWO
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Program „Vademecum 
a k t y w n o ś c i  s e n i o r a 
– samopomocowe grupy 
wsparcia” powoli zbli-
ża się do końca. Jednym 
z punktów programu 
były odwiedziny w innej, 
działającej w Gdańsku, 
samopomocowej grupie 
wsparcia przeznaczonej 
dla seniorów.

3 czerwca 2016 r. odwie-
dziliśmy lokalną grupę 
wsparcia działającą na 

rzecz osób starszych przy Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Strzy-
ży. Po wstępnej integracji obu 
grup nawiązała się dyskusja na 
temat stylu spędzania wolnego 
czasu, którego na emeryturze 
przecież nie brakuje. W jej 
trakcie okazało się, że ludzie 
na emeryturze sporo wolnego 
czasu spędzają przed telewizo-
rem. Ten sposób odpoczynku 
często wymuszony jest przez 
stan zdrowia osób starszych. 

Zbliża się koniec programu 
„Vademecum aktywności seniora”

W letnich miesiącach alterna-
tywę dla oglądania telewizji 
stanowi uprawianie działki czy 
ogrodu, jednak jest to perspek-
tywa dostępna dla nielicznych, 
ponieważ posiadanie własnego 
ogrodu wymaga sporego nakła-
du siły fizycznej czy nawet du-
żych inwestycji finansowych.

Inną, nowszą możliwością 
spędzenia czasu wolnego jest 
uczestnictwo w profesjonal-
nych i  samopomocowych 
grupach wsparcia. Podczas 
spotkania zaprezentowaliśmy 
gospodarzom dramę, która 
pokazywała, jak powinna wy-
glądać asertywna odmowa. 
W zadaniu aktorskim jako 
sprzedawca i jako klientka 
wystąpiły: Mirosława Kamo-
la-Olszewska i Aleksandra 
Czerska. Podzieliliśmy się 
również z gospodarzami wie-
dzą na temat wpływu społecz-
nego i manipulacji. Na zakoń-
czenie spotkania część nowo 
poznanych seniorów wyraziła 

chęć uczestniczenia w sesjach 
grupy wsparcia utworzonej 
poprzez program „Vademecum 
aktywności seniora – samopo-
mocowe grupy wsparcia”.

Zajęcia warsztatowe i sesje 
grup wsparcia stanowią część 
programu realizowanego przez 
Pomorską Fundację Edukacji 
i Pracy współfinansowanego 
z budżetu miasta Gdańska, które-
go celem jest między innymi wy-
posażenie uczestników w wiedzę 
i umiejętność prowadzenia w lo-
kalnych środowiskach samopo-
mocowych grup wsparcia i uak-
tywnienie ich w celu lepszego 
radzenia sobie w życiu.

Renata Tkaczyk

Uczestnicy zajęć w programie  „Vademecum aktywności seniora – samopomocowe grupy 
wsparcia”.

Zainteresowani najnowszą historią Polski i sztuką uprawia-
nia polityki otrzymali nie lada gratkę. Ukazała się bowiem 
druga część biografii Lecha Kaczyńskiego pt. „Prezydent. 
Lech Kaczyński 2005-2010”. W Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
13 czerwca odbyła się pomorska premierowa prezentacja 
opracowania autorstwa dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, 
dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego, oraz red. 
Adama Chmieleckiego z „Magazynu Solidarność”.

Osnową publikacji jest prezydentura Lecha Kaczyńskiego. 
Drugi tom biograficznej publikacji nosi więc tytuł „Prezy-
dent. Lech Kaczyński 2005-2010” i zaczyna się od kam-

panii wyborczej w 2005 roku. Publikację o ponad 500 stronach 
wypełniają zdjęcia i kopie dokumentów..

W promocyjnym spotykaniu uczestniczyli m.in. Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ „S”, Krzysztof Dośla, lider ZRG NSZZ 
„S”, a prowadził je Jacek Rybicki. Przybyło około stu osób.

– Opowieść zaczynamy od podwójnej kampanii wyborczej 
w 2005 roku. To wtedy Lech Kaczyński stworzył hasło Polski 
Solidarnej – relacjonował Adam Chmielecki, dodając, że nie był 
to li tylko pusty slogan.

– Prezydent Kaczyński wypełnił go treścią. Jako były związkowiec 
i specjalista od prawa pracy doskonale wiedział, na czym polega na-
rodowa solidarność – mówił Chmielecki. Autorzy analizują też kata-
strofę pod Smoleńskiem i jej społeczne i polityczne skutki. Korzystali 
z archiwaliów, materiałów prasowych, bazowali na relacjach współ-
pracowników Lecha Kaczyńskiego i dokumentach Najwyższej Izby 
Kontroli, Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego i Kancelarii Prezydenta RP. Zgodę na skorzystanie z archiwów 
Kancelarii Prezydenta autorzy otrzymali dopiero jesienią 2015 roku.

Autorzy opisują dramatyczne momenty prezydentury, m.in. 
przyjazd prezydentów Europy Środkowej do Tbilisi w czasie 
wojny rosyjsko-gruzińskiej.

– Był pierwszym prezydentem prawdziwie wolnej Polski. Wszyst-
kie idee, które przyświecały Polakom, nie tylko walki o państwo, ale 
walki o państwo poważne, o państwo silne, o państwo nowoczesne, te 
wszystkie idee zbiegły się, zaistniały w polskiej polityce dopiero w roku 
2005 – powiedział dr hab. Cenckiewicz.

„W pracy odnajdziemy Lecha Kaczyńskiego jako męża stanu 
reprezentującego interesy Rzeczypospolitej, dowiemy się, jak go-
dził obowiązki głowy państwa z życiem rodzinnym” – zapewnia 
wydawnictwo Fronda.

Przypomnijmy, że Sławomir Cenckiewicz jest doktorem habilito-
wanym nauk historycznych, autorem takich książek, jak: „Długie ramię 
Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991”, „Wałęsa. 
Człowiek z teczki”, „Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna 
wywiadów”. W 2006 roku piastował stanowisko przewodniczącego 
Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Od 2016 
roku kieruje Centralnym Archiwum Wojskowym.

