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Zwolnienia w tarnogórskim 
Tagorze
Około 400 pracowników tarnogórskiej Fabryki 
Maszyn i Urządzeń Tagor ma zostać zwolnio-
nych – alarmowała 6 stycznia zakładowa 
„Solidarność”. Cała załoga fabryki liczy 920 
osób. Kolejnych umów o pracę już nie podpi-
sano z osobami, których kontrakty skończyły 
się wraz z nadejściem nowego roku.   

Komisja Krajowa  
o 30 rocznicy „Solidarności”

10 z 41 proc. kontrolowanych przez Skarb 
Państwa akcji. Istnieje realne zagrożenie, że 
to tylko wstęp do całkowitej prywatyzacji. 
Związkowcy domagają się wpisania KGHM 
Polska Miedź SA na listę spółek o znacze-
niu strategicznym dla Polski oraz ochrony 
pracowników oraz ich rodzin przed realną 
utratą pracy.

Akcja protestacyjna w Fiacie

Obchody 30 rocznicy NSZZ „Solidarność” czy 
prezentacja Wszechnicy Solidarności to nie-
które z tematów posiedzenia Komisji Krajowej 
NSZZ „S” 13 stycznia. Pierwsze posiedzenie 
Komisji Krajowej w 2010 r. rozpoczęło się od 
uroczystości wręczenia Tytułu Człowieka Roku 
„Tygodnika Solidarność” abp. Sławojowi 
Leszkowi Głódziowi za obronę dziedzictwa 
„Solidarności” i moralne wsparcie Związku 
w bieżącej działalności. Podczas posiedzenia 
odbyła się prezentacja strony internetowej 
Wszechnica Solidarności (www.wszechnica.
solidarnosc.org.pl). Jednym z głównych zadań 
Wszechnicy jest jak najpełniejsza dokumen-
tacja elektroniczna wszystkich zachowanych 
dokumentów dotyczących działalności NSZZ 
„Solidarność”. Przewodniczący Janusz Śnia-
dek omówił przygotowania do obchodów 30 
rocznicy „S”. Główne uroczystości odbędą się 
w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Związek 
będzie kontynuował akcję „Zorganizowani 
mają lepiej”. Komisja Krajowa zdecydowa-
ła również, że sprawozdawczo-wyborczy 
Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się we 
Wrocławiu w październiku br.

Domagali się sprawiedliwych 
kontraktów
14 stycznia przed Oddziałem Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odbyła się 
pikieta o zagwarantowanie środków na 
leczenie pacjentów. Udział w pikiecie wzięło 
ponad 200 osób ze wszystkich grup zawodo-
wych, w tym pracownicy i związkowcy z NSZZ 
„Solidarność” służby zdrowia. 

Internetowy protest 
pracowników KGHM
W połowie stycznia w sieci ruszyła kampania 
społeczna przeciwko prywatyzacji Polskiej 
Miedzi. Internauci mogą dyskutować o pla-
nach prywatyzacji oraz poznać alternatywne 
opinie ekspertów. Celem akcji jest wstrzy-
manie dalszej prywatyzacji KGHM Polska 
Miedź SA. Rząd w 2010 roku chce pozbyć się 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland w Ty-
chach rozpoczęła 21 stycznia akcję protesta-
cyjną. Protestujący domagają się podwyżek 
płac – 650 zł dla każdego pracownika. 

Protest kolejarzy  
w Bieszczadach

W związku z zamknięciem linii kolejowych na 
Podkarpaciu 20 stycznia NSZZ „Solidarność” 
zorganizował pikietę pod dworcem kolejo-
wym w Zagórzu, szczególnie poszkodowa-
nym w wyniku cięć PKP. Miasto i okolice tracą 
połączenia ze światem. Likwidacja połączeń 
kolejowych skutkować będzie także zwolnie-
niem z pracy 150 osób. 



W REGIONIE


Służba zdrowia w kryzysie 

branży stoczniowej”. Broszura dostępna 
jest na stronie internetowej Regionu 
Gdańskiego „S”

Kombatanci przeciw 
ograniczeniu roli IPN
Porozumienie Niepodległościowych Związków 
Kombatanckich z siedzibą w Gdańsku wy-
dało 11 stycznia oświadczenie potępiające 
działanie zmierzające do zmian w ustawie 
o IPN. Sygnatariusze zwracają uwagę, że 
ugrupowania polityczne, będące spadko-
biercami sowieckiego podejścia do historii, 
poprzez ograniczenie roli instytutu dążą do 
zakłamywania historii. Podkreślają także, 
że działania te są zbieżne z kłamstwami 
o Polsce, rozpowszechnianymi przez Instytut 
Historii Wojennej MON Federacji Rosyjskiej 
z 2009 roku.

Służba zdrowia i wybory

17 stycznia w kościele pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Gdyni odbyły się 
uroczystości związane z 10 rocznicą śmierci 
duchownego, określanego mianem „króla 
Kaszubów”. Zaprezentowano pokaz archiwal-
nych slajdów oraz fragmenty homilii ks. Jasta-
ka. Po mszy św. wysłuchano koncertu kolęd 
w wykonaniu chóru Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W kościele otwarto wystawę 
poświęconą ks. Hilaremu Jastakowi 

Broszura dla stoczniowców 
o projektach UE
W połowie stycznia Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego wydało broszurę informa-
cyjną „Projekty finansowane z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w 
których mogą uczestniczyć byli pracownicy 

W trakcie posiedzenia plenarnego komisji 
zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu 
Gdańska i Sopotu rozmawiano m.in. o sytu-
acji w służbie zdrowia.
Przedstawiono także problemy, jakimi zaj-
mował się Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, mówiono także o pracach 
prezydium Regionu Gdańskiego. Omówiono 
również przebieg ostatniego posiedzenia 
Komisji Krajowej „S”. Wiele czasu poświę-
cono także wyborom, trwającym w NSZZ 
„Solidarność”.



Obrady Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” 4 stycznia rozpoczęły się od dyskusji 
na temat sytuacji w służbie zdrowia w związku 
z ogłoszeniem przez Radę Krajowej Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” pogotowia 
protestacyjnego. Omówiono przebieg i efekty 
ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie 15 

grudnia 2009 roku. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Regionu Gdańskiego „S”, podziękował 
wszystkim związkowcom za udział w proteście. 
Z Regionu Gdańskiego w Warszawie pojawiło 
się ponad 600 osób. Zarząd Regionu przedstawił 
propozycję terminu Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu na dni 17 i 18 czerwca br.

W rocznicę śmierci  
Hilarego Jastaka

Naszej Koleżance Stanisławie Gatz serdeczne wyrazy współczucia  
z powodu śmierci

Teściowej
składają członkowie i pracownicy

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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PYTANIE MIESIĄCA

Jak przebiegają wybory 
w Pani/Pana organizacji 
związkowej?

EDMUND ZIELIŃSKI 
przewodniczący KZ „S” 
w Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. 
S. Kryzana w Starogardzie 
Gdańskim

– Nie widzę większych problemów, które 
musielibyśmy pokonywać w czasie przeprowadzania u nas 
wyborów. Działacze w naszej organizacji są doświadczeni, 
w większości należą do „Solidarności” od 1980 roku i proce-
dury wyborcze nie mają przed nimi tajemnic. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę, że prawidłowe przeprowadzenie wyborów 
wymaga sporej pracy i staranności, co wiąże się z pełną de-
mokracją w naszym związku i obostrzeniami, jakie ona nam 
stawia. Jedynym problemem jest chyba tryb pracy naszych 
członków na różnych zmianach, dlatego będziemy mieli 
trudności ze zwołaniem zebrania wyborczego.

BARBARA KAMIŃSKA 
przewodnicząca KM „S” 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania Rejon Tczew

– Mamy wiele kół NSZZ „Solidarność”, 
wchodzących w skład naszej organizacji. 
Każde z nich funkcjonuje w innej szkole, 

stąd konieczność prowadzenia wyborów w wielu placów-
kach, rozsianych na rozległym terenie działania organizacji. 
Czasami na zebraniach wyborczych w kołach zdarzają się 
wątpliwości dotyczące procedur wyborczych, które są zresz-
tą dość skomplikowane. Jednak członkowie prezydium naszej 
komisji przeszli odpowiednie szkolenia i zawsze mogą służyć 
w takich przypadkach pomocą i wyjaśnieniami.

KRYSTYNA KOZAK 
przewodnicząca KZ „S”  
w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Samochodowej Gdańsk

– Najpoważniejszym utrudnieniem w 
przeprowadzeniu wyborów jest niestety 
brak chętnych do prowadzenia aktywnej, 

czynnej pracy związkowej. Ludzie obawiają się, że będą 
szykanowani i nie wiedzą często o ochronie prawnej przy-
sługującej działaczom. Problemem jest też specyfika naszej
pracy, kierowcy przebywają w trasach i nie ma możliwości 
zwołania zebrania wyborczego. Będziemy musieli wystąpić 
do Komisji Wyborczej o zezwolenie na przeprowadzenie 
wyborów poza zebraniem, tzw. z urną, a i wówczas wybory 
będą zapewne trwały trzy dni.

FRANCISZEK MAKURAT 
przewodniczący KZ „S”  
na Uniwersytecie Gdańskim

– Zakończyliśmy już wybory w 9 z 17 
kół, funkcjonujących w naszej organiza-
cji i na razie wybory przebiegają sprawnie 
i bez zakłóceń. Mam nadzieję, że wszystkie 

koła zakończą swoje zebrania wyborcze do połowy lutego, 
a miesiąc później planujemy sfinalizowanie wyborów na
UG. Przygotowaliśmy się do nich z odpowiednim wyprze-
dzeniem, już w połowie października wszyscy związkowcy 
mogli zapoznać się z kalendarzem wyborczym, przeszliśmy 
też odpowiednie szkolenia.

Oprac. (jw)

od kilku miesięcy NSZZ „Solidarność” prowa-
dzi kampanię na rzecz poprawy warunków 
pracy osób zatrudnionych przy ochronie 
sklepów IKEA. Dopiero jednak po akcji infor-
macyjnej w szwedzkich mediach doszło do 
spotkania przedstawicieli pracowników  
i zarządu firmy IKEA Polska.

Sprawa pracowników ochrony w IKEA poka-
zuje kilka problemów, które niesie ze sobą 
tzw. globalizacja. Po pierwsze – zlecanie 
produkcji i usług na zewnątrz bardzo często 
skutkuje pogorszeniem warunków pracy. Po 
drugie – to, że firma czuje się „społecznie
odpowiedzialna” i posiada coś  
w rodzaju „kodeksu etycznego” nie oznacza, 
że rzeczywiście kieruje się deklarowanymi 
przez siebie zasadami. I w końcu fakt stron-
niczości mediów, które nie chcą narażać się 
wielkim firmom (czytaj: reklamodawcom),

nie jest tylko polską specyfiką (Czy IKEA jest 
OK? str. 12).

Od grudnia ubiegłego roku trwają w Związku 
wybory. Aby przebiegały one sprawnie, Dział 
szkoleń ZR przygotował cykl spotkań szko-
leniowych, oprócz tego nad prawidłowością 
ich przeprowadzania czuwają członkowie 
Regionalnej Komisji Wyborczej (Warto się 
dobrze przygotować, str. 8). 

W lutowym numerze „Magazynu” piszemy 
również o sytuacji w służbie zdrowia (Lepiej 
nie chorować, str. 11) oraz problemach 
pracowników Gdańskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej (Wynegocjowali pakiet 
gwarancji, str. 5) i Telekomunikacji Polskiej SA 
(520 osób mniej do zwolnienia, str. 5).

Małgorzata Kuźma

Zamiast spisu treści 

www.solidarnosc.gda.pl

Redakcja „Przeglądu Oświatowego” przygotowała bardzo cieka-
we, bogate i atrakcyjne graficznie wydanie z okazji 30-LECIA NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ”. Chcemy przedstawić naszym Czytelnikom cieka-
wy materiał zdjęciowo-opisowy, ukazujący 120 związanych z „So-
lidarnością” pomników z terenu całego kraju. 

Ponadto, jak zwykle, przygotowaliśmy ogólne i oświatowe dodat-
ki prawne, zawierające informacje pomocne i konieczne w pracy 
zawodowej i związkowej.

CENA OBEJMUJE DWIE POZYCJE: KALENDARZ KSIĄŻKOWY I DODATEK PRAWNY  (94 STRONY)

Cena promocyjna wynosi: 

19,00 zł
Zamówienia: przegladzamowienia@wp.pl
tel./fax 58 308 43 49 – kontakt Alina Hawarra

WYSYŁKI BĘDĄ REALIZOWANE WG KOLEJNOŚCI ZAMÓWIEŃ

www.solidarnosc.org.pl

INFORMATOR ZWIĄZKOWY Z KALENDARZEM
NA ROK 2010, ostatnie egzemplarze!
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O CZYM SZUMIAŁY MEDIA

Piątek 
– zły 
początek

ZWIĄZEK

Jolanta Fedak, minister 
pracy, chce, aby praco-
dawca mógł domagać się 
od pracowników i kandy-
datów do pracy informacji 
o przynależności związko-
wej, referencji z poprzed-
nich miejsc pracy, a nawet 
by mógł przeprowadzić 
test psychologiczny okre-
ślający portret osobowo-
ściowy kandydata. 

Według pani minister
zmiany w kodeksie 
pracy miałyby być 

wprowadzone na wniosek ge-
neralnego inspektora ochrony 
danych osobowych (GIODO). 
Chodzi o poszerzenie katalogu 
informacji, jakich będzie się 
mógł domagać pracodawca od 
pracowników i kandydatów do 
pracy. Poza wymienionymi już 

W połowie stycznia grupa kilkunastu osób zrzeszonych w Komi-
sji Terenowej dla Indywidualnych Członków przy Regionie Gdań-
skim NSZZ „S” zorganizowała noworoczne spotkanie. Przewod-
niczący komisji Mirosław Rekowski zaprosił gościa specjalnego 
– ks. Stanisława Płatka z gdańskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej 
w Nowym Porcie. Spotkanie rozpoczęło się krótką wspólną modli-
twą, potem, zgodnie z polską tradycją, łamano się opłatkiem i skła-
dano nawzajem życzenia, w których oprócz tradycyjnych słów zdro-
wia, szczęścia i pomyślności pojawiały się też optymizm, wytrwałość 
czy nadzieja. Przy skromnym stole rozmawiano m.in. o sytuacji
w gdyńskiej stoczni, o zbliżających się obchodach 30-lecia „S”, 
o beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II. 