Adam Chmielecki to politolog, dziennikarz i publicysta. Jest 
autorem lub współautorem książek: „Wokół Solidarności”, „Moim 
powołaniem jest służba publiczna: Rzecz o Macieju Płażyńskim”. 
Obok Janusza Kowalskiego i Anny K. Piekarskiej Chmielecki 
wspólnie z Cenckiewiczem pracował nad pierwszą częścią biogra-
fii Lecha Kaczyńskiego, która w 2013 roku została wyróżniona 
tytułem Książki Historycznej Roku.

(asg)

Autorzy: Sławomir Cenckiewicz i Adam Chmielecki.

„Prezydent”  
w Sali BHP 
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Miłośników malarstwa 
czeka kulturalna uczta. 
W Gdańsku zagościły pra-
ce najwybitniejszych fran-
cuskich mistrzów, które 
w niezwykły sposób po-
kazują krajobrazy i uroki 
Normandii.

Małgorzata Paszylka-
-Glaza, przewodnicząca Mię-
dzyregionalnej Sekcji Muzeów 
Regionu Gdańskiego i Słup-
skiego NSZZ „Solidarność”, 
zaprasza do odwiedzenia wy-
stawy w Oddziale Sztuki No-
woczesnej w Pałacu Opatów 
w Gdańsku Oliwie.

Kolekcja obrazów obejmu-
je malarstwo Normandii. W jej 
skład wchodzą prace m.in. Clau-
de’a Moneta, Eugène’a Boudina, 
Auguste’a Renoira.

W tym bezprecedensowym 
przedsięwzięciu wzięli udział 
znawcy tematu, historycy sztu-

ki i krytycy. Pozyskano obrazy 
słynnych, ale i mniej znanych, 
malarzy zauroczonych nor-
mandzkim wybrzeżem, m.in. 
najznamienitsze prace artystów, 
którzy wpisali się w nurt impre-
sjonizmu. Wystawę „Szkice nor-
mandzkie 1850-1960” pokazano 
we Francji, w Austrii, Stanach 
Zjednoczonych i Italii. Wystawa 

została podzielona na sekcję mor-
ską, pejzaże Normandii, a także 
na dział „Wzdłuż Loary”. 

Oddział Sztuki Nowoczesnej 
(Pałac Opatów), ul. Cy-
stersów 18, Gdańsk Oliwa. 
Obrazy wystawiane będą do 
18 września 2016 r.

(asg)

Normandia namalowana

Gustave Courbet, Pejzaż morski przy sztormowej pogodzie.

SPOŁECZEŃSTWO
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Prawnik wyjaśnia § Zatrudnianie 
młodocianychbhpbhpA B C  

Trwa sezon wakacyjno-urlopowy, a z nim wzrasta liczba 
osób młodocianych zatrudnianych do prac sezonowych. 
Warto więc wiedzieć, kto według polskiego prawa jest 
uważany za pracownika młodocianego i jakie zasady w tym 
zakresie obowiązują.

Kodeks pracy w dziale 
dziewiątym podaje de-
finicję młodocianego. 

Młodocianym w rozumieniu 
kodeksu jest osoba, która ukoń-
czyła 16 lat, a nie przekroczyła 
18 lat. Od 1 września 2018 r. 
definicja ta ulegnie zmianie i za 
młodocianego będzie uważana 
osoba, która ukończyła 15, a nie 
przekroczyła 18 lat. Obecnie za-
bronione jest zatrudnianie osoby, 
która nie ukończyła 16 lat, a od 
2018 r. będzie to osoba, która nie 
ukończyła 15 lat.

Według stanu obecnego wol-
no zatrudniać tylko tych młodo-
cianych, którzy:
 Ukończyli co najmniej gim-

nazjum,
 Przedstawią świadectwo le-

karskie stwierdzające, że 
praca danego rodzaju nie 
zagraża ich zdrowiu.
Młodociany nieposiadają-

cy kwalifikacji zawodowych 
może być zatrudniony tylko 
w celu przygotowania zawodo-
wego. Rada Ministrów określiła 
w drodze rozporządzenia z dnia 
28 maja 1996 r. zasady i warunki 
odbywania przygotowania za-
wodowego oraz zasady wyna-
gradzania młodocianych w tym 
okresie. Zgodnie z nim przygo-
towanie zawodowe młodocia-
nych pracowników może odby-
wać się przez naukę zawodu lub 
przyuczenie do wykonywania 
określonej pracy. Pracodawca 
jest obowiązany zawrzeć z mło-
docianym na piśmie umowę 
o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, która powinna 
określać: rodzaj przygotowania 
zawodowego; czas jego trwania 
i miejsce odbywania; sposób 
dokształcania teoretycznego 
oraz wysokość wynagrodzenia. 
Do umów o pracę w celu przy-
gotowania zawodowego mają 
zastosowanie przepisy dotyczą-

ce umów o pracę na czas nie-
określony (ze zmianami przewi-
dzianymi w art. 195 i 196 k.p.). 
O zawarciu umowy pracodawca 
zawiadamia wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania młodocianego, a w przy-
padku pracodawcy rzemieślnika 
także izbę rzemieślniczą.

Minister pracy i polityki spo-
łecznej określił w drodze rozpo-
rządzenia z dnia 5 grudnia 2002 
r. przypadki, w których wyjąt-
kowo dopuszczalne jest zatrud-
nianie młodocianych, którzy nie 
ukończyli gimnazjum, osób nie-
mających 16 lat, które ukończyły 
gimnazjum oraz osób niemają-
cych 16 lat, które nie ukończyły 
gimnazjum. Przypadki te doty-
czą między innymi zatrudnienia 
młodocianych w Ochotniczych 
Hufcach Pracy.

Pracodawca jest obowiązany 
prowadzić ewidencję pracowni-
ków młodocianych.

Pracownik młodociany jest 
obowiązany dokształcać się do 
ukończenia 18 lat, zwłaszcza 
w zakresie szkoły podstawowej 
i gimnazjum, jeżeli takiej szko-
ły nie ukończył oraz w zakresie 
szkoły ponadgimnazjalnej lub 
w formach pozaszkolnych. 
Pracodawca jest obowiąza-
ny zwolnić młodocianego od 
pracy na czas potrzebny do 
wzięcia udziału w zajęciach 
szkoleniowych w związku 
z dokształcaniem się.