(mig)

Opłatkowo-noworocznie 

Nie dostaniesz pracy  
bez skanowania tęczówki

informacjami standardem ma
też być pytanie o karalność. W 
niektórych branżach, np. ban-
kowości, możliwe będzie też 
skanowanie tęczówki oka czy 
pobieranie odcisków palców 
od pracowników, którzy mają 
dostęp do newralgicznych dla
firmy informacji.

W kodeksie mają się też 
znaleźć regulacje dotyczące 
kontroli służbowych skrzynek 
e-mailowych, twardych dys-
ków firmowych komputerów
czy monitorowania miejsca 
pobytu pracowników (np. han-
dlowców) przy użyciu nawiga-
cji satelitarnej.

Do zgłoszenia takich zmian 
przekonały GIODO skargi 
przedsiębiorców, narzekają-
cych, że obecnie kodeks pracy 
nie pozwala, by domagać się 
wiele więcej niż podstawo-

wych danych, jak imię, nazwi-
sko, data urodzenia i miejsce 
zamieszkania, co nie przystaje
do zmieniających się realiów.  

Związki zawodowe zwra-
cają jednak uwagę, że obecne 
przepisy dają możliwość pro-
wadzenia dodatkowych testów,
nie ma więc potrzeby, by takie 
prawo przyznać każdemu pra-
codawcy. Pracownicy byliby 
narażani na dodatkowe bada-
nia i zmuszani do powierzania 
pracodawcy bardzo osobistych
danych. Związkowcy zwracają 
także uwagę, że zbyt szeroki 
zakres pytań zadawanych np. 
przy okazji rekrutacji może 
być podstawą do dyskrymi-
nacji kandydatów z przyczyn 
niemających wiele wspólnego 
z merytoryczną oceną ich przy-
datności do pracy.

(jw)

Styczeń 2010 zaczął się w piątek, do czego nie przywią-
zywałabym żadnej wagi, gdyby przynajmniej dwa fakty 
nie przypomniały mi starego porzekadła przytoczonego

w tytule. Pierwszy fakt: rozlazła komisja hazardowa, drugi: 
bezczynność władz wobec dokuczliwości zimy.

Komisja hazardowa jak na razie udowodniła jedno: że 
platformersi nie do końca wiedzą, na czym w demokracji polega 
przyzwoitość. Więc przypominam: między innymi na tym, że 
nie można być sędzią we własnej sprawie. Przy ustawie o grach
hazardowych majstrowali dwaj prominentni członkowie PO,
więc przyzwoitość by wymagała, by w rozpatrywaniu ich hopsz-
tosów opozycja miała jeśli już nie większość, to przynajmniej 
równą liczbę głosów. Tymczasem cóż my widzim? Próbę wyla-
nia i tej resztki opozycji z komisji pod pozorem wymyślonym 
przez jakiegoś kauzuperdę. Ten rzeczownik oznacza adwokata 
przegrywającego sprawy, więc pasuje tu jak ulał – skutkiem 
tego kruczka był drastyczny spadek poparcia dla PO. A pisow-
ców i tak trzeba było do komisji znowu wpuścić.

Teraz co do zimy: media podały, że do tej pory zmarło 
z wychłodzenia ponad 200 osób, a ponad dziesięć tysięcy ludzi 
jest bez prądu, co skutkuje jak na razie wzrostem zachorowań,
ale jak dłużej potrwa (a synoptycy mówią, że potrwa), może 
być gorzej. W telewizji pokazuje się ludzi, którzy narzekają na 
zimno, ale rozmiarów szkód przez grzeczność się nie pokazuje. 
Nie siedzę godzinami przed ekranem, więc mogę się mylić, ale 
wydaje mi się, że z władz nikt z wysokiego szczebla głosu nie 
zabrał. Premiera widziałam ostatnio tylko w minireportażyku
z jego wizyty w trójmiejskim gimnazjum. Miłe to, ale wola-
łabym go widzieć, jak dociska wojewodę śląskiego o powody 
wstrzymywania się z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej.

Wojsko wezwano do pomocy dopiero po 10 dniach. Cieka-
wam, po ilu dniach ocknie się z zimowego snu sztab kryzysowy, 
gdy po mrozach nastąpi odwilż i powodzie na wielką skalę. Bo
na małą już są. Zmarznięci ludzie przy świeczkach przenoszą 
co się da na wyższe piętra i klną. I będą kląć do wiosny i lata, 
a kandydatów do władz będą pytać na spotkaniach: Gdzieście 
byli, jak na nas się waliło jedno nieszczęście po drugim?

Janina Wieczerska
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20 stycznia Komisja Mię-
dzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku zorganizowała 
spotkanie noworoczne. Gość-
mi związkowców z gdańskiej 
oświaty byli Janusz Śniadek, 
przewodniczący NSZZ „Soli-
darność”, Jacek Rybicki, se-
kretarz KK, Wojciech Książek, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania 
„S”, Bożena Brauer, przewod-
nicząca KM „S” Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Gdań-
sku a także Ewa Kamińska, 
wiceprezydent Gdańska. Na 
spotkanie zaproszono zasłużo-
nych działaczy organizacji z lat 
osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. Podziękowano też 
zasłużonym członkom komi-
sji, którzy zakończyli swoją 
działalność – m.in. Urszuli 
Targowskiej, która od 20 lat 

Spotkanie gdańskiej oświaty

przewodniczyła Kołu Eme-
rytów gdańskiej oświaty oraz 
Krystynie Bojahr, która zde-
cydowała się nie kandydować 

do władz KM w nowej kaden-
cji. Spotkanie uświetnił występ
chóru z XIX LO w Gdańsku, 
który śpiewał kolędy. (jw)

Wręczono dyplomy zasłużonym członkom Komisji 
Międzyzakładowej gdańskiej oświaty.

Zima wszystkim dała nam 
się we znaki i zaczynamy 
się bardziej niż zwykle 
interesować tym, co na 
temat zimowych warun-
ków pracy mówi kodeks 
pracy. Warto pamiętać, 
że w związku z pogodą 
pracodawca ma również 
określone obowiązki. 

Zgodnie z prawem mini-
malna temperatura w po-

mieszczeniach pracy powinna 
wynosić 18 st. C. Chodzi o po-
mieszczenia biurowe i takie, w 
których wykonywane są lekkie 
prace fizyczne. W miejscach,

w których wykonywane są 
ciężkie prace fizyczne, przy
liniach produkcyjnych musi 
być minimum 14 st. C (chyba
że względy technologiczne na 
to nie pozwalają). 

Wiele prac fizycznych wy-
konywanych jest na świeżym
powietrzu. W takim wypadku 
pracodawca powinien zapew-
nić pracownikom pomieszcze-
nia do ogrzania się. Miejsca te 
powinny znajdować się w po-
bliżu stanowisk pracy, dawać
schronienie przed opadami 
atmosferycznymi i niską tem-
peraturą, a także pozwolić na 
przygotowanie ciepłego posił-

ku. W takich pomieszczeniach 
powinna być zapewniona tem-
peratura minimalna w wyso-
kości 16 st. C. Pomieszczenie
też powinno być odpowiednio 
duże. Gdy nie ma możliwości 
zapewnienia takiego obiektu, 
pracodawca zobowiązany jest
zorganizować w pobliżu miej-
sca pracy źródła ciepła, np. 
koksowniki. 

Stanowiska, na których po-
winny być wydawane posiłki 
i napoje, ustala pracodawca w
porozumieniu ze związkami 
zawodowymi bądź z przedsta-
wicielami pracowników. 

(jw)

Zima w kodeksie pracy
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27 listopada 2009 roku w Warszawie odbyło się spotka-
nie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związ-
kowymi działającymi w TP SA, dotyczące realizacji  
w 2010 roku obowiązującej w firmie Umowy Społecznej 
2009–2011.

W trakcie spotkania prezes zarządu TP SA zaprezentował ze-
branym plany firmy na lata 2010–2012, realizację Umowy

Społecznej w 2009 roku, a także propozycję porozumienia do-
tyczącego zasad postępowania w sprawie jej realizacji w 2010
roku. 

Zakomunikowano zebranym, że spółka planuje w tym roku w 
ramach odejść dobrowolnych zwolnić 2500 pracowników.

17 grudnia 2009 r. zakończyły się konsultacje z organizacjami 
związkowymi dotyczące planowanych odejść. Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Te-
lekomunikacji w związku z tym przygotowała wiele uwag oraz 
propozycji rozwiązań. W trakcie negocjacji ustalono, że liczba
osób przewidzianych do zwolnienia się zmniejszy i wyniesie 
maksymalnie 1980 pracowników (to ponad 520 osób mniej niż 
planowano wcześniej).

Zawarte w wyniku negocjacji porozumienie uwzględnia po-
stulaty partnerów społecznych (w tym ze strony NSZZ „Solidar-
ność”) i oznacza dogodniejsze warunki dla odchodzących pra-
cowników.

Najważniejsze z nich to m.in.:
 dodatkowe odszkodowanie w wysokości 7 tys. zł dla pracow-

nika, który odejdzie w ramach odejść dobrowolnych w 2010 r.
 pracownikowi, któremu w 2010 roku brakuje nie więcej niż 

10 lat do osiągnięcia wieku uprawniającego do nabycia prawa do 
emerytury (bez względu na tytuł), dodatkowe odszkodowanie, o 
którym mowa w ust. 8, powiększone zostanie o 600 złotych za
każdy brakujący rok do nabycia uprawnień emerytalnych
 w przypadku zamiaru wypowiedzenia umów o pracę z przy-

czyn niedotyczących pracowników obojgu małżonkom będącym 
pracownikami TP, pracodawca zaproponuje inne warunki pracy 
jednemu z nich zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, z zachowa-
niem dotychczasowej wysokości wynagrodzenia i możliwie najbli-
żej dotychczasowego miejsca pracy lub miejsca zamieszkania
 prawo do odszkodowania (nie mniej niż 5 tys. zł), jeżeli w 

okresie 12 miesięcy od uzyskania decyzji odmownej (brak zgody 
na odejście dobrowolne) zostanie z tym pracownikiem rozwiązana
umowa o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Ponadto wprowadziliśmy do porozumienia analogiczne jak w 
zeszłym roku zapisy dot.:
 prawa do dodatkowego odszkodowania w wysokości 16 

tys. złotych dla pracowników, którzy osiągną w 2010 r. minimum 
20-letni staż pracy
 prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej, jeśli w okresie do 

31 grudnia 2011 roku pracownik nabyłby do niej prawo.
W każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn 

niedotyczących pracownika ma on prawo do odprawy w wysoko-
ści uzależnionej od zakładowego stażu pracy, zgodnie z układem
zbiorowym pracy, obowiązującym w TP SA. 

Wojciech Korytowski
Komisja Oddziałowa Pracowników TP SA w Gdańsku

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

520 osób mniej  
do zwolnieniaZ początkiem nowego roku 

Gdańskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o. przekazało część 
pracowników GPEC Serwis 
w liczbie 48 osób wydzie-
lonej firmie, Zakładowi
Usług Ciepłowniczych. 
Komisja Międzyzakłado-
wa NSZZ „Solidarność” 
podpisała porozumienie 
regulujące prawa pracow-
ników przeniesionych do 
spółki-córki. 

Niestety, pracodawca wspól-
nie z Radą Nadzorczą 

GPEC podjął decyzję o prze-
niesieniu obszaru GPEC Ser-
wis do ZUC z dniem 1 stycz-
nia 2010. Przeniesienie winno 
być wcześniej uzgodnione ze 
związkami zawodowymi, o 
czym mówi kodeks pracy i 
ustawa o związkach zawodo-

wych – powiedział Stanisław 
Kotyński, przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność”. 

Uzgodnienie o przenie-
sieniu pracowników do inne-
go podmiotu gospodarczego 
musi być zawarte w formie 
porozumienia. Organizacjom 
związkowym, biorącym udział 
w negocjacjach,  udało się wy-
negocjować porozumienie, w 
którym zawarto okres gwaran-
cji zatrudnienia przeniesionych 
pracowników obejmujący dwa 

STANISŁAW KOTYŃSKI 
przewodniczący KM  
NSZZ „Solidarność” w GPEC

– Trudno tu mówić o wielkim sukcesie, 
upomnieliśmy się  o należne prawa  dla pra-
cowników. Niestety, każde wyprowadzenie 
ludzi z firmy nie jest dobrym zjawiskiem i nie

oznacza niczego dobrego w dłuższym okresie zarówno dla 
pracowników, jak i dla GPEC sp. z o.o. 

GPEC

Wynegocjowali pakiet gwarancji
lata oraz trzy lata gwarancji 
zleceń od GPEC sp. z o.o. 

W ciągu sześciu miesięcy 
dla dotychczasowych pracow-
ników ZUC będzie zawarty pra-
cowniczy program emerytalny 
z towarzystwem ubezpieczenio-
wym, analogiczny do tego, jaki 
posiadają pracownicy GPEC. 
Ponadto dodatkowa opieka 
medyczna ma objąć wszystkich
pracowników ZUC w takiej sa-
mej formie, jaką mają  pracow-
nicy GPEC. (jw)

Sztandarowy projekt rządu 
PO dotyczący ograniczania 
barier administracyjnych 
dla obywateli i przedsię-
biorców może ucieszy tych 
drugich. Niestety, pracow-
nicy na niektórych propo-
zycjach mogą stracić. 

Ustawa o ograniczaniu ba-
rier administracyjnych dla

obywateli i przedsiębiorców to 
zbiór przepisów zmieniających 
prawie 100 ustaw, np. ustawę
o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, kodeks karny czy 
prawo spółdzielcze. Większość 
przepisów dotyczy ogranicze-

Dla kogo ta ustawa?
nia zbędnych formalności dla 
przedsiębiorców. W przypad-
ku obywateli pomysłodawcy 
przygotowali kilka przykrych 
niespodzianek.

Do niekorzystnych zmian
NSZZ „Solidarność” zalicza 
m.in.: 
 ograniczenie m.in. re-

strykcji za niewywiązywanie
się z obowiązku opłacania 
składek za pracowników
 premiowanie pracodaw-

ców opłacających terminowo 
składki, kosztem pracowników
 obniżenie kar dla praco-

dawców dopuszczających się 

przestępstw wobec pracowni-
ków
 osłabienie pozycji lokato-

rów – najemców lokali i wzmoc-
nienie pozycji właścicieli
 ułatwienia w prowadze-

niu agencji pracy tymczaso-
wych
 ograniczenie ochrony 

pracowników i członków spół-
dzielni.

Co się kryje w ustawie
o ograniczeniu barier admi-
nistracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców na www.
solidarnosc.org.pl 



Trwa trzecia edycja Akcji 
Certyfikacyjnej „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” or-
ganizowanej przez Komisję 
Krajową NSZZ „S”. 

W ten sposób od trzech 
lat NSZZ „Solidarność” 

wyróżnia zakłady pracy, które 
swoimi działaniami wpisują się 
w wartości propagowane przez 
Związek: preferowanie stałego za-
trudnienia, przestrzeganie prawa
i standardów pracy oraz zapew-
nianie pracownikom możliwości 
zrzeszania się w związki zawodo-
we. Patronat nad konkursem objął 
prezydent Lech Kaczyński.

– Chcemy pokazać, że inte-
resy przedsiębiorstwa i interesy
pracowników są zbieżne. Takie 
zakłady istnieją, świetnie pro-
sperują i mogą być przykładem 
dla innych. Wierzymy, że pro-
pagowanie takich przykładów 
dobrze służy pracownikom, 

przedsiębiorstwom i pokazuje
właściwy kierunek rozwoju ca-
łego kraju. Trzeba to pokazać. 
Dlatego liczymy na duży odzew 
z Waszej strony – powiedział Ja-
nusz Śniadek, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Zgłoszenia do akcji certyfika-
cyjnej może dokonać organizacja 
zakładowa NSZZ „S” działająca 
w zakładzie pracy. Swoją kandy-
daturę, przy poparciu organizacji 
związkowej, może też zgłosić za-
rząd przedsiębiorstwa.              

Regulamin i potrzebne załączniki na www.solidarnosc.org.pl
Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem: 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 
z dopiskiem: 
certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
lub pocztą elektroniczną pod adresem: 
certyfikat@solidarnosc.org.pl
Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacyjny Komisji Krajowej, 
tel. 58 308 43 66

NSZZ „Solidarność” uruchomił stronę internetową poświę-
coną historii Związku. 

Pod adresem www.wszechnica.solidarnosc.org.pl można 
przeczytać o historii „S” i obejrzeć zbiory Archiwum Komisji

Krajowej. 
Wszechnica ma służyć przede wszystkim zainteresowanym hi-

storią „Solidarności”. Jednym z głównych zadań Wszechnicy jest
jak najpełniejsza dokumentacja elektroniczna wszystkich zachowa-
nych dokumentów dotyczących działalności NSZZ „Solidarność”. 
Zgromadzona pod jednym adresem internetowym dokumentacja 
pozwoli zainteresowanym z całego świata na zapoznawanie się z 
informacjami wprost ze źródeł.

(jw)

Wszechnica Solidarności
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CZY PRZYNALEŻNOŚĆ DO NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” DAJE PANU (I) WIĘKSZE 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA ZATRUDNIENIA 
NIŻ OSOBOM NIENALEŻĄCYM DO ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO?

ZWIĄZEK

Członek „S” to najczęściej:
 Mężczyzna – 60% badanych
 W wieku 43 lat (średnia)
 Legitymujący się średnim wykształceniem – 38%
 Pracujący od 22 lat (średnia)
 Należący do „S” od 16 lat (średnia)
 Zatrudniony jako robotnik wykwalifikowany – 26%
 Pracujący w firmie, która jest instytucją należącą do Skarbu

Państwa lub samorządu.

SONDAŻ

O pracy i „Solidarności”

Daje poczucie, że wykonywane przez Pana(ią) 
zadania są ważne i mają sens

Jest interesująca

Wymaga doskonalenia posiadanych  
umiejętności, poznawania nowych rzeczy

Jest zgodna z Pana(i) wykształceniem 
i umiejętnościami

Daje pewność zatrudnienia  
i poczucie stabilizacji 

Łączy się z zadowalającymi świadczeniami 
socjalnymi, jak np. wczasy

Daje szanse na rozwój zawodowy, awans

Przynosi dobre zarobki

PROSZĘ OCENIĆ POD RÓŻNYMI WZGLĘDAMI SWOJĄ OBECNĄ PRACĘ. 
CZY PANA(I) OBECNA PRACA:

zdecydowanie tak + raczej tak 

i tak, i nie 

zdecydowanie nie + raczej nie 

trudno powiedzieć

O swojej pracy

Ankietowani zostali po-
proszeni o ocenę swojej pracy 
w ośmiu wymiarach. Zdecy-
dowana większość twierdzi, 
że wykonywane przez nich 
zadania mają sens (80 proc.), 
że praca jest interesująca (75
proc.) i wymaga podnoszenia 

Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ „Solidarność” po raz pierwszy przeprowadził 
badanie opinii wśród swoich członków (bez uczestnictwa firm zewnętrznych), w którym
związkowcy mówili o pracy i „Solidarności”. Sondaże telefoniczne przeprowadzono w 
dniach 16–24 listopada 2009 r. W badaniu uczestniczyło 421 pracujących członków NSZZ 
„Solidarność”, którzy nie pełnili funkcji przewodniczących ani innych funkcji poza zakładem. 
Do przeprowadzenia badania powołano koordynatorów w 25 regionach NSZZ „S”. Wywiady 
przeprowadzono w 23 regionach.

kwalifikacji (75 proc.). Trzy
piąte pracowników deklaruje, 
że ich praca daje pewność za-
trudnienia i poczucie stabiliza-
cji (57 proc.) – wskaźnik dla 
kraju wyliczony przez CBOS 
wynosi 62 proc. Oceny pracy 
pod względem zarobków, per-
spektyw awansu, jak również 

świadczeń socjalnych wypa-
dają gorzej niż pod wzglę-
dem pozostałych aspektów.
Niezadowoleni ze swoich za-
robków stanowią ponad jedną
trzecią aktywnych zawodowo 
członków „Solidarności” (39 
proc.). 

Dla poprawy swojego sta-
tusu zawodowego członkowie 
„Solidarności” byliby skłonni 
w pierwszym rzędzie wyko-
rzystywać swój wolny czas na
podnoszenie profesjonalnych 
kwalifikacji (83 proc.), goto-
wość do przekwalifikowania
się i zdobycia nowego zawodu 

deklaruje blisko ¾ badanych 
(72 proc.). Trzech na pięciu 
(60 proc.) badanych jest go-
towych dojeżdżać do lepszej 
pracy w innej miejscowości. 
Na czasową pracę bez wyna-
grodzenia zdecydowałoby się 
29 proc. badanych i podobna 
liczba deklaruje zainteresowa-

Wykorzystać swój wolny czas na naukę, 
zwiększanie kwalifikacji

Przekwalifikować się, nauczyć nowego
zawodu

Dojeżdżać do innej miejscowości

Pracować przez jakiś czas bez wynagrodze-
nia jako wolontariusz, praktykant

Przeprowadzić się do innej miejscowości

Wyjechać za granicę

CZY, ABY ZMIENIĆ PRACĘ NA LEPSZĄ, BYŁ(A) BY PAN(I) SKŁONNY(A)

nie przeprowadzką do innego 
miasta w celu wykonywania
lepszej pracy. Co czwarty ba-
dany związkowiec deklaruje, 
że dla lepszej pracy jest gotów
wyjechać za granicę, natomiast
dla ¾ emigracja zarobkowa 
z Polski nie jest dobrą per-
spektywą. 

Ponad ¾ badanych (77 
proc.) uważa, że przynależ-
ność do „Solidarności” daje im 
większe poczucie bezpieczeń-
stwa zatrudnienia niż osobom,

trudno powiedzieć

1%

zdecydowanie tak  
+ raczej tak 

77%

zdecydowanie nie 
+ raczej nie  

22%

które nie należą do związku 
zawodowego. Co piątemu (22 
proc.) członkostwo w Związku
takiego poczucia nie daje.

Najczęściej deklarowanym 
motywem wstąpienia do NSZZ
„Solidarność” jest możliwość
uzyskania osobistego wpły-
wu na sprawy zakładu pracy, 
w którym jest się zatrudnio-
nym. Nie mniej powszechnym 
czynnikiem przystąpienia do
„Solidarności” jest popra-

wa poczucia bezpieczeństwa
zatrudnienia. Trzecim co do 
częstości motywem jest chęć
poprawy swych własnych wa-
runków pracy. Oczekiwania, że 
członkostwo w „S” umożliwi
większy wpływ na sprawy kra-
ju schodzą na dalszy plan. 

Możliwość zyskania wpływu na 
sprawy mego zakładu pracy

Świadomość, że to pomoże  
poczuć mi się bezpiecznie

Przekonanie, że to zmieni  
na lepsze moje warunki pracy

Poczucie, że to pomoże mi  
godniej żyć

Możliwość zyskania wpływu  
na sprawy mojego kraju

Inne motywy

CO PRZEDE WSZYSTKIM SKŁONIŁO 
PANA(IĄ) DO WSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO?
Możliwe 2 odpowiedzi



7Nr 2/luty 2010

FUNDUSZE UE 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

W styczniowym numerze 
„Magazynu” informowali-
śmy o realizowanym obec-
nie przez Region Gdański 
projekcie Pomorska Sieć 
Wsparcia Pracowników 
Sektora Stoczniowego. 
Przypominam, iż projekt 
ten jest adresowany do 
pracowników firm z sek-
tora okołostoczniowego, 
a jego unikatowość po-
lega m.in. na tym, iż ofe-
ruje nie tylko szkolenia 
zawodowe, ale również 
doradztwo zawodowe 
i pośrednictwo pracy.

19 stycznia br., przy
okazji spotkania 
Oddziału „S”  w 

Gdyni, mieliśmy okazję za-
prezentować nasz projekt 
i zaapelować do regionalnych 
działaczy oraz przewodniczą-
cych komisji zakładowych 
o pomoc w naborze uczestni-
ków szkoleń. Należy w tym 
miejscu przypomnieć, iż pro-
jekt zapewnia znalezienie 90 
nowych miejsc pracy dla pra-
cowników zwalnianych z firm
kooperujących, którzy dobro-
wolnie i poza godzinami pracy 
ukończą szkolenie zawodowe, 
tym samym podwyższając swe 
kwalifikacje. Może się wyda-
wać, iż zapewnienie 90 miejsc 
pracy jest przysłowiową kro-
plą w morzu potrzeb zakładów 

sektora okołostoczniowego.
Także sytuacja tych pracow-
ników bywa gorsza aniżeli 
zatrudnionych w stoczniach,
gdyż kooperantom nie zapew-
niono programu osłonowego. 
Często mamy także do czynie-
nia z pracownikami w wieku 
ponad 45 lat, posiadającymi 
ściśle określone kompetencje 
ogólne i zawodowe. Znalezie-
nie dla nich zatrudnienia w do-
tychczas wykonywanym zawo-
dzie często bywa niemożliwe.
Stąd też nasza oferta przekwa-
lifikowania się zawodowego
i szukania nowego miejsca 
pracy przy pomocy doświad-
czonych doradców zawodo-
wych oraz pośrednictwa pracy 
specjalnie przystosowanego do
potrzeb uczestników projektu.
Oczywiście projekt nie jest
adresowany do osób bezrobot-
nych, ale znajdujących się na 
wypowiedzeniu umowy o pra-
cę, czyli realnie zagrożonych 
bezrobociem. Czasem jednak 
warto wyprzedzić sytuację 
i realnie ją zdiagnozować pod 
kątem tzw. intuicyjnego za-
grożenia utraty miejsca pracy, 
gdy jeszcze nie mamy do czy-
nienia z formalnym wypowie-
dzeniem, ale możemy się go 
niebawem spodziewać np. na 
skutek restrukturyzacji firmy.
Wówczas „intuicyjnie zagro-
żony” pracownik może zgło-
sić swój udział w projekcie, 

a w momencie wypowiedze-
nia dostarczyć zaświadczenie
o zwolnieniu. Jest to forma za-
bezpieczenia się przed poważ-
nym zagrożeniem ekonomicz-
nym, jakim jest bezrobocie.
Podczas wspomnianego gdyń-
skiego spotkania wywiązała się 
dyskusja na temat kryzysu pol-
skich stoczni i chwilowego de-
ficytu projektów adresowanych
do zwalnianych stoczniowców.
Wówczas Staszka Gatz, kie-
rownik Działu Programów 
Europejskich i kierownik Pro-
jektu Pomorskiej Sieci Wspar-
cia, przypomniała niedawną 
sytuację, kiedy takich projek-
tów było pod dostatkiem, ale
pracownicy nie kwapili się do 
uczestniczenia w nich. Otóż
intuicyjnie nie byli świadomi 
zagrożenia; liczyli na prze-
trwanie stoczni i zachowanie
swych miejsc pracy. A jednak 
już wówczas zła sytuacja w 
stoczniach nie była zjawiskiem
nowym, o czym alarmowały 
polskie i światowe media. Na 
przykład tygodnik „The Eco-
nomist” pisał, iż stocznie były
źle zarządzane od czasu trans-
formacji ustrojowej; w sposób
nieprzemyślany podpisywano 
długoterminowe kontrakty, co 
w efekcie generowało długi 
i groziło lawinowymi zwol-
nieniami.  Tygodnik zwracał 
także uwagę, iż kryzys stocz-
niowy w naszym kraju jest

zjawiskiem niezrozumiałym, 
gdyż podobne firmy na świe-
cie przeżywają rozkwit. I rze-
czywiście warto nadmienić, iż 
jeszcze nie tak dawno polskie 
firmy okołostoczniowe radziły
sobie dosyć dobrze, np. na ryn-
ku usług związanych z szeroko 
pojętym shippingiem i szybko 
dostosowywały się do potrzeb
napływających z zewnątrz. 
Jednak, poprzez światowe zała-
manie się przemysłu okrętowe-
go, firmy te zostały poważnie
dotknięte kryzysem. Obecnie 
polskie, w tym także pomor-
skie realia , nie nastrajają zbyt
optymistycznie, gdyż produk-
cja przemysłowa jest poniżej