Młodociany może być za-
trudniony także w innym celu 
niż przygotowanie zawodowe, 
a mianowicie przy wykonywa-
niu prac lekkich na podstawie 
umowy o pracę. Praca lekka nie 
może powodować zagrożenia 
dla życia, zdrowia i rozwoju 
psychofizycznego, a także nie 
może utrudniać młodocianemu 
wypełniania obowiązku szkolne-

go. Wykaz lekkich prac określa 
pracodawca po uzyskaniu zgody 
lekarza medycyny pracy. Wy-
kaz ten wymaga zatwierdzenia 
przez właściwego inspektora 
pracy. Wykaz lekkich prac nie 
może zawierać prac wzbronio-
nych młodocianym określonych 
w odrębnych przepisach. Wykaz 
prac lekkich ustala pracodawca 
w regulaminie pracy, a jeśli nie 
ma obowiązku wydania regu-
laminu – w osobnym akcie. 
Pracodawca jest obowiązany 
zapoznać młodocianego z wy-
kazem lekkich prac przed roz-
poczęciem przez niego pracy.

Zgodnie z kodeksem pra-
cy młodocianego obowiązuje 
szczególny wymiar i rozkład 
czasu pracy. Ponadto nie wolno 
zatrudniać go w godzinach nad-
liczbowych ani w porze nocnej.

Młodociany podlega wstęp-
nym badaniom lekarskim przed 
przyjęciem do pracy oraz bada-
niom okresowym i kontrolnym 
w czasie zatrudnienia. Jeżeli 
lekarz orzeknie, że dana praca 
zagraża zdrowiu młodociane-
go, pracodawca jest obowiąza-
ny zmienić rodzaj pracy, a gdy 
nie ma takiej możliwości, nie-
zwłocznie rozwiązać umowę 
o pracę i wypłacić odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodze-
nia za okres wypowiedzenia.

Pracodawca jest obowią-
zany przekazać informację 
o ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z wykonywaną pracą 
oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami młodocianemu 
oraz jego ustawowemu przed-
stawicielowi.

Nie  wolno  za t rudniać 
młodocianych przy pracach 
wzbronionych, których wykaz 
zawiera rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac (Dz. 
U. nr 200, poz. 2047 z 2004 r.; 
nr 136 poz. 1145 z 2005 r.; nr 
107, poz. 724 z 2006 r.).

Iwona Pawlaczyk

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

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

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

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

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

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

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

9-15

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

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

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

Powiadom pracodawcę do 10 lipca
Stosownie do art. 25(1) ust. 

2 ustawy o związkach zawodo-
wych organizacja związkowa 
jest zobowiązana przedstawić 
co kwartał – według stanu 
na jego ostatni dzień – w ter-
minie do 10 dnia miesiąca 
następującego po tym kwar-
tale pracodawcy  informację 
o łącznej liczbie członków tej 
organizacji. Wskazany przepis 
nie może stanowić podstawy 
żądania udostępnienia imien-
nej listy członków Związku. 

Ujawnienie takiej informa-
cji pracodawcy stanowiłoby 
bowiem naruszenie ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu 
Najwyższego pracodawca jest 
związany informacją przeka-
zaną przez zakładową organi-
zację związkową. Nie może 
on tym samym weryfikować 
danych przedstawionych przez 
związek. Tylko w przypadku, 
gdy pracodawca nie uzyska 
w ustawowym terminie wyma-

ganych  informacji, ma prawo 
przyjąć założenie, że – od 10 
dnia po zakończeniu kwarta-
łu – zakładowej organizacji 
związkowej nie przysługują 
już przewidziane przepisami 
uprawnienia. Nie wyłącza to 
jednak możliwości wykazania 
przez organizację związkową, 
że pomimo iż wymagane infor-
macje nie zostały dostarczone 
na czas, to w ustawowym ter-
minie organizacja zrzeszała co 
najmniej 10 członków.

Rekompensata 
za pracę w dniu wolnym

Pracownik został wezwany na 2 godziny do pracy w dzień 
wolny wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy. Dla 
pracownika takim dniem jest sobota. Czy za przepraco-
wany czas pracownikowi przysługuje dodatek do wyna-
grodzenia za pracę w sobotę?

Nie. Dodatek nie przysługuje. Natomiast przepisy przewidują, 
iż niezależnie od liczby godzin pracy w tym dniu pracownikowi 
przysługuje dodatkowo cały dzień wolny od pracy. Celem takiego 
rozwiązania jest zapewnienie realizacji pięciodniowego tygodnia 
pracy.

Termin udzielenia dnia wolnego należy ustalić w porozumie-
niu z pracownikiem; pracodawca nie może sam narzucić terminu 
(najbardziej dogodnego dla siebie).

Istotne jest również to, że pracodawca nie może proporcjo-
nalnie obniżyć wynagrodzenia pracownika, udzielając mu całego 
dnia wolnego w zamian za przepracowane tylko dwie godziny 
w sobotę.
Podstawa prawna art. 1513 kodeksu pracy
stan prawny na 17.05.2016 r.

Maria Szwajkiewicz
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Poradnik urlopowicza (cz. 2)
1. Wynagrodzenie za czas 
urlopu wypoczynkowego

Za czas urlopu pracowniko-
wi przysługuje wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym 
czasie pracował. Przy ustalaniu 
wynagrodzenia urlopowego pra-
cownika uwzględnia się składniki 
wynagrodzenia w łącznej wyso-
kości wypłacone pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalenda-
rzowych poprzedzających mie-
siąc rozpoczęcia urlopu. W przy-
padkach znacznego wahania 
wysokości składników wynagro-
dzenia mogą być uwzględnione 
przy ustalaniu wynagrodzenia 
urlopowego wynagrodzenia wy-
płacone pracownikowi w okresie 
nieprzekraczającym 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu.

2. Czy pracodawca może do-
finansować wypoczynek pra-
cownika?

Nie ma przeszkód prawnych, 
aby pracodawca w przepisach 
zakładowych przewidział moż-
liwość dofinansowania do wy-

poczynku pracownika i jego ro-
dziny. Jeśli jednak świadczenia 
miałyby korzystać ze zwolnie-
nia od składek na ubezpieczenia 
społeczne i zwolnienia podatko-
wego, to muszą być przyzna-
wane w oparciu i na zasadach 
przewidzianych w ustawie 
o ZFŚS, czyli m.in. z zastoso-
waniem tzw. kryterium socjal-
nego i w wysokości określonej 
przez regulamin funduszu.