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na:

www.siecwsparcia.solidarnosc.gda.pl 
oraz w punktach rekrutacyjnych:
 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 9  

tel. 58 308 43 47, r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl
 Gdynia, ul. Śląska 52, tel. 58 620 61 82  

t.protas@solidarnosc.gda.pl
 Wejherowo, ul. Hallera 1, tel. 58 672 37 76 

d.wisniewska@solidarnosc.gda.pl
 Starogard Gdański, ul Paderewskiego 11 

tel. 58 562 22 20, starogard@solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie 
Biuro projektu: Jagna Łobodzińska 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” pok. 129 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl, tel. 58 308 43 29 
Koordynator Sieci Wsparcia: Małgorzata Gumoś 
Region Gdański NSZZ „Solidarność”, pok. 3 A 
m.gumos@solidarnosc.gda.pl, 58 308 43 15, 697 15 99 06

tendencji wzrostowych, zatem
mało które przedsiębiorstwo
okołostoczniowe nie zdecyduje
się na dalszą redukcję zatrud-
nienia. Warto więc wyprzedzić 
smutne fakty i z zagrożenia 
uczynić szansę, przystępując
do naszego projektu. Przypo-
minam, iż nie poprzestajemy
tylko na szkoleniach zawodo-
wych. Dla naszych uczestni-
ków szukamy nowych miejsc 
pracy i towarzyszymy im w 
planowaniu ścieżki zawodowej 
na pomorskim rynku pracy.

Małgorzata Gumoś
Koordynator  

Sieci Wsparcia

Dlaczego warto przyłączyć się do projektu

Zakończyliśmy ostatecznie wszystkie etapy rekrutacji do projektu 
„Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w 
przemyśle stoczniowym”, którego celem jest wsparcie pracowni-
ków zatrudnionych w branży okrętowej przy zakładaniu własnej 
firmy. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji  do pro-
jektu zakwalifikowano 120 kandydatów, z czego 100 to osoby,
które znalazły się na liście podstawowej. Pozostałych 20 kandyda-
tów zasiliło listę rezerwową, oni mają również szansę na udział w 
projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Rekrutacja zakończona

Poza tym dzięki warsztatowej 
formie zajęć uczestnicy mogli
udoskonalić umiejętności w dzie-
dzinie komunikacji społecznej, 
autoprezentacji oraz kreowania 
własnego wizerunku. Dodat-
kowym zadaniem warsztatów 
kreatywności było wzmocnienie 
cech osobowościowych, takich 
jak: kreatywność, pomysłowość, 
inwencja, odwaga. Miały one 
również pomóc rozwinąć zdolno-
ści interpersonalne i umiejętność 
pracy w zespole. Ćwiczenia i za-
dania przeprowadzane podczas 
zajęć nie były oceniane. 

Warsztaty 
kreatywności

Rekrutacja do projektu była 
prowadzona w kilku etapach. 
Po przeprowadzeniu kampanii 
promocyjnej w mediach oraz w 
trakcie spotkań informacyjnych 
w czterech punktach rekrutacyj-
nych przyjmowano deklaracje 
od potencjalnych uczestników
projektu. Drugim etapem rekruta-
cji były warsztaty kreatywności, 
których celem był rozwój kom-
petencji przyszłych przedsiębior-
ców, obejmujące elementy wie-
dzy z zakresu przedsiębiorczości. 

Liczą się predyspozycje 
i pomysł na firmę

Ocenie podlegał kolejny ele-
ment rekrutacji: testy predyspo-
zycji osobowościowych kandy-
datów do prowadzenia własnego 
biznesu. Na podstawie wyników
testów ułożono pierwszy ran-
king. Kolejnym elementem re-
krutacji był opis przyszłej firmy.
Opisy oceniali eksperci, którzy 
następnie rozmawiali z kandyda-
tami na temat przyszłego przed-
siębiorstwa. Podczas rozmowy
ocenie poddawana była wiedza 
posiadana przez kandydata na 
temat branży, w której chce 
działać oraz realność wykona-
nia przedsięwzięcia. Zarówno 
opis firmy, jak i rozmowa były

zadaniami punktowanymi. Na-
tomiast przy ustalaniu rankingu
kandydatów decydowała suma 
punktów uzyskanych na testach
predyspozycji, opis firmy oraz
rozmowa kwalifikacyjna z eks-
pertem. Najwyższe miejsca na 
prezentowanej liście przyznane 
zostały pomysłodawcom orygi-
nalnych form przedsiębiorczości, 
w szczególności innowacyjnych 
i ambitnych firm, które mają
szansę na rozwój.

Ponieważ zespół rekrutacyj-
ny Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” zakończył już 
pracę, dziękujemy Państwu za
współpracę i życzymy powo-
dzenia w przyszłości.

Renata Tkaczyk

CZAS  
NA SZKOLENIA

W połowie stycznia rozpo-
czyna się drugi etap projektu, w 
ramach którego odbędzie się cykl 
szkoleń. Mają one na celu dostar-
czenie beneficjentom wiedzy w
zakresie zakładania i prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

W szkoleniach, które prze-
prowadzać będzie Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw,
udział weźmie 100 osób. O ter-
minach szkoleń każdy uczestnik
projektu zostanie poinformowa-
ny telefonicznie.Informacje na 
temat szkoleń można uzyskać 
pod telefonem: 58 301 77 44.
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WYBORY W ZWIĄZKU

W związku z trwającymi wyborami pojawia się wiele wąt-
pliwości i pytań. Poniżej prezentujemy najczęściej zadawa-
ne pytania wraz z odpowiedziami.  

 Jeżeli nasza organizacja związkowa powstała w lipcu 2008 
roku, a wybory do komisji zakładowej odbyły się w sierpniu tego 
samego roku, to kiedy kończy się nasza kadencja?

Wyboru na nową kadencję dokonuje się w terminach wyznaczo-
nych przez Komisję Krajową, niezależnie od momentu pierwszego 
posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji (§ 36 Statutu).

Zgodnie z uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza wyborczego na 
kadencję 2010–2014 w terminie od 1 grudnia 2009 do 31 marca 
2010 odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organi-
zacyjnych Związku. Oznacza to, że bez względu na datę wyborów 
w kadencji 2006–2010 wszystkie władze w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych muszą być wybrane do 31 marca 2010
roku. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata.

 Dlaczego musimy dwa tygodnie przed terminem wyborów 
powiadomić o tym fakcie RKW? 

Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku ma obowiązek poinformowania Regionalną Komisję 
Wyborczą o terminie mających się odbyć wyborów nie później 
niż 14 dni przed ich rozpoczęciem. Wymóg ten określa § 10 ust. 2
Uchwały nr 1 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zasad 
przeprowadzania wyborów. 

 Jeżeli jesteśmy bardzo małą organizacją, czy musimy wy-
bierać władze w głosowaniu tajnym?

Wszystkie głosowania do władz związkowych odbywają się w
sposób tajny. Liczba członków danej organizacji nie ma wpływu 
na tryb głosowania. Zasady głosowania są uregulowane w § 50 
ust. 2 pkt 2 Statutu Związku.

 Czy konieczny jest podział funkcji w komisji zakładowej? 
Władza wykonawcza podczas pierwszego posiedzenia w no-

wej kadencji powinna się ukonstytuować, czyli dokonać podziału
funkcji, tzn. wybrać zastępcę lub zastępców przewodniczącego
(przewodniczący jest wybierany w bezpośrednich wyborach),
sekretarza i skarbnika. Funkcji sekretarza i skarbnika nie można 
łączyć z funkcją przewodniczącego. (§ 42 ust. 3 i 4 Statutu)

 Czy skarbnikiem może być osoba spoza składu komisji 
zakładowej, np. księgowy? 

Skarbnik jest wybierany spośród członków komisji zakładowej,
funkcji tej nie można scedować na osoby spoza jej składu. 

 Kto może być uprawniony do czynności prawnych? 
W jednostkach organizacyjnych Związku posiadających osobo-

wość prawną w imieniu tych jednostek czynności prawne podej-
muje co najmniej dwóch członków władzy wykonawczej lub jej 
prezydium (gdy powołano prezydium). Upoważnienie do czynno-
ści prawnych następuje na podstawie decyzji władzy wykonawczej
(lub jej prezydium). Władza wykonawcza lub jej prezydium może 
upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której 
wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty w wysokości
wyznaczonej przez tę władzę. W przypadku gdy upoważnienie 
ma dotyczyć spraw związanych z reprezentowaniem członków 
Związku wobec pracodawcy, komisja zakładowa może upoważnić 
osoby spoza swojego składu do dokonania czynności w jej imieniu 
za zgodą zarządu regionu. (§ 42 Statutu)

 Jak powinna być przygotowana lista obecności na zebranie 
wyborcze?

Na liście obecności powinny być umieszczone nazwiska 
wszystkich członków związku (jeżeli jest to walne zebranie
członków) lub delegatów (jeżeli jest to walne zebranie delegatów).
Musimy pamiętać przy tym, iż kworum liczymy od liczby osób 
uprawnionych do głosowania (np. jeżeli na liście uprawnionych 
jest 100 osób, to kworum wynosi co najmniej 50 osób).

 Kiedy kończy się kadencja komisji zakładowej? 
Początkiem kadencji władzy wykonawczej i kontrolnej jest

moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w no-
wej kadencji. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie
momentem zakończenia poprzedniej kadencji. (§ 156 Ordynacji 
Wyborczej)

Katarzyna Sak
Roman Stegart

Pytamy o wybory

– Na jakim etapie znaj-
dują się obecnie wybory w 
Regionie Gdańskim NSZZ 
„Solidarność”?

– Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym wybory rozpoczęły 
się 1 grudnia ub. roku. Możemy 
powiedzieć, że znajdujemy się 
dopiero na starcie i rozpędzamy
się. Warto jednak pamiętać, że 
we wszystkich podstawowych
jednostkach organizacyjnych
powinny się zakończyć do 
końca marca br., zaś organiza-
cje liczące do 110 członków 
powinny przeprowadzić je do 
końca lutego br. Warto się więc 
zmobilizować i pospieszyć.

– Przedstawiciele Komisji
Wyborczej uczestniczą we 
wszystkich zebraniach wy-
borczych. Jak ocenia Pani 
przygotowanie związkowców 
do wyborów?

– Z naszych dotychczaso-
wych doświadczeń wynika kil-
ka rad dla organizacji, przepro-
wadzających wybory. Przede 
wszystkim najlepiej przed wy-
borami wziąć udział w szkole-
niu z ordynacji wyborczej, na 
którym w sposób skondenso-
wany podajemy informację na 
temat sposobu przeprowadzania 
wyborów, odpowiadamy na py-
tania, jak przeprowadzić zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze, 
jakie dokumenty przygoto-
wać i jak je wypełniać. Jeżeli 
związkowcy nie mogą z ja-
kichś względów uczestniczyć
w takim szkoleniu, to powinni 
przeczytać uważnie ordynację 
wyborczą, która została prze-
kazana każdej organizacji za-
kładowej, przygotować sobie 
zawczasu porządek zebrania 
i najlepiej ściągnąć z Internetu 
potrzebne dokumenty, wzory 
protokołów (dostępne na stro-
nie www.solidarnosc.gda.pl pod 
linkiem „wybory w Związku”) 
albo uzyskać je w Dziale Roz-
woju i Organizowania Regionu 
Gdańskiego. Władze organiza-
cji zakładowej powinny też pa-
miętać, że na zebranie wyborcze 
muszą przygotować sprawoz-
danie ze swojej działalności 
w mijającej kadencji. Chodzi 
tu o sprawozdanie władzy wy-
konawczej i władzy kontrolnej 
organizacji, czyli przewodni-
czącego Komisji Zakładowej 
i przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. To ważne dla 
członków Związku. Istotna jest
jednak nie tylko wiedza mery-
toryczna i dokumentacja. Przed 
zwołaniem zebrania wyborcze-
go członkowie organizacji po-

winni rozmawiać o wyborach, 
o tym, kto chce kandydować. 
Zdecydowane na to osoby mają 
czas, by przekonywać do swe-
go programu wyborczego, czyli 
po prostu rozmawiać o tym, co
chcieliby zrobić dla swojej or-
ganizacji i w zakładzie pracy.

– Czy może Pani podać 
jakiś wyjątkowo pozytywny 
przykład?

– Niedawno byłam na ze-
braniu wyborczym w Zakła-
dowej Organizacji Związkowej 
Centrum Techniki Okrętowej 
w Gdańsku i były to wzorowo 
przeprowadzone wybory. Nie 
dość, że związkowcy przybyli 
bardzo licznie, to osoby pro-
wadzące zebranie były bardzo 
dobrze przygotowane, z pełną 
dokumentacją na stole. Ja jako
przedstawiciel Komisji Wy-
borczej jedynie nadzorowałam 
przebieg tych wyborów. Często
zdarza się jednak, że związ-
kowcy proszą reprezentantów 

Komisji Wyborczej o pomoc 
i nigdy się od takiej pomocy 
nie uchylamy, pomagamy w 
dopełnianiu procedury. 