3. W regulaminie funduszu 
znajduje się zapis, zgodnie 
z którym prawo do świad-
czeń z funduszu przysługuje 
pracownikom, którzy prze-
pracowali w zakładzie jeden 
rok. Czy taki zapis jest pra-
widłowy?

Okres zatrudnienia u danego 
pracodawcy nie może decydo-
wać o tym, czy pracownik może 
ubiegać się o pomoc z funduszu. 
Staż pracy nie stanowi bowiem 
kryterium socjalnego. W wyroku 
z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/
00) Sąd Najwyższy potwierdził, 
że „Pracodawca administrujący 

środkami zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych nie 
może ich wydatkować niezgod-
nie z regulaminem zakładowej 
działalności socjalnej, którego 
postanowienia nie mogą być 
sprzeczne z zasadą przyznawa-
nia świadczeń według kryterium 
socjalnego, to jest uzależniają-
cego przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń wyłącznie 
od sytuacji życiowej, rodzinnej 
i materialnej osoby uprawnio-
nej do korzystania z funduszu”. 
Taki zapis regulaminu jest więc 
niezgodny z przepisami usta-
wy o ZFŚS i powinien zostać 
zmieniony.

4. Pojęcie „wspólnego gospo-
darstwa domowego” w kon-
tekście ZFŚS

Osobami uprawnionymi do 
korzystania z funduszu są pra-
cownicy i ich rodziny, emeryci 
i renciści (byli pracownicy i ich 
rodziny) oraz inne osoby, którym 
pracodawca przyznał w regulami-
nie prawo korzystania ze świad-
czeń socjalnych finansowanych 
z funduszu. Na gruncie prawa 
rodzinę tworzą małżonek, dzieci 
własne, dzieci przysposobione, 
dzieci przyjęte na wychowanie 

w ramach rodziny zastępczej 
(np. wnuki). Konkubent nie jest 
traktowany jako rodzina.

Pracodawca może wskazać 
w regulaminie również inne 
osoby, którym przyzna prawo 
korzystania z funduszu.

5. Czy dopłaty do wypoczynku 
dziecka pracownika są zwol-
nione od opodatkowania?

Dopłaty do wypoczynku 
sfinansowane ze środków za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych są zwolnione od po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:
1. dopłaty dotyczą wypoczynku 

lub przejazdów dzieci i mło-
dzieży do lat 18,

2. wypoczynek jest zorganizo-
wany,

3. organizatorem wypoczynku 
jest podmiot prowadzący 
działalność w tym zakresie,

4. wypoczynek ma formę 
wczasów, kolonii, obozu, 
zimowiska, w tym również 
połączonych z nauką, lub 
związany jest z pobytem 
na leczeniu sanatoryjnym 
w placówkach leczniczo-
-sanatoryjnych, rehabilita-

cyjno-szkoleniowych, lecz-
niczo-opiekuńczych.

6. Czy świadczenie urlopowe 
i „wczasy pod gruszą” to te 
same świadczenia?

„Wczasy pod gruszą” to do-
finansowanie urlopu wypoczyn-
kowego z zakładowego fundu-
szu socjalnego, a świadczenie 
urlopowe to kwota wypłacana 
przez pracodawcę, który fundu-
szu nie tworzy. Warto przy tym 
przypomnieć, że pracodawca 
poza sferą budżetową może 
ani nie wypłacać świadczenia 
urlopowego, ani nie tworzyć 
funduszu socjalnego.

Zasady wypłacania „wcza-
sów pod gruszą” określa regu-
lamin ZFŚS.

Natomiast zasady przyzna-
wania świadczenia urlopowego 
są wprost określone w ustawie 
z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 2015, poz. 
111 ze zm.). Zgodnie z nimi 
świadczenie urlopowe przysłu-
guje raz w roku, po wykorzy-
staniu urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 14 kolejnych dni.
Stan prawny na 20.06.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Mamy letnie wakacje, czyli czas, w którym pracownicy najczę-
ściej korzystają z wypoczynku od pracy. Jakie świadczenia pie-
niężne przysługują pracownikowi korzystającemu z urlopu?

Gdańska „Solidarność” zachęca młodzież 
do skorzystania latem z porad w zakresie 
prawa pracy. Wakacje to też czas pracy 

sezonowej. Podejmując czasowe zatrudnienie 
powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych 
zasadach. Przede wszystkim:
 Warunki umowy o pracę powinny być potwier-

dzone na piśmie najpóźniej w dniu podjęcia pra-
cy. Pamiętajmy, że od 1 września br. te przepisy 
ulegają zmianie, umowa będzie musiała być 
podpisana przed podjęciem pracy.

 Umowa musi zawierać wysokość wynagro-
dzenia oraz określać rodzaj i warunki pracy.

 Przy pracy w gastronomii warto ustalić na piśmie 
ewentualną odpłatność za nocleg i wyżywienie.

 Warto wynegocjować wypłatę wynagrodze-
nia co tydzień. Warto, by młody człowiek 
miał stały przypływ gotówki i był spokojniej-
szy o resztę wynagrodzenia. Umowa o dzie-
ło lub zlecenia nie gwarantuje minimalnego 
wynagrodzenia i pełnego ubezpieczenia 

społecznego.
 Przed rozpoczęciem pracy 
należy odbyć szkolenie BHP 
i zrobić badania lekarskie.
Jeżeli jesteś studentem lub 
uczniem i masz wątpliwości 
z zakresu prawa pracy – przyjdź, 
zabierając ze sobą legitymację 
szkolną lub studencką, do Dzia-
łu Prawnego Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność” w Gdań-
sku przy ul. Wały Piastowskie 
24, pok. 106, tel. 58 308 42 74, 
e-mail dzial.prawny@solidar-
nosc.gda.pl. Uzyskasz darmową 
poradę prawną. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony www.soli-
darnosc.gda.pl i www.pip.gov.pl

Studencie – po poradę prawną 
przyjdź do „Solidarności”

Wyjeżdżając na zagra-
niczne wakacje, warto 
pamiętać o zabraniu ze 

sobą Europejskiej Karty Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 
Plastikowa karta bez zdjęcia 
wydawana jest bezpłatnie przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
osobom udającym się w celach 
przede wszystkim turystycznych 
do państw Unii Europejskiej oraz 
państw Europejskiego Stowarzy-
szenia Wolnego Handlu EFTA 
(Islandia, Liechtenstein, Norwe-
gia i Szwajcaria).

Dzięki posiadaniu EKUZ 
polski turysta w sytuacjach na-
głych uzyska pomoc medycz-
ną (w zakresie niezbędnym z 
przyczyn medycznych oraz na 
zasadach obowiązujących w 
kraju pobytu) poza granicami 
kraju w placówkach mających 
umowę z tamtejszym odpo-
wiednikiem NFZ.

W celu otrzymania EKUZ 
należy wypełnić, podpisać i 
dostarczyć do NFZ wniosek o 
wydanie karty, który zamiesz-
czony jest na stronach inter-
netowych funduszu; wydają 
go również placówki NFZ. 
Istotnym udogodnieniem dla 
wszystkich ubiegających się o 
EKUZ jest możliwość otrzy-

mania karty drogą 
pocztową na adres 
domowy po wcze-
śniejszym wysłaniu 
wniosku do woje-
wódzkiego oddziału 
NFZ na jeden z moż-
liwych sposobów:
 pocztą elektroniczną – na 

adres wskazany na stronie 
internetowej oddziału,

 pocztą tradycyjną,  
 faksem.

EKUZ dotrze do osoby za-
interesowanej w ciągu pięciu 
dni roboczych od daty złoże-
nia wniosku na podany w nim 
adres odbiorcy.

Europejską Kartę Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego otrzymać mogą 
osoby ubezpieczone (w tym m.in. 
studenci zgłoszeni do ubezpie-
czenia przez uczelnie), osoby 
korzystające ze świadczeń eme-
rytalnych, a także m.in. osoby nie-
ubezpieczone, ale uprawnione do 
otrzymania EKUZ na podstawie 
odrębnych przepisów krajowych, 
osoby bezrobotne zarejestrowane 
w urzędach pracy czy też osoby 
spełniające kryterium dochodowe 
uprawniające do otrzymywania 
świadczeń z pomocy społecznej. 
Okresy ważności EKUZ dla tych 
grup są różne.

Karty wydawane osobom 
ubezpieczonym oraz nieubez-
pieczonym, ale uprawnionym 
do otrzymania EKUZ, ważne 
są do 6 miesięcy, emerytom 
– do 5 lat, bezrobotnym zare-
jestrowanym w urzędach pra-
cy – do 2 miesięcy, a osobom 
spełniającym kryteria docho-
dowe – do 90 dni.

UWAGA! 
Pos iadanie  EKUZ nie 

zwalnia od opłat za ewentu-
alny transport medyczny. By 
uniknąć nieprzewidzianych 
wydatków z tego tytułu, ra-
dzimy wykupić dodatkowe 
ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 
Więcej informacji na temat Eu-
ropejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego znaleźć można 
na stronach internetowych 
NFZ lub uzyskać osobiście, 
dzwoniąc do funduszu.

„Przegląd Oświatowy”

Planujesz urlop za granicą? 
Pamiętaj o EKUZ

wniosku do woje-
wódzkiego oddziału 
NFZ na jeden z moż-

Karty wydawane osobom 

Planujesz urlop za granicą? 
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

17 czerwca w pomieszczeniach Słupskiego Inkubatora 
Technologicznego odbyło się Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”, które jest najwyż-
szą władzą związkową w Regionie. 77 delegatów reprezen-
tujących 2982 członków zrzeszonych w 83 organizacjach 
zakładowych podsumowało połowę kadencji 2014-2018 
na sesji sprawozdawczej.

IX Walne Zebranie Delegatów  
Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

Region Słupski jest specy-
ficzny pod względem li-
czebności związkowców 

– z 37 regionów w kraju jest 
najmniejszy. Działa na terenie 
Słupska, powiatu słupskiego, 
bytowskiego i człuchowskie-
go. Otwarcie obrad nastąpiło 
po uroczystym wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego słupskiej 
„Solidarności” przez przedsta-
wicieli Organizacji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” bytow-
skiego Polmoru i odśpiewaniu 
hymnu narodowego. Następnie 
Stanisław Szukała, przewod-
niczący Zarządu Regionu, pro-
wadzący tę część sesji, podzię-
kował za przybycie wszystkim 
delegatom i przedstawił zapro-
szonych gości: kapelana słup-
skiej „Solidarności”, wiernego 
i oddanego jej ideałom księdza 
prałata Jana Giriatowicza, 
dziekana Dekanatu Wschód 
księdza proboszcza Zbignie-

wa Krawczyka, księdza puł-
kownika Eugeniusza Łapi-
sza. Gorąco przywitani przez 
delegatów zostali poseł Janusz 
Śniadek, były przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, i – jak to podkreślił 
Stanisław Szukała – przyjaciel 
słupskiego Regionu, szef gdań-
skiej „Solidarności” Krzysztof 
Dośla. Gośćmi spotkania byli 
także sędzia Trybunału Stanu 
mec. Anna Bogucka-Skow-
rońska, Jerzy Barzowski, 
radny Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, główny inspek-

tor pracy Roman Giedrojć, 
były przewodniczący Regionu 
Słupskiego Edward Muller.

W następnej części obrad 
ksiądz Jan Giriatowicz, któ-
ry towarzyszył od początku 
powstania słupskiej „Solidar-
ności”, odmówił modlitwę 
w intencji delegatów i zapro-
szonych gości.

Stanisław Szukała zapro-
ponował wybór 3-osobowego 
prezydium zebrania. Jego prze-
wodniczącym został Stanisław 
Rokosz i od tego momentu to 
on prowadził obrady, po czym 
nastąpiły sprawozdania Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej i Re-
gionalnej Komisji Wyborczej.