– O czym warto jeszcze 
przypomnieć, co poprzedza 
zorganizowanie wyborów?

– Na 14 dni przed zwoła-
niem zebrania należy pisemnie 
zawiadomić Regionalną Komi-
sję Wyborczą. W zawiadomie-
niu takim należy podać datę, 
godzinę i miejsce zebrania 
wyborczego oraz namiary na 
osobę odpowiedzialną za jego 
przeprowadzenie. 

– Mówiła Pani o szkole-
niach dotyczących wyborów, 
organizowanych przez Dział 
Szkoleń, którym kieruje. Ile 
takich szkoleń już się odby-
ło i ilu związkowców w nich 
uczestniczyło? 

– Do tej pory przeprowadzi-
liśmy 16 szkoleń i mamy cały 
czas otwartą listę na następ-
ne szkolenia. Wzięło w nich 
udział ok. 300 związkowców. 
Zorganizowaliśmy szkolenia 
we wszystkich oddziałach
i biurach terenowych Regionu 
Gdańskiego, a także dla branż, 
np. dla nauczycieli, kolejarzy, 
energetyków i strażaków. W
takich przypadkach szkole-
nia przygotowujemy tak, by 
konkretnie dotyczyło danej 
organizacji. Przygotowujemy 
szkolenia w miarę zapotrze-
bowania, oczekujemy więc na 
zgłoszenia. 

Rozmawiał
Jarosław Wierzchołowski

Warto 
się dobrze przygotować 
Rozmowa z IRENĄ JENDĄ, sekretarzem Komisji Wyborczej 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Kalendarz wyborczy na kadencję 2010–2014
UCHWAŁA KK nr 2/09 (fragmenty)
W terminie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. 
odbywają się wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, 

wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organi-

zacyjnej Związku
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku.
W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 r. odbywa-
ją się wybory: 
1) władz regionów
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. odby-
wają się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych
3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu bran-

żowego
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji 

branżowej.
W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. odbywają 
się wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych
2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. (...)
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WYBORY W ZWIĄZKU

15 stycznia 2010 roku w 
sali Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pucku odbyło 
się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze organizacji 
związkowej NSZZ „So-
lidarność” przy KP PSP 
Puck. 

W spotkaniu uczestniczyli
m.in. przewodniczący 

Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Dośla 
oraz kierownik oddziału Puck 
Stefan Rambiert. Krzysztof 
Dośla zaprezentował działal-
ność „Solidarności” w minionej 
kadencji, nawiązując między 
innymi do licznych manifesta-
cji w obronie likwidowanych 
zakładów pracy czy szyka-
nowanych lub zwalnianych 
członków Związku. Podkreślił, 
że zna i monitoruje problemy 
strażaków Państwowej Straży
Pożarnej, dotyczy to przede 
wszystkim liczby nadgodzin
sięgającej kilku milionów w 
skali kraju oraz utraty upraw-
nień emerytalnych. 

Na zebranie przybyło 36 
osób na 43 członków. Odczyta-
no sprawozdania z działalności 
komisji rewizyjnej i zakładowej 
oraz o stanie finansów, tym sa-
mym podsumowując czteroletnią 
pracę związku Wybór przewod-

niczącego Komisji Zakładowej 
rozpoczęto od zgłaszania kan-
dydatur na posiedzeniu wybor-
czym. W sumie zaproponowano 
siedem osób, z czego tylko jedna 
wyraziła zgodę na kandydowa-
nie. W wyniku głosowania na 
przewodniczącego KZ przy 
KP PSP Puck wybrano Artura 
Krzeszowskiego, na którego 
oddano 34 głosy. Członkami 
komisji zostali: Ryszard Lieske 
– wiceprzewodniczący, Joachim 
Marzeion – sekretarz, Wojciech 
Żytka – skarbnik, Grzegorz 
Dettlaff. Dokonano również 
wyboru komisji rewizyjnej, a 
także elektorów na WZDR oraz 
elektorów na delegatów w struk-
turach pożarniczych. 

Po zakończonych wybo-
rach zaproszono na spotkanie 
komendanta powiatowego 
PSP Puck, który korzystając z
obecności większej części za-
łogi omówił plany związane z 
działalnością komendy na 2010 
rok. Szef strażaków wyraził
również zadowolenie z dobrej 
współpracy z „Solidarnością”, 
podkreślając pozytywną rolę 
związków zawodowych w 
działalności komendy. 

Zbigniew Wołocznik 
Przewodniczący  

Pomorskiej 
Międzyregionalnej 

Komisji Koordynacyjnej 
Pożarnictwa w Gdańsku 

Wybory Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidarność” 
ENERGA Obrót i Sprzedaż 
odbyły się 19 stycznia w sie-
dzibie Regionu Gdańskiego. 
Gdańska firma EOS jest jedną

7 stycznia w sali Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
w Gdyni Chyloni odbyło 
się zebranie Pomorskiej 
Międzyregionalnej Komisji 
Koordynacyjnej Pożarnic-
twa NSZZ „Solidarność” 
poświęcone zbliżającym 
się wyborom do władz 
związkowych na kadencję 
2010–2014. 

W spotkaniu wzięli udział 
przewodniczący komi-

sji zakładowych NSZZ „So-
lidarność” działających przy 
komendach powiatowych 
i miejskich PSP województwa 
pomorskiego. Gośćmi zebrania 
byli Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego, oraz starszy bry-
gadier Andrzej Rószkowski, 
pomorski komendant woje-
wódzki PSP.

Na początku uczestnicy
przełamali się opłatkiem i zło-
żyli sobie nawzajem noworocz-
ne życzenia. Zebranie otworzył 
Krzysztof Dośla, który składa-
jąc życzenia pomorskim stra-
żakom dziękował jednocześnie 
za zaangażowanie w sprawy 
związkowe oraz liczny udział 
w solidarnościowych demon-
stracjach. Pamiętna manife-

stacja służb mundurowych w
Gdańsku 19 lutego 2009 roku 
była wyrazem protestu prze-
ciwko próbom zmiany systemu
emerytalnego.

Tematykę zebrania zdomi-
nował temat wyborów. Związ-
kowcy doszli do wniosku, że 
dzięki profesjonalnie przepro-
wadzonemu szkoleniu w tym 
zakresie przez Irenę Jendę, 
sekretarza Regionalnej Komisji 
Wyborczej, nie powinno być 
z tym większych kłopotów. 

Nie obyło się bez pytań do 
st. bryg. Andrzeja Rószkow-
skiego, dotyczących funkcjo-
nowania PSP w okresie kryzy-
su gospodarczego. Poruszano 

sprawy braku przewidzianych 
podwyżek płac dla strażaków
(nawet o zagwarantowany 
stopień inflacji), obniżenia do-
datku motywacyjnego, zapłaty 
za przepracowane nadgodziny, 
zmiany systemu służby na sta-
nowiskach kierowania i przy-
szłości systemu emerytalnego
dla służb mundurowych. Są to 
bardzo ważne problemy do-
tyczące nie tylko środowiska 
strażaków PSP, ale również
bezpieczeństwa całej pomor-
skiej społeczności i ich roz-
wiązywaniem powinien zająć 
się rząd i parlament.

Zbigniew Wołocznik 

ze spółek ENERGI. Nowym 
przewodniczącym KO został
Mieczysław Kijek. Wybrano 
również delegatów na Walne 
Zebranie Delegatów.

(jw)

Dział Szkoleń Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” prowadzi szkolenia, 
dotyczące przeprowadzania 
wyborów dla członków orga-

Wybory u strażaków w Pucku

W wyniku głosowania na przewodniczącego KZ przy KP PSP 
Puck wybrano Artura Krzeszowskiego.

Pomorscy strażacy radzą

Zebranie Pomorskiej Międzyregionalnej Komisji 
Koordynacyjnej Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. 

ENERGA Obrót i Sprzedaż 
po wyborach

Szkolenia wyborcze

nizacji zakładowych „S”. W 
szkoleniu, które odbyło się 
25 stycznia, uczestniczyło 20
związkowców.



Już się wybrali
Poniżej prezentujemy pierwszą część listy organizacji 
związkowych, które dokonały wyborów władz na nową 
kadencję.

 KZ 95,  Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Gdańsk,  
Jadwiga Hoszek

 KZ 761, Urząd Statystyczny Gdańsk, Andrzej Sirocki
 KM 1083, Pracownicy REAL Gdańsk–Gdynia, Cezary Fiu-

towski
 KZ 1186, Rationel Polska sp. z o.o. Wędkowy, Tomasz Mu-

szyński
 KM 4, Grupa Stoczni Gdynia SA, Dariusz Adamski
 KO 31, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Elżbieta Trębacz
 KZ 909, Pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku, Robert 

Rokosz
 KZ 837, Zakład Energetyki Cieplnej Tczew sp. z o.o., Jerzy 

Grys
 KZ 252, Muzeum Archeologiczne Gdańsk, Adam Kam-

rowski
 KZ 25, Centrum Techniki Okrętowej SA Gdańsk, Katarzyna 

Wasiniewska-Krupa
 KZ 813, Okręgowy Inspektorat Pracy Gdańsk, Roman Gie-

drojć
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FUNDUSZ STYPENDIALNY

Michał Jasiński, chociaż 
ma dopiero 14 lat, wy-
grał już dwa razy konkurs 
„Deutschfreund” z języka 
niemieckiego. W przyszło-
ści chciałby zostać tłuma-
czem języka niemieckiego. 
We wrześniu ubiegłego 
roku otrzymał stypendium 
Zarządu Regionu Gdań-
skiego „Solidarności” za 
wybitne osiągnięcia w na-
uce i postawę społeczną.

Zdolny i pracowity 
uczeń 

Kiedy miał sześć lat nauczył 
się już czytać, mama pokazała 
mu abecadło i sam powoli za-
czął składać literki. Od tej pory 
stał się molem książkowym,
jego ulubionym zajęciem jest
czytanie i zabawa z kompu-
terem. Już w drugiej klasie 
szkoły podstawowej zdobył II
miejsce w Konkursie Cichego 
Czytania ze zrozumieniem. 
Statuetka za te osiągnięcie stoi
na biurku w jego pokoju. Mi-
chał jest prawdziwym domato-
rem, zimą trudno wygnać go z 
domu. Godziny spędzone nad 
książkami skutkują dobrymi 
ocenami. Szkołę podstawową
ukończył z wyróżnieniem, 
średnią 5 i ze wzorowym za-
chowaniem. Chociaż jest w
pierwszej klasie Gimnazjum nr 
26, nadal osiąga bardzo dobre 
stopnie, jego średnia ocen za
pierwszy semestr wynosi 4,8.
Najlepsze stopnie ma z języka
polskiego, historii i informaty-
ki. Ale jego największą pasją 
jest nauka języka niemieckie-
go, w szkole ma pięć godzin 
tego języka w tygodniu, bo 
jest w klasie z rozszerzonym
programem jego nauczania. 
Wcześniej chodził do Szkoły 
Podstawowej nr 17 im. Stefana
Czarnieckiego we Wrzeszczu. 
To tutaj zasłynął jako olimpij-
czyk języka niemieckiego i lau-
reat szkolnych olimpiad. Jego 
największym sukcesem jest
zdobycie najlepszego wyniku 
w szkole w Ogólnopolskim 
Konkursie „Deutschfreund”. 
Dał się też poznać jako zdolny 
aktor, w szkolnym przedsta-
wieniu „Wędrówka Małego 
Księcia” zagrał role Zwrotni-
czego i Kupca. Przedstawienie
zostało pokazane na XIII Wo-
jewódzkim Konkursie Teatrów 
Szkolnych w Teatrze Miniatura 
i otrzymało II Nagrodę Prezy-
denta Miasta Gdańska. Dla
całego zespołu było to nie 
lada wyróżnienie. Dyplomem 
i wyróżnieniem zakończył się 

udział w konkursie na temat 
życia i nauczania Jana Pawła 
II, także za rolę w szkolnych 
jasełkach i sumienność w na-
uce. Ten dyplom odebrał z rąk 
katechetki Alicji Gwoździoł-
ko. Jak przystało na ucznia
szkoły, która nosi imię Stefana 
Czarneckiego, Michał wystar-
tował w konkursie wiedzy o 
patronie i zajął w nim drugie 
miejsce. Jego dotychczasowa 
wychowawczyni wypowiada 
się o nim w samych superlaty-
wach – zdolny, sumienny, za-
wsze przygotowany do lekcji, 
po prostu wzorowy uczeń.

Michał w domu

Michał jest bardzo praco-
wity, nawet podczas wakacji 
woli pobyć w domu i poczytać 
książki niż biegać z kolegami 
po podwórku. Pomaga też w 
pracach domowych. A trzeba 
wyręczyć czasem mamę, bo 
oprócz niego jest w rodzinie
jeszcze dwóch braci. 

– Czterech mężczyzn w 
domu to prawdziwy skarb, ale 
trzeba też napracować się przy 
nich – opowiada o rodzinie Ka-
tarzyna Jasińska. – Chłopcy 
są wspaniali, ale  Michał jest
najzdolniejszy i najbardziej 
pracowity.  