Głównym punktem obrad 
było sprawozdanie z działal-
ności Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność” w Słupsku za 
okres od 17 maja 2014 r. do 
17 czerwca 2016 r., które 
przedstawił delegatom Stani-

sław Szukała. Poinformował 
o tym, co się udało, a co nie 
w mijających dwóch latach 
kadencji i przedstawił plan 
działania ZR na najbliższe 
dwa lata. Najważniejszym 
zadaniem Związku oprócz 
obrony miejsc pracy, jak to 
powiedział Stanisław Szuka-
ła, określonym przez władze 
krajowe NSZZ „Solidarność”, 
jest dbanie o rozwój Związku, 
prowadzenie szkoleń, infor-
macje wewnątrzzwiązkowe 
i działalność edukacyjna po-
przez działania eksperckie.

Ciekawym akcentem spo-
tkania delegatów był panel 
dyskusyjny, gdzie mogli się 
wypowiedzieć zaproszeni go-
ście. Wraz z pytaniami i opi-
niami z sali można było zaob-
serwować ożywioną dyskusję 
na tematy aktualnie nurtujące 
nie tylko związkowców, ale 
dotyczące różnych sfer życia 
całego społeczeństwa. I tak 
Roman Giedrojć, główny in-
spektor pracy, zapewnił, że 
inspektorzy Państwowej In-
spekcji Pracy częściej będą 
przeprowadzać kontrole w za-
kładach pracy. Przedstawił tak-
że Jerzego Barzowskiego jako 
pełnomocnika do spraw zwią-
zanych z partnerami społeczny-
mi i zachęcał, aby dzwonić do 
niego pod numer 605 055 214, 
gdy zaistnieje taka potrzeba.

Krzysztof Dośla, szef gdań-
skiej „Solidarności”, większą 
część swojego wystąpienia 
poświęcił zagadnieniom rynku 
pracy, z uwzględnieniem nie-
równego traktowania polskich 
pracowników z pracownikami 
zagranicznymi, przede wszyst-
kim chodzi o pracowników ze 
Wschodu – Ukraińców, Biało-
rusinów i Rosjan. Przypomniał 
także stanowisko Komisji Kra-
jowej odnośnie wieku emery-
talnego i przybliżył zebranym, 
jak władze Związku zapatrują 
się na projekt ustawy o związ-
kach zawodowych przedsta-
wiony przez rząd.

Janusz Śniadek, obecnie 
parlamentarzysta partii rządzą-
cej, przedstawiał poglądy na 
temat wieku emerytalnego czy 
umów śmieciowych z punk-

tu widzenia rządu. Wymiana 
zdań była bardzo merytorycz-
na i zajmująca, angażowały się 
zarówno osoby, które występo-
wały, jak i osoby, które zada-
wały pytania. Po skończonych 
oficjalnych wystąpieniach dys-
kusja dalej toczyła się w kulu-
arach i przy stolikach z kawą 
w luźniejszej atmosferze.

Walne Zebranie Delegatów 
uchwaliło na prośbę międzyre-
gionalnej sekcji muzealników 
stanowisko popierające postu-
laty płacowe tej grupy zawodo-
wej skierowane do marszałka 
Sejmiku, drugie stanowisko 
delegaci uchwalili w sprawie 
wieku emerytalnego. a skie-
rowane zostało do marszałka 
Sejmu i rządu RP.

Na koniec obrad została 
podjęta uchwała w sprawie 
opracowania przez Zarząd 
Regionu projektu graficznego 
odznaczenia związkowego Za-

służeni dla Regionu Słupskie-
go NSZZ „Solidarność”. Jest to 
uchwała uzupełniająca uchwałę 
zjazdu krajowego z Kielc, któ-
ra precyzuje, że zjazd nadaje 
takie odznaczenie, ale projekt 
graficzny poszczególne regio-
ny opracowują samodzielnie.

Podczas spotkania delega-
tów zbierano również podpisy 
pod projektem ustawy zakazu-
jącej handlu w niedzielę popie-
ranej przez „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów 
należy uznać za bardzo udane 
i pożyteczne. Podziękowania 
za wkład w przygotowanie 
zebrania należą się wszystkim 
związkowcom, ale w sposób 
szczególny Andrzejowi Ma-
zurukowi za przygotowanie 
profesjonalnej audiowizuali-
zacji, Wiolecie Antonowicz 
i Danucie Ejsmont za przy-
gotowanie sali i poczęstunku.

Zebrani delegaci podczas obrad. 
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Stanisław Szukała podczas sprawozdania z działalności 
Zarządu Regionu.

Janusz Śniadek podczas panelu dyskusyjnego.
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CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

Na rozwiązania (e-maile, 
listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czeka-
my do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się 
tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Krzyżówki 
z leśną łąką” z nr. 5/2016. 
Otrzymuje ją pan Adam 
Jackowiak z Gdańska. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy. Hasło brzmia-
ło: „Międzynarodowy 
Dzień Muzeów”.

Wczasy
W jaki sposób na naszych oczach zmienia się zakres 
znaczeniowy wyrazu „wczasy” i od jakiego wyrazu ten 
rzeczownik pochodzi? Co to są „wywczasy”?

Jeszcze nie tak dawno, bo na przykład w Słowniku języka 
polskiego PWN z 1981 r., czytaliśmy, że wczasy to ‘wypo-
czynek urlopowy poza miejscem zamieszkania, organizo-

wany dla pracowników i ich rodzin przez zakłady pracy, związ-
ki zawodowe, zrzeszenia twórcze’. W słowniku były podane 
przykłady rodzajów wczasów: pracownicze, wypoczynkowe, 
lecznicze, turystyczne, wędrowne, piesze, kajakowe. 

Zmieniła się sytuacja w naszym kraju i teraz już nikt nam 
wczasów pracowniczych nie organizuje. Sami planujemy wypo-
czynek, wybieramy miejsce, gdzie chcemy spędzić wolny czas, 
co będziemy tam robili i jakim środkiem lokomocji dotrzemy do 
celu. Zdarza się tylko, że niektórzy pracownicy otrzymują zwrot 
części kosztów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 
najczęściej za „wczasy pod gruszą” (wakacje planowane i opła-
cane samodzielnie przez pracownika, a następnie refundowane 
– w pełnym wymiarze lub w części – przez pracodawcę ze środ-
ków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). 

W związku z tymi zmianami słowo wczasy też częściowo 
zmieniło znaczenie i ma ogólniejszy sens. 

Aktualna definicja
Najnowsza definicja słowa wczasy (w Słowniku języka pol-

skiego PWN) brzmi: Wczasy to ‘wypoczynek, którego organi-
zatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy 
także rozrywki’. Można do tego dodać, że ten wypoczynek 
połączony jest zwykle ze zmianą środowiska i klimatu. 

Etymologia wyrazu
„Wczasy” to liczba mnoga od dawnego rzeczownika 

„wczas”, który oznaczał kiedyś ‘odpoczynek, spoczynek, wy-
tchnienie, świętowanie’, a jeszcze wcześniej –‘iść spać, przy-
gotowywać się do snu’. 

Jeszcze w Słowniku języka polskiego PAN pod red. Witolda 
Doroszewskiego (wydawanego w latach 1958-1969) można było 
znaleźć wyraz „wczas”. Występował on wprawdzie jako odrębne 
hasło, ale z informacją, że „dziś rzeczownik występuje tylko w 
liczbie mnogiej”. Hasło zawierało następujące przykłady użycia 
rzeczownika „wczas” w liczbie pojedynczej i mnogiej:
 Leopold Staff: „Poezje” – „Ile razy w ciągłym trudzie śniłeś 

o wczasie jak o błogim cudzie! (…) Jakże pragnąłeś spo-
cząć” (śniłeś o wczasie – ‘śniłeś o odpoczynku’),

 Henryk Sienkiewicz „Potop” – „Drobniejszej braci tęskno 
było do robót i wczasów po zaściankach” (do wczasów – ‘do 
świętowania’),

 Ignacy Krasicki „Bajki” – „W nocnej dobie do wczasu się 
sposobisz” (do wczasu się sposobisz – ‘idziesz spać, przy-
gotowujesz się do snu’).

Wywczasy
Rzeczownik wywczasy w znaczeniu ‘odpoczynek wakacyjny, 

urlopowy, wczasy’ do niedawna funkcjonował jako synonim wy-
razu wczasy. W słowniku Doroszewskiego można było znaleźć 
przykłady użycia słowa wywczasy, np.: „Pojezierze Kaszubskie 
(…) ściąga na sezonowe wywczasy liczne rzesze letników”. 

Obecnie wyraz wywczasy wyszedł z użycia. Pojawia się 
sporadycznie. 

Natomiast nadal używany jest czasownik wywczasować się, 
który oznacza ‘wypocząć tyle, ile trzeba; zażyć pod dostatkiem 
wypoczynku; wyleżeć się i wyspać’.

Co ciekawe: Rzeczownik „wywczas” (od którego pochodzi-
ły wywczasy) – obecnie przestarzały – oznaczał ‘krótki odpo-
czynek, wytchnienie po trudzie, pracy; spoczynek’, co możemy 
zaobserwować, np. u Henryka Sienkiewicza: „Podróżnicy za-
trzymywali się wśród kęp dla posiłku i wywczasu”.

Drodzy Czytelnicy, oby urlopy – niezależnie od tego, gdzie 
i jak spędzane – udały się w pełni, żebyście Państwo wywcza-
sowali się jak tylko to możliwe.

Barbara Ellwart
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Krzyżówka na lato
Ujawniono wszystkie 
spółgłoski D i F. Litery z pól 
ponumerowanych od 1 do 21  
utworzą rozwiązanie.

ALFABETYCZNIE:
 opłata radiowo-telewizyjna
 przystosowanie do nowych 

warunków
 zarządca osiedla lub portalu
 uczta chrześcijan
 działacz związkowy
 jantar, bursztyn
 odkryta przez Kolumba
 pracownica CBOS-u
 belgijskie miasto z Domem 

Rubensa
 stare i cenne meble
 podróżowanie „okazją”
 spadek, spuścizna
 Fetting, Niziurski
 ciuszki, szmatki kobiece
 nerpa, słoń morski
 pot. zastanawianie się, 

dociekanie

 wojskowy samolot z Mielca
 Honorata z serialu „Czterej 

pancerni i pies”
 mućka na łące
 rudy intruz w kurniku
 pracuje wbrew woli straj-

kujących
 bijatyka, szarpanina
 Orłoś, Płażyński
 iluzjonista
 chwila, moment
 potomek rasy czarnej i białej
 twórca przygód Pana Samo-

chodzika
 pies wodołaz
 zdobią nosek
 mazak, flamaster
 jest dobra na wszystko 

– śpiewali Starsi Panowie
 sprawozdawanie, mówienie 

na żywo
 pot. małolatka, niedorosła 

dziewczyna
 burza na morzu
 Elizabeth, filmowa Kleopatra

 leczy nerki
 pociechy dziadków
 jednostka administracyjna 

uczelni
 wzbudzenie podziwu
 walczy na macie
 opóźnienie w działaniu

(kas)

Swego czasu Polska Aka-
demia Nauk powołała zespół 
Etyka Słowa przy Radzie Języka 
Polskiego. Miał on, jak głoszo-
no, postawić tamę wulgaryzacji 
i agresji w komunikacji przeciw-
stawienia się manipulacji, kłam-
stwu, oszustwu, obrażaniu ludzi, 
przemocy słownej, a także mają-
cy promować prawdomówność, 
kulturalne porozumiewanie się i 
kulturalne prowadzenie sporów. 
Powołano następujące podze-

społy Etyki Słowa: w polityce, 
w mediach, w wypowiedziach 
Kościołów, w literaturze i krytyce 
literackiej, tekstach wypowiedzi 
urzędowych, w edukacji dzieci i 
młodzieży oraz podzespół pod-
staw teoretycznych etyki słowa.

Po tej szumnej zapowiedzi 
zapanowała cisza! Kto weźmie 
odpowiedzialność za tworzenie 
tego rodzaju martwych bytów?

Brak jest bieżącego monitorin-
gu i okresowych raportów z tych 

podzespołów, by społeczeństwo 
jak w lustrze mogło się przejrzeć, 
by było poinformowane, jak 
sprawy się mają, czy jest jakiś po-
stęp w edukacji społecznej. 

Miałem nadzieję, że te ba-
dania socjologiczne będą miały 
charakter nie tylko poznawczy, 
ale przyniosą jakiś pożytek spo-
łeczny.