Starszy Rafał jest uczniem
maturalnej klasy o profilu
elektromechanik w Techni-
kum Łączności. Największym 
zmartwieniem Rafała jest eg-
zamin maturalny z matematy-
ki, trudny będzie też egzamin 
z przedmiotów zawodowych 
i obrona pracy. Paweł z kolei 
ma dopiero 9 lat i w tym roku 
przystąpi do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Pani Kasia liczy 
już wydatki związane z komu-

nią. Paweł jest innego usposo-
bienia niż Michał, pełen tem-
peramentu, wszędzie go pełno, 
wyrasta, gdzie go nie posiali.
W przyszłości chciałby być 
sportowcem. W konfrontacji z 
młodszym bratem Michał jawi 
się jako oaza spokoju i rozwa-
gi. Mama martwi się jednak, że 
jest za spokojny i nieprzebojo-
wy. Rozmawiając ze mną Mi-
chał odpowiada ze skromnością 
i niechętnie chwali się swoimi 
osiągnięciami. Pani Kasia boi 
się, że będzie mu ciężko w ży-
ciu, bo jest podobny do ojca,
Jerzego, cichego i pracowitego 
człowieka, który pracował z 
Lechem Wałęsą na tym samym 
wydziale w Stoczni Gdańskiej. 
Z tamtych czasów zostały mu
zdjęcia z legendarnym przy-
wódcą strajków i wspomnienie
o zakładzie, w którym przepra-
cował 20 lat i musiał z niego 
odejść w ramach zwolnień 
grupowych w 1996 roku. Dzi-
siaj Jerzy Jasiński pracuje na 
stanowisku elektromechanika
w mleczarni Maćkowy. Z cza-
sów pracy w Stoczni Gdańskiej 
został mu sentyment do „Soli-
darności” i społecznikowskie 
nastawienie do świata. Kiedy
razem z synem odbierał sty-
pendium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, zakręciła mu się łezka 
w oku za najpiękniejszymi cza-
sami młodości, kiedy pracował 
w Stoczni Gdańskiej, wierząc, 
że razem z kolegami tworzy 
historię i jest w stanie zmienić
świat. Dzisiaj więcej w nim go-
ryczy. Największą pociechą są 
dorastający synowie. Chciałby,
żeby chociaż im w życiu było 
lepiej.

Dorota Trela-Godzwon

Sukcesy w olimpiadzie 
języka niemieckiego
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Podczas publicznego przemawiania potrzebne nam będzie 
właściwe zastosowanie komunikacji werbalnej i niewerbal-
nej. Dlatego stosując zasady właściwej komunikacji musimy 
przedstawić krótko, jasno, dokładnie i obrazowo to, co 
mamy do przekazania odbiorcom. 

Większość kompozycji wystąpień dzieli się na trzy główne 
części: 
 wprowadzenie – ustanawia naszą wiarygodność, koncentruje

uwagę słuchaczy na wystąpieniu i angażuje ich w to, co bę-
dziemy mówili 

 rozwinięcie – wspiera główną tezę 
 zakończenie – sygnalizuje słuchaczom, że wystąpienie dobiega

końca i przypomina im jego główną myśl.
Trening jest najlepszym sposobem doskonalenia umiejętności

w zakresie publicznego przemawiania. Kompetentne użycie języka 
i słów, odpowiednia wymowa, dykcja, gramatyka, jak również 
zastosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej wpływają na
to, jakie wrażenie na temat naszej wiarygodności, profesjonalizmu 
odniosą nasi słuchacze. 

Na profesjonalne przygotowanie wystąpienia składa się 
kilka etapów: inwencja, uporządkowanie, styl, pamięć i pre-
zentacja 

Stosując powyższe etapy będziemy mogli wygłosić dobre prze-
mówienie na zebraniach i zgromadzeniach. 

Inwencja i uporządkowanie – to klasyczne ekwiwalenty eta-
pów przygotowania się do wystąpienia. Inwencja wymaga kre-
atywnego wymyślenia tego, co będziemy mówili. 

Uporządkowanie – koncentruje się na organizacji tego co 
powiemy. 

Styl – od niego zależy dobrego przygotowania się do wystą-
pienia. 

Prezentacja – z tym musimy sobie poradzić przedstawiając
określony temat wystąpienia.

Przemawiając możemy wziąć pod uwagę następujące pro-
pozycje: 
 Na podstawie analizy audytorium wybieramy i dostosowuje-

my temat naszego wystąpienia do danej publiczności (słucha-
czy). 

 Określamy jasny i konkretny cel przemówienia i wybieramy 
najlepszy sposób zaprezentowania. 

 Z wiarygodnych źródeł informacji zbieramy odpowiednie ma-
teriały pomocnicze, aby osiągnąć cel naszego wystąpienia.

 Sporządzamy plan wystąpienia, a następnie użyjemy go do
bardziej konkretnego przygotowania i zapisania. 

 Przygotowujemy pomoce wizualne, by wzbogacić naszą pre-
zentację. 

 Nie zaczynamy od zdania, które będzie niejasne – słuchacze nie 
lubią ogólników, z miejsca przestaną nas słuchać.

 Nie omawiamy pierwszego punktu zbyt długo – słuchacze 
mogą zacząć okazywać zniecierpliwienie, a my wybijemy się 
z rytmu. 
Nie zaczynamy wystąpienia od nieudanego żartu.

Możemy zastosować sposoby uporządkowania treści: 
 porządek chronologiczny 
 za i przeciw 
 problemy do rozwiązania 
 porównania i przeciwieństwa
 porządek alfabetyczny 
 porządek numeryczny 
 według ważności 
 pytania i odpowiedzi 

Pamiętajmy!! 
Dla zwiększenia kompetencji publicznego przemawiania mu-

simy dokonać wyboru i zawęzić temat wystąpienia. 

„SIS Szkoleniowy”, 18 stycznia 2010

O czym należy 
pamiętać podczas 
przemawiania

WARTO WIEDZIEĆ...
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SŁUŻBA ZDROWIA

Co trzeci Polak uważa, że 
pogorszył się dostęp do 
specjalistów, a co czwarty 
twierdzi, iż gorzej wyglą-
da podstawowa opieka 
medyczna. Nawet bez 
przeprowadzonych badań 
jednak widać, że zdanie o 
kondycji służby zdrowia 
większość Polaków ma 
negatywne.

Widoków na poprawę 
sytuacji w służbie 
zdrowia nie ma, a 

nawet sami pacjenci przesta-
li na to liczyć. Aż 79 procent 
pytanych przez GfK Polonia 
(sondaż przeprowadzony dla 
„Rzeczpospolitej”) twierdziło, 
że nie oczekuje na poprawę w 
tej kwestii.

Tragicznie wygląda sytuacja 
chorych czekających na opera-
cje lub próbujących zapisać się 
na rehabilitację, dużo trudniej 
niż w ubiegłym roku zrobić 
specjalistyczne badania.

Zaniechań czy błędnych 
decyzji rządu dotyczących 
służby zdrowia jest wiele.
Na początku roku opinię 
publiczną wstrząsnęła infor-
macja o rozporządzeniu NFZ 
dotyczącym leczenia chorych 
na raka. Według niego kwa-
lifikowanie do chemioterapii
powinno następować jedynie
w ośrodkach, w których jest
konsultant wojewódzki. A 
nie we wszystkich placów-
kach tacy są. Tym samym 
wielu pacjentów dowiedziało 
się, że dalszego leczenia nie 
będzie. Kiedy media rozdmu-
chały aferę, szef NFZ w aro-
gancki sposób winą za zajście 
obwinił lekarzy. A pacjentów 
przeprosił za niedogodności. 
Pomimo takiego haniebne-
go zachowania, premier nie 
zdecydował się na jego dy-
misję. Minister zdrowia Ewa 
Kopacz poinformowała na-
tomiast, że szef NFZ ponie-
sie karę w wysokości jednej 
pensji.

Jest źle, będzie gorzej

A jak wygląda sytuacja 
na Pomorzu? Tak jak w całej 
Polsce. Już na początku stycz-
nia 80 procent przychodni 
rehabilitacyjnych w Gdańsku 
wstrzymała zapisy na bieżący
rok. Pacjenci, którzy próbują 
zapisać się na operację, słyszą, 
że trzeba będzie poczekać kil-
ka, a może nawet kilkanaście 
miesięcy. Nie pomaga nawet 
adnotacja lekarza – „pilne”.

– Lada moment wybuchną 
kolejne afery – ocenia Miro-
sław Madej, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S”. – To sku-

tek działań Ministerstwa Zdro-
wia i urzędników z NFZ.

Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne jest największym
szpitalem na Pomorzu. Do 
dziś jednak placówka nie ma 
podpisanego kontraktu z NFZ 
na chemioterapię. Tym samym 
pacjenci mają zapewnione le-
czenie tylko do końca lutego.

Madej wskazuje na pod-
stawowy problem dotyczący
płacenia przez NFZ za usługi 
wykonywane przez szpitale. 
Stawka za jednostkę wynosi
od 61 zł do 62 zł, a NFZ pła-
ci tylko 51,20 zł. – Nic zatem 
dziwnego, że dyrektorzy szpi-
tali doszli do wniosku, iż le-
czenie się nie opłaca. Bo każdy 
szpital dokłada do leczonych 
pacjentów. Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne przestało
przyjmować pacjentów w paź-
dzierniku ubiegłego roku, aby 
nie generować długów – mówi 
Madej.

Podobna sytuacja jest w
innych szpitalach. Pod koniec 
roku zabrakło pieniędzy na 
nadprogramowe leczenie we 
wszystkich tego typu placów-
kach. –Wstrzymano więc reje-
strację pacjentów, nie wiedząc,
jakie będą fundusze z NFZ na 
przyszły rok – mówi Ryszard 
Sikorski, wiceprzewodniczą-
cy Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S”.

Mirosław Madej krytykuje 
także odwołanie dyrektora Po-
morskiego Centrum Trauma-
tologii w Gdańsku Mirosława 
Domosławskiego, za którym 
wstawiła się załoga szpitala.
– CBA nic nie udowodniło. 
Natomiast marszałek woje-
wództwa pomorskiego Jan Ko-
złowski nie rozpisze konkursu 
na nowego dyrektora, dopóki 
prokuratura nie postawi zarzu-
tów byłemu szefowi placówki. 
Tak więc szpital pozostaje bez
dyrektora, jest w zawieszeniu.
A to rzutuje niestety na jego
pracę – twierdzi Madej.

Koncepcja zarządzania 
szpitalami przez menedżerów, 
zdaniem Madeja, się nie spraw-
dza. – Ilu mamy na Pomorzu 
menedżerów? Dwóch, trzech? 
A więc z dużym prawdopodo-
bieństwem znowu będzie funk-
cjonowało kolesiostwo.

Nic o nas bez nas

Nad placówkami służby 
zdrowia na Pomorzu, głównie 
dotyczy to szpitali, ale nie tyl-
ko, wisi widmo prywatyzacji. 
Na razie mowa jest o Woje-
wódzkiej Przychodni Stoma-
tologicznej, Wojewódzkiej 
Przychodni Skórno-Wenerolo-
gicznej i Przychodni Rehabi-
litacyjnej przy ul. Dworcowej 

w Gdańsku. – Z tej ostatniej
pracownicy chcieli utworzyć 
spółkę pracowniczą, oczekując, 
że miasto da im pierwszeństwo
do wykupienia sprzętu – mówi 
Sikorski. – Zdumiony jednak 
jestem, bo władze na to się nie
zgodziły.

Od blisko dwóch lat Re-
gion Gdański NSZZ „Solidar-
ność” zabiegał o podpisanie 
z samorządem województwa 
pomorskiego porozumienia 
zapewniającego ochronę pra-
cownikom zatrudnionym w 
placówkach, które zmienią 
właściciela.

– Udało się w końcu wy-
pracować kompromis – ocenia 
Ryszard Sikorski. – Zależało 
nam bardzo, by porozumienie 
dawało możliwość podpisania 
pakietu socjalnego.

W początkowej wersji miały 
powstać spółki ze 100-procen-
towym udziałem samorządu. 
Obecnie jednak wiadomo, że 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego będzie 
wskazywać, jaka część czy też 
całość będzie sprzedana inne-
mu podmiotowi. „Solidarność” 
zabiegała, aby porozumienie 
gwarantowało, żeby w specy-
fikacji przetargowej znalazł się
zapis, iż nowy właściciel zobo-
wiązany jest do przedstawienia
pakietu socjalnego.  Ten nato-
miast miałby zostać podpisany
przez przyszłego pracodawcę 
z komisją zakładową jeszcze 
przed podpisaniem umowy z 
samorządem.

– Według przedstawicieli
samorządu województwa po-
morskiego nie można wymóc 
na przyszłym pracodawcy 
podpisania pakietu socjalnego 
przed sfinalizowaniem umo-
wy – mówi Sikorski. – Ale 
nam zależało, żeby nie decy-
dowano o nas bez nas. Więc 
zdecydowaliśmy się na podpi-
sanie wspólnie wypracowanej 
wersji porozumienia. Według 
niego trzech przedstawicieli
Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” ma uczestniczyć
w charakterze obserwatorów 
w pracach komisji przetargo-
wych. W regulaminie przetar-
gów zostanie także zawarte
wskazanie dla potencjalnego 
nabywcy, że przedstawienie w
ofercie pakietu socjalnego bę-
dzie obowiązkowym kryterium 
oceny, którego waga będzie 
wynosić minimum 5 procent.

Mirosław Madej i Ryszard 
Sikorski podkreślają, że w 
razie prywatyzacji placówek 
trzeba będzie dopilnować, aby 
zawarty pakiet socjalny gwa-
rantował więcej niż zapisy 
ustawowe.

Olga Zielińska

Lepiej nie chorować

27 stycznia podpisano porozumienie pomiędzy Regionem 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” a Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego, zapewniające ochronę 
pracownikom zatrudnionym w placówkach, które zmienią 
właściciela.

Ze strony „Solidarności” porozumienie sygnowali Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-

darność”, Mirosław Madej, przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” oraz Ryszard Sikorski, 
członek Rady Sekcji. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpi-
sy złożyli Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego 
oraz wicemarszałek Leszek Czarnobaj.

– Porozumienie ułatwi proces restrukturyzacji, który czeka
placówki służby zdrowia w naszym województwie i ochroni ich 
pracowników przed negatywnymi skutkami przemian. Mamy za-
pewnione osłony socjalne w prywatyzowanych szpitalach, pakiety 
gwarancji pracowniczych oraz 5 proc. udziałów w nowej placówce 
dla jej pracowników – mówi Mirosław Madej, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

(jw)

Porozumienie 
podpisane

JANUSZ ŚNIADEK, przewodniczący KK NSZZ 
„Solidarność” 

W obliczu niewyobrażalnej 
tragedii, jaka dotknęła miesz-
kańców Haiti, zwracam się do 
Was, Drogie Koleżanki i Kole-
dzy z apelem o pomoc dla ofiar
kataklizmu, jaki zdarzył się na 
początku stycznia. Setki tysięcy,
a nawet miliony ludzi straciło
życie, straciło swoich bliskich,
uległo kalectwu lub straciło do-
bytek całego swojego życia. 

Trzęsienie ziemi dotknęło 
jeden z najbiedniejszych krajów 
na świecie, dlatego niezbędne 
jest każde, nawet najmniejsze wsparcie z naszej strony.

NSZZ „Solidarność” nie będzie uruchamiał osobnego konta, 
prosząc jednocześnie aby przekazywać wsparcie na konta Cari-
tas Polska, które podajemy poniżej, lub za pośrednictwem innych 
organizacji humanitarnych.

Informacje o pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti
można znaleźć na stronie www.caritas.pl

Wszyscy, którzy chcą pomóc, mogą wysłać charytatywnego 
SMS-a o treści „Pomagam” pod nr 72 052 (koszt 2,44 zł z VAT). 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom trzęsienia
ziemi na Haiti. 

Można również wpłacać dobrowolne ofiary na konto: CARITAS 
POLSKA ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Bank 
PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 Bank Millennium 
S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, z dopiskiem: HAITI 



Apel o pomoc dla Haiti
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Takie pytanie postawili związkowcy z „Solidarności”, roz-
poczynając akcję protestacyjną przeciwko warunkom pracy 
osób zatrudnionych przy ochronie sklepów IKEA. Okazu-
je się, że firma, która bardzo dba o swój wizerunek, jako
przyjazna środowisku i pracownikowi, toleruje fakt, że 
osoby ochraniające jej budynki nie dość, że są bardzo źle 
opłacane, to są również pozbawione świadczeń z funduszu 
socjalnego. Dopiero akcja protestacyjna przeprowadzona 
na terenie Szwecji przez „Solidarność” spowodowała, że 
kierownictwo potentata meblowego zajęło się problemem 
i obiecało pomoc w jego rozwiązaniu. 

zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, który mógłby 
w jakimś stopniu złagodzić
różnice w poziomie życia pra-
cowników i ich rodzin. 

Szwedzkie standardy, 
polska praktyka

W ramach budowy po-
zytywnego wizerunku firmy
IKEA stworzyła coś w rodzaju
„kodeksu etycznego”, który 
nosi nazwę IWAY Standard 
i zawiera wymogi dotyczące 
zakupu produktów, materia-
łów i usług. Do jego przestrze-
gania zobowiązani są wszyscy 
dostawcy IKEA, a więc wszel-
kie firmy, korporacje i osoby
dostarczające lub dowożące 
produkty, komponenty, mate-
riały lub zapewniające usłu-
gi Grupie firm IKEA (IWAY 
Standard). Zgodnie z tym do-
kumentem również firma Solid
Security powinna kierować się 
IWAY, gdyż wykonuje usługi 
na rzecz IKEA. 

Kodeks etyczny IKEA za-
wiera między innymi zakaz 
pracy dzieci oraz pracy przy-
musowej i niewolniczej. Spo-
ro miejsca poświęcono w nim 
ochronie środowiska. Cały 
rozdział opisuje również pro-
blematykę zatrudniania przez 
kontrahentów pracowników, 
ich wynagrodzeń, świadczeń 
socjalnych oraz godzin pracy. 
Dostawca zobowiązany jest
również do zapewnienia swo-
body zrzeszania się swoim 
pracownikom. 

„Solidarność” broni 
pracowników

NSZZ „Solidarność” od 
dłuższego czasu prowadzi 
kampanię na rzecz poprawy 
warunków pracy pracowników 
ochrony. W październiku ubie-

Outsourcing 
Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspe-
cjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów nie-
zbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, 
które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to 
możliwe we własnym zakresie. Zwykle dotyczy to zadań 
pomocniczych, niezwiązanych bezpośrednio z uzyskiwaniem 
dochodu. Współcześnie bardzo często outsourceowane są 
usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, księgowe, 
rekrutacyjne, wynajem pracowników (outsourcing personal-
ny), utrzymywanie czystości itd. Niektóre firmy idą znacznie
dalej, zlecając na zewnątrz produkcję. Wśród dużych za-
chodnich koncernów rozpowszechniła się praktyka outso-
urceowania znacznej części produkcji do krajów o tańszej 
sile roboczej, zwłaszcza do krajów azjatyckich – szczególną 
popularnością cieszą się usługi firm hinduskich.

www.pl.wikipedia.org

Dbajmy o markę, 
wszystko inne zlecimy 
na zewnątrz

Podobnie jak większość 
globalnych koncernów, znana 
szwedzka firma IKEA stosuje
tzw. outsourcing, który polega 
na zlecaniu podmiotom ze-
wnętrznym produkcji towarów 
oraz wykonywania na jej rzecz 
usług. Podstawową przyczyną
tego typu praktyk jest chęć ob-
niżenia kosztów, a co za tym 
idzie zwiększenie zysków. 
Firma dzięki outsourcingowi 
płaci niższe składki i nie musi 
prowadzić pełnej dokumentacji 
kadrowo-finansowej zatrudnio-
nych przez podmioty zewnętrz-
ne pracowników. 

Kiedyś atrakcyjnym miej-
scem produkcji były kraje 
postkomunistyczne, teraz to
przede wszystkim kraje azja-
tyckie i południowoamery-
kańskie. Produkcję można 
przenieść za granicę, nie da się 
tego jednak zrobić z usługami. 
Wyprodukowane w Indiach ta-
nie towary trzeba sprzedać w 
Europie. Jednak i tutaj część 
usług można zlecić firmom ze-
wnętrznym.

I tak ochroną sklepów IKEA 
zajmuje się firma Solid Securi-
ty, która jest jedną z najwięk-
szych firm ochroniarskich na
polskim rynku, zatrudniającą 
około 12 000 pracowników. 

Nie mój pracownik, 
nie moja sprawa

Przedsiębiorstwo przeka-
zując produkcję i usługi na ze-
wnątrz zwiększa swoje zyski, 
jednak odbywa się to najczę-
ściej kosztem pracownika, któ-
ry po prostu zarabia mniej, niż
gdyby był zatrudniony przez 
firmę zlecającą. – Ochroniarz
zatrudniony przez firmę Solid
otrzymuje 5,50 zł netto za go-
dzinę. Aby zarobić około 2 tys. 
zł na miesiąc musi przepraco-
wać 360 godzin miesięcznie. 
Wychodzi na to, że taki ochro-
niarz ma trzy doby w miesią-
cu wolne – mówi Krzysztof 
Zgoda, członek Prezydium 
KK NSZZ „Solidarność”. To, 
co wyróżnia negatywnie firmę
Solid wśród innych dużych 
firm ochroniarskich, to brak

Ogłoszenie, które ukazało się w „Svenska Dagbladet”.

Czy IKEA jest OK?

głego roku Komisja Krajowa, 
w imieniu osób zrzeszonych w 
Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej Pracowników 
Ochrony, wystosowała do za-
rządu Solid Security sp. z o.o.   
pismo zawierające postulaty
dotyczące podniesienia staw-
ki minimalnej wynagrodzenia 
pracowników ochrony do 10 
zł netto za godzinę oraz utwo-
rzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. Nieste-
ty, związkowcy nie otrzymali 
żadnej odpowiedzi, dlatego po-
stanowili zmienić taktykę i w
sprawie warunków pracy ochro-
niarzy zwrócili się do jednego 
z największych klientów firmy,
jakim jest IKEA. – Wybraliśmy
akurat tę firmę, ponieważ de-
klaruje ona chęć wpływania na 
środowisko, w którym działa, 
w tym na warunki pracy osób 
dla niej pracujących – mówi 
Krzysztof Zgoda. I tutaj nastą-
piło rozczarowanie. Przedstawi-
ciele firmy stwierdzili, że to nie

jest ich sprawa, ale firmy Solid.
– Akcja związku zawodowe-
go jest bezprawnie kierowana
wobec firmy IKEA, która nie
zatrudnia pracowników ochro-
ny – powiedziała Aleksandra 
Sikora, rzecznik sieci („Życie 
Warszawy”, 18 listopada 2009
roku). 

Nie pomogły pikiety pod 
sklepami przeprowadzone na 
terenie Polski, ale także w 12 
innych krajach. Dopiero akcja 
przeprowadzona na terenie 
Szwecji ruszyła sprawę. 

Gazeta bez serca

30 listopada 2009 roku
„Solidarność” zorganizowała 
pikietę pod sklepem IKEA w 
Sztokholmie. W tym samym 
dniu w „Svenska Dagbladet”, 
w jednej z największych gazet 
szwedzkich, ukazuje się ogło-
szenie podpisane przez „Soli-
darność”, w którym w skrócie 
przedstawiony został problem
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Rozmowa z KRZYSZTOFEM ZGODĄ, szefem 
Działu Rozwoju Komisji Krajowej, pełniącym 
funkcję pełnomocnika Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej Pracowników Ochrony 
NSZZ „Solidarność”

Wystarczy 20 minut

wolne. Pracownicy ochrony 
pracujący w Warszawie są naj-
częściej rekrutowani z miejsco-
wości oddalonych nawet o 100 
km. Dojazd zajmuje im więc 
co najmniej 2 godziny. Kiedy 
taki pracownik ma mieć czas 
dla rodziny?

– A gdyby pracownik 
pracował 8 godzin dziennie, 
to ile by zarabiał przy takiej 
stawce?

– Wychodzi około 1200 zł. 
Tak naprawdę to oni mają umo-
wę o pracę na najniższą stawkę,
a reszta to nie nadgodziny, ale 
praca w innej spółce tej samej 
firmy, gdzie są na kontraktach.

Oczywiście wszystkie

większość dużych firm opłaca
fundusz socjalny, takiego fun-
duszu nie ma natomiast Solid.
Zwróciliśmy się więc do nich 
o przystąpienie do negocjacji
w sprawie funduszu, niestety
nie otrzymaliśmy żadnej odpo-
wiedzi. Dlatego wystąpiliśmy z
petycją do firmy IKEA.

– Jaki jest koszt utwo-
rzenia funduszu socjalnego 
dla pracowników ochrony 
zatrudnionych w sklepach 
IKEA?

– Z naszych obliczeń wy-
nika, że wystarczyłaby równo-
wartość obrotów, jakie IKEA 
osiąga w ciągu 20 minut pracy.

– Stosowaliście różne me-
tody, były akcje ulotkowe 
przed sklepami IKEA w Pol-
sce, blokowanie kas. Dopiero 
jednak ogłoszenie w szwedz-
kiej prasie i pikieta pod skle-
pem w Sztokholmie przynio-

sły efekt.

– Dlaczego zorganizowa-
liście protest przed sklepami
IKEA, a nie przed siedzibą 
fi r m y S o l i d
Security, któ-
ra zatrudnia 
bezpośrednio 
pracowników 
ochrony?

– Pracow-
nicy ochrony 
pracują na te-
renie sklepów 
IKEA, która 
w  pewnym 
stopniu od-
powiada za 
to, na jakich 
z a s a d a c h 
c i  l u d z i e 
są  zat rud-
niani. Tym 
bardziej że 
firma IKEA
s z c z y c i 
się posia-
d a n i e m 
swoistego
„kodeksu 
e tyczne-
g o ” ,  d o 
stosowa-
nia które-
go zobo-
wiązan i 
są jej do-
st a w c y.
A w i ę c 
my tylko 
chcemy, 
by firma postępowała zgodnie
z zasadami etycznymi, które 
sama określiła. 

– IKEA tworzy wizerunek 
firmy przyjaznej przeciętne-
mu człowiekowi, a jak to się 
ma do warunków pracy osób 
zatrudnionych przy ochronie 
sklepów IKEA?

 – Pracownik ochrony pra-
cuje 360 godzin w miesiącu, 
zarabia od 4 do 7 zł, średnio 
5,50 zł za godzinę. Aby zarobić 
około 2 tys. zł musi przepra-
cować 360 godzin miesięcznie. 
Wychodzi na to, że taki ochro-
niarz ma 3 doby w miesiącu 
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Apolskich pracowników ochro-
ny IKEA. Akcja wywołała 
burzę. Relacjonowana była 
szeroko przez media, główne 
wydanie szwedzkich wiadomo-
ści poświęciło im aż 3 minuty 
(nie do pomyślenia w polskich 
mediach). Bardzo pomógł 
fakt, że bezpośrednio o całej 
sprawie wypowiadała się mó-
wiąca po angielsku i szwedzku 
Marlena Laskowska z Biura 
Rozwoju Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Atmos-
ferę podgrzała informacja, iż 
największa szwedzka gazeta 
„Dagens Nyheter” odmówi-
ła zamieszczenia ogłoszenia, 
twierdząc, że zawiera niepo-
twierdzone informacje. Jeden 
z internautów skomentował 
zachowanie kierownictwa pi-
sma, należącego do rodziny 
Bonnier: „Kiedyś „Dagens 
Nyheter” to było serce i port-
fel, dzisiaj został tylko portfel, 
a raczej sympatie liczącego się 
reklamodawcy”. 