Lek. med. Zbigniew Buczak, 
internista, 

rocznik 1934

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

 

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

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

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

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

Dyrektor Biura ZRG, pok. 110 
308 42 60 

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Tuż przy wjeździe do wsi, 
po lewej stronie, jeszcze 
przed cmentarzem, na 

kamiennym postumencie stoi 
spora figura Chrystusa Króla. 
Wzniesiono ją w 1928 roku 
jako wotum wdzięczności 
mieszkańców za odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 
Wita wszystkich przybywa-
jących. Dalej znajduje się ce-
glana kaplica cmentarna z po-
czątku XX wieku. Po prawej 
stronie, na skarpie prowadzącej 
do sporego wzniesienia, stoi 
najokazalsza budowla – kościół 
pw. Świętego Mateusza z neo-
barokowym hełmem, kryty 
czerwoną dachówką. Wybudo-
wany w stylu neobarokowym, 
konsekrowany w 1913 roku. 
W jego wnętrzu zachował się 
XVII-wieczny ołtarz z wcze-
śniejszego kościoła. W górnej 
partii fasady świątyni, w nie-
wielkiej niszy, umieszczono 
płaskorzeźbę Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia, orę-
downiczkę wszystkich potrze-
bujących.

Obok kościoła znajduje się 
karczma z przełomu XIX i XX 
wieku. Idąc wzdłuż głównej 
drogi, pomiędzy zabudowania-
mi zauważa się najstarszy dom 

Drogę z Wejherowa do Rybna, Gniewina czy Choczewa pokonywałam wielokrotnie. Jakiś czas temu, w okolicach miejscowości Paradyż 
czy Zamostne, zauważyłam białą tablicę informującą o istnieniu zabytkowego kościoła we wsi Góra położonej 2 kilometry od głównej 
szosy. To, co zobaczyłam, wzbudziło mój zachwyt. Dlaczego? Turyści do owej wsi nie zaglądają, bo teoretycznie nie jest ona atrakcyjna. 
Jak stwierdziła jedna z moich studentek turystyki, poza błotem i biedą nic w takiej wsi nie ma. Proponuję tę opinię zweryfikować.

we wsi, który wybudowany 
jest z kamienia ciosanego. Po 
przeciwnej stronie, na rozło-
żystym wzniesieniu, rozciąga 
się piękny park, dość niestety 
zdewastowany, gdzie rosną 
kasztanowce czerwone, klony 
jaworowe, buki, magnolie, da-
glezje. Pośrodku stoi piękny 
dworek, przez miejscowych 
zwany pałacykiem, wzniesiony 
pod koniec XIX wieku, o kon-
strukcji szachulcowej, przypo-
minający sopockie wille. Przez 
dwadzieścia lat, od 1919 roku, 
mieszkała w nim rodzina Żyli-
czów. Po II wojnie światowej 
ulokowano tam pracowników 
Zakładów Mięsnych w Gdyni. 
Obecnie jest zamieszkany, ale 
wyraźnie wymaga generalnego 
remontu.

Historia owej wsi, a raczej 
miejsca, w którym ona powsta-
ła, jest niezwykła. Zaczęła się 
już w czasach mezolitu, a więc 
jakieś 7 tysięcy lat przed naszą 
erą. Jako polska osada o na-
zwie Góra istniała już, zanim 
na Pomorzu pojawili się Krzy-
żacy. Parafia chrześcijańska 
powstała za rządów księcia 
Świętopełka II Wielkiego, 
władcy Pomorza Gdańskiego, 
w roku 1236, chociaż istnieją-

cy do dzisiaj kościół ma zaled-
wie sto lat i jest prawdopodob-
nie czwartą budowlą sakralną 
posadowioną na tym samym 
miejscu. Od czasów reformacji 
(pocz. XVI w.) kościół zmie-
niał opiekunów – z katolickich 
na protestanckich i odwrotnie.

Dawne dzieje Góry nie są 
zbyt dobrze udokumentowa-
ne, więc skupmy się na cza-
sach bardziej współczesnych. 
Otóż w okresie międzywojen-
nym Góra, jak wiele innych 
okolicznych wiosek, znala-
zła się w granicach państwa 
polskiego. Posiadłości wła-
ścicieli niemieckich, którzy 
nie chcieli przyjąć obywatel-
stwa polskiego, przechodziły 
na własność państwa i były 
dzierżawione Polakom. Mają-
tek Góra o powierzchni około 
500 hektarów leżał na grani-
cy polsko-niemieckiej. Jego 
dzierżawcą został Ignacy Ży-
licz herbu Lubicz, który przy-
był z Zamojszczyzny i przejął 
owe gospodarstwo. Notabene 
był to człowiek po studiach 
w Królewskiej Akademii Rol-
niczo-Weterynaryjnej w Ko-
penhadze i wielce zasłużony 
dla narodu polskiego, m.in. 
z czasów wojny polsko-bol-

szewickiej. W Górze zajął się 
uprawą zboża i hodowlą trzo-
dy chlewnej, za co otrzymywał 
liczne nagrody, m.in. jego żyto 
zdobyło pierwszą nagrodę na 
wystawach w 1929 roku w Po-
znaniu i w 1938 roku w Ko-
penhadze. Specjalizował się 
też w hodowli koni belgijskich, 
arabów i angloarabów oraz 
krów rasy wschodniofryzyj-
skiej. Pan Ignacy zajmował się 
nie tylko gospodarstwem, ale 
uczył też miejscową ludność 
języka polskiego, a jego żona 
Barbara (z domu Cichowska) 
angażowała się w działalność 
Koła Gospodyń Wiejskich. Do 
ciekawostek można zaliczyć 
fakt założenia przez pana Igna-
cego nieistniejącej już dzisiaj 
w Górze linii kolejowej, którą 
okoliczni mieszkańcy nazywa-
li „Żylicz Bana”. W 1939 roku, 
dzięki pomocy Doeringa von 
Krockow, rodzina Żyliczów 
uniknęła rozstrzelania. Ich 
potomkowie do dzisiaj żyją 
w Gdańsku, Warszawie i Puła-
wach. W uznaniu zasług owej 
rodziny miejscowa Szkoła Pod-
stawowa oraz droga w pobliżu 
dworskiego parku otrzymały 
imię Rodziny Żyliczów.
Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Góra, dworek.

Figura Chrystusa Króla.