Szwedzka akcja „Solidarno-
ści” przyniosła efekty, przede 
wszystkim doszło w końcu do
rozmów kierownictwa IKEA 
Polska z przedstawicielami
pracowników ochrony zrze-
szonymi w NSZZ „Solidar-
ność”. W czasie spotkania, 

które odbyło się 21 stycznia
w Warszawie, firmę IKEA
reprezentowali: Walter Kad-
nar, nowy dyrektor generalny 
sieci sklepów IKEA w Polsce, 
Edyta Gradkowska, dyrek-
tor ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi IKEA Retail, Iwona 
Szczęka, członek zarządu i dy-
rektor finansowy IKEA Retail,
Aleksandra Sikora, PR spe-
cialist, Grupa IKEA. Pracow-
ników ochrony reprezentowali 
natomiast: Krzysztof Zgoda, 
pełnomocnik Międzyzakłado-
wej Organizacja Związkowej 
Pracowników Ochrony NSZZ 
„Solidarność”, Marlena La-
skowska, pracownik Działu 
Rozwoju Komisji Krajowej 
oraz Paula Brzezińska, opie-
kująca się MOZ PO i Piotr 
Karciarz, który tuż przed 
świętami został zwolniony
z firmy Solid Security. W trak-
cie rozmów ustalono, iż IKEA,
„jako firma odpowiedzialna
społecznie” pomoże w zorga-
nizowaniu rozmów pomiędzy 
NSZZ „Solidarność” a firmą
Solid Security. Do spotkania 
ma dojść w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni. 

Małgorzata Kuźma

Protest w podwarszawskich Markach, 18 listopada 2009 r. 

płatności, chociażby za zwol-
nienia – mają tylko od tego, co 
jest w umowie o pracę.

– Czy w innych firmach
ochroniarskich jest lepiej?

– Wszędzie jest zła sytu-
acja. Konkurencja między fir-
mami spowodowała, że obni-
żają one ceny swoich usług, co 
odbywa się kosztem pracowni-
ków. Jak przeanalizowaliśmy 
firmy ochrony, to wyszło, że

– W Szwecji potraktowa-
no nas zupełnie inaczej niż 
w Polsce, przede wszystkim
mieliśmy okazję przedstawić
nasze postulaty. Bezpośred-
nim efektem jest również to,
że udało się w końcu uzgodnić 
spotkanie z zarządem IKEA 
Polska.

Rozmawiała 
Małgorzata Kuźma
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www.czyIKEAjestok.pl

Akcja „Solidarności” odbiła się szerokim echem  
w szwedzkich mediach.

Akcję protestacyjną na
rzecz pracowników ochrony 
zatrudnionych w sklepach 
IKEA „Solidarność” prowadzi 
także w Internecie. Na stronie
czyIKEAjestok.pl znajdują się
m.in. sonda dotycząca protestu,

filmik pokazujący, jak potrak-
towano przedstawicieli pra-
cowników, gdy chcieli złożyć 
pismo do zarządu firmy IKEA
Polska. Na witrynie umieścić 
można także swój komentarz 
na temat protestu. (mk)



14 Nr 2/luty 2010

HISTORIA

Jej założycielami byli: Ta-
deusz Harasimowicz (od 
grudnia 1981 r. na emery-

turze, wcześniej główny księ-
gowy w gdańskich Zakładach 
Rybnych, doradca tamtejszej 
Komisji Zakładowej „S”), 
Józef Kosk (dźwigowy w Za-
rządzie Portu Gdynia), Paweł 
Slezyngier (mistrz na Wy-
dziale K-2 Stoczni im. Komu-
ny Paryskiej w Gdyni, do 13 
grudnia 1981 r. przewodniczą-
cy komisji „S” na największym 
wydziale stoczni), Jan Gawin 
(od 1969 r. pracownik SKP, 
zwolniony z pracy z przyczyn 
politycznych 30 września 1982 
r., od października 1982 r. pra-
cownik Okręgowego Przedsię-
biorstwa Wodno-Kanalizacyj-
nego w Gdyni), Paweł Zińczuk 
(Stocznia Gdańska im. Lenina, 
od września 1980 r. łącznik 
Wydziału P-1 z Komitetem Za-
łożycielskim „S” w stoczni. Po
wyborach wiceprzewodniczący 
na wydziale, członek KZ), Ja-
nusz Satora (w 1980 r. w WZZ, 
członek Komitetu Strajkowego 
w sierpniu 1980 r. w Elmorze, 
nast. wiceprzewodniczący KZ,
15 grudnia 1981 r. organizator 
jednodniowego strajku w za-
kładzie, po jego zakończeniu 
ukrywał się), Jan Kisielewski, 
Ryszard Jankowski (reprezen-
tant Stoczni Remontowej „Na-
uta” w Gdyni). Wiosną 1982 r. 
udział w konspiracyjnych spo-
tkaniach brali również: Tadeusz 
Kulczyński (Gdańska Stocznia 
Remontowa), Andrzej Adam-
czyk, Roman Wyżlic, Jan 
Wójcik (wszyscy Stocznia 
Północna). Do komórki poli-
graficznej „II Krajówki” nale-
żeli: Andrzej Andrzejewski, 
Justyn Baranowski, Witold 
Szaniawski. Łącznikiem po-
między komórką poligraficzną
II KK „S” a samą II KK „S” był 
Tadeusz Szuzda.

Nazwa

Nazwę II Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” zapropo-
nował T. Harasimowicz, aby 
nadać większą rangę projektowi 
programu, nad którym praco-
wano i ze względu na obecność 
przedstawicieli największych
zakładów pracy Trójmiasta.
Ze względu na stan wojenny
i niemożność przeprowadzenia 
legalnych wyborów nie byli oni 
formalnie delegowani do peł-
nienia takiej funkcji. Wewnątrz 

struktury wśród członków II
Krajówki trwały spory co do 
samej jej nazwy, m.in. P. Ziń-
czuk twierdził, że może być ona 
przyjęta, ale dopiero po wypo-
wiedzeniu się poszczególnych 
regionów w kraju.

Do nazwy II KK „S” dołą-
czono zastrzeżenie: „Na czas
zawieszenia związku”. Miało 
to zaznaczyć, że jej członkowie 
nie czują się żadną władzą, nie 
dążą do jej przejęcia w „S”. 
Nazwa ta miała posłużyć do fir-
mowania dokumentów. Na jed-
nym ze spotkań w mieszkaniu 
na ulicy Leczkowa w Gdańsku 
zgromadzeni tam członkowie 
nieakceptujący nazwy II KK 
„S” zaproponowali nazwę Re-
gionalny Komitet Robotniczy.

Członkowie II Krajówki 
zajmowali się kolportażem 
m.in. „Tygodnika Mazow-
sze” czy pisma „Solidarność 
Narodu”. 28 sierpnia 1982 r. 
wystosowali „Apel do społe-
czeństwa”, w którym apelowali
o liczny udział w manifesta-
cjach. Spotkania odbywały się 
w mieszkaniach T. Harasimo-
wicza w Sopocie, P. Zińczuka 
w Gdańsku czy w lokalu na 
wspomnianej już ulicy Lecz-
kowa. Spotykano się również 
na przystankach SKM Gdańsk
Politechnika czy Gdynia Re-
dłowo, czasami w parkach. 
Umawiano się zazwyczaj po 
pracy, około godziny 16–17.

Członkowie II Krajówki spo-
tykali się również z ukrywają-
cymi się działaczami władz „S”, 
m.in. z Bogdanem Lisem. Do 
jednego z takich spotkań doszło 
w maju 1982 r. na Łysej Górze 
w Sopocie. Brali w nim udział 
P. Slezyngier i P. Zińczuk, T. 
Harasimowicz miał pozostać
na dole w bezpiecznej odległo-
ści. B. Lis wypytywał o nastroje
wśród robotników i sytuację w 
Stoczni Gdańskiej i innych za-
kładach pracy. Uzgodniono, że 
konieczne jest utrzymywanie
łączności pomiędzy sobą, a po 
opracowaniu projektu programu 
związku miał on zostać przeka-
zany przez łącznika B. Lisowi.

Program budowy 
ugody narodowej

Programem organizacji był 
„Program budowy ugody na-
rodowej” rozpowszechniony 4 
sierpnia 1982 r., Był to odpo-
wiednio przeredagowany tekst
tez Prymasowskiej Rady Spo-

łecznej opublikowanych 
5 kwietnia 1982 r., które 
zawarte były w broszurze 
„Materiały i zagadnie-
nia KC PZPR”, którą to 
broszurę P. Zińczuk miał 
otrzymać w kwietniu 1982 
r. od kolegi z wydziału, 
członka PZPR. Program 
opracował P. Slezyngier. 
W lipcu 1982 r. w miesz-
kaniu P. Zińczuka doszło 
do spotkania, w którym 
uczestniczyli obok gospo-
darza m.in. P. Slezyngier 
i T. Harasimowicz. Pod-
czas tego spotkania osta-
tecznie zredagowano tekst
dokumentu. Wydany 4 
sierpnia 1982 r. „Program 
budowy….” podpisano: 
Delegaci i Pracownicy. II 
Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” (działająca 
na czas zawieszenia związ-
ku). Tezy programu: 1. Od-
wołanie stanu wojennego,
2. Likwidacja ograniczeń 
praw i swobód obywatel-
skich, 3. Uwolnienie inter-
nowanych, 4. Zaniechanie 
ścigania, 5. Uniewinnienie 
aresztowanych, 6. Przy-
wrócenie do pracy zwolnionych 
za działalność związkową, 7. 
Zaniechanie represji wobec pra-
cowników nauki. Na spotkaniu 
wspólnie podjęto decyzję, że 
poprzez łącznika program zo-
stanie dostarczony B. Lisowi
z jednoczesną prośbą o jego 
powielenie celem rozpowszech-
nienia wśród załóg większych 
zakładów pracy.

Początek końca „II Krajów-
ki” to anonimowy donos do 
Komendy Wojewódzkiej MO w 
Gdańsku. W notatce służbowej 
sporządzonej 8 grudnia 1982 r. 
przez porucznika Janusza Mi-
siaka, funkcjonariusza KW MO, 
czytamy: „W dniu 8.12.1982 r. 
uzyskano telefoniczną informa-
cję, w której anonimowy roz-
mówca powiadomił, że w szatni 
Wydziału K-2 Stoczni im. Ko-
muny Paryskiej w Gdyni znajdu-
je się plik ulotek pt. „Solidarność 
Tygodnik Mazowsze” z dnia 
1.12.1982 r., które przyniesione 
zostały przez obywatela Pawła
Slezyngiera”.

Działania operacyjne

Działalność związku zakoń-
czyła się na przełomie grudnia 
1982 r. i stycznia 1983 r., kie-
dy to w wyniku prowadzonych 

przez SB działań operacyjnych 
zatrzymano P. Slezyngiera 
(9.12.), a następnie J. Koska
(19.01.), T. Harasimowicza 
(24.01.), J. Gawina ( 27.01.), 
P. Zińczuka (7.02.). R. Jan-
kowski został aresztowany 30
maja 1983, a J. Satora na po-
czątku lipca 1983 r., J. Kisie-
lewski ukrywał się od stycznia
1983 r. 

27 lipca 1983 r. ppłk Ste-
fan Rutkowski, naczelnik 
Wydziału Śledczego KW MO 
w Gdańsku, na podstawie
amnestii z dnia 21 lipca 1983
r. wniósł wniosek o umorzenie 
śledztwa wobec podejrzanych. 
Sąd Rejonowy w Gdańsku 
umorzył śledztwo, a areszto-
wani członkowie II Krajówki 
wyszli na wolność.

Członkowie II Komisji 
Krajowej P. Slezynger (od 
16.08.1982 r.), R. Jankowski 
(od 14.02.1983 r.), T. Harasi-
mowicz (od 25.01.1983 r.), 
J. Kisielewski (od 2.06.1982 
r.), J. Gawin (od 2.06.1982 r.) 
i P. Zińczuk (od 16.08.1982 
r. )  rozpracowywani  byl i 
przez Wydział V KW MO w 
Gdańsku w ramach Sprawy 
Operacyjnego Rozpraco-
wania (SOR) o kryptonimie 
„Zorza”.

II Komisja Krajowa  
NSZZ „Solidarność”
Organizacja zwana II Krajówką powstała w marcu  
1982 roku w Trójmieście.

J .  S a t o r a  w  o k r e s i e 
18.04.1980 r. – 15.10.1984 r. 
był rozpracowywany przez 
Wydział V KW MO w Gdań-
sku w ramach Sprawy Opera-
cyjnego Sprawdzenia (SOS) 
kryptonim „Sat”.

Natomiast według wypisu
z dziennika rejestracyjnego
byłego WUSW w Gdańsku 
Józef Kosk w okresie od 28 
czerwca 1982 r. do 18 czerw-
ca 1983 r. był zarejestrowany
przez Wydział V KW MO w 
Gdańsku jako tajny współpra-
cownik (TW) pseudonim „Ju-
lia”, nr rejestracyjny 44476.
Nie wiadomo niestety, czy w
tym wypadku współpraca w 
ogóle zaistniała, trudno też
powiedzieć, jak fakt zareje-
strowania przekładał się na
działalność „II Krajówki”, 
gdyż nie zachowały się żadne 
inne dokumenty. Wcześniej 
J. Kosk rozpracowywany był 
(do kwietnia 1982) w ramach 
SOR „Posucha”, założonej 27 
sierpnia 1980 r. przez Wydział 
III „A” KW MO w Gdańsku na 
załogę Zarządu Portu Gdynia.

Arkadiusz Kazański 
W pracy nad tekstem korzy-
stałem z materiałów zgroma-
dzonych w Archiwum IPN  
w Gdańsku.

Programem organizacji był „Program budowy ugody narodowej” 
rozpowszechniony 4 sierpnia 1982 r.
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– Federacja Młodzieży Walczącej była środowiskiem niepokornych, dumnych i wolnych 
młodych patriotów – powiedział szef „Solidarności” Janusz Śniadek na konferencji „Wojna 
o akta”, poświęconej okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku przez 
młodzież w styczniu 1990 r.

Od 1 stycznia emerytury byłych funkcjonariuszy służb 
bezpieczeństwa oraz członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego będą obliczane według niższego przeliczni-
ka, tj. 0,7 procent. To efekt wejścia w życie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej.

Emerytury byłych esbeków będą liczone teraz według wskaźni-
ka 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w latach

1944–1990. Jest to wskaźnik, używany wobec wszystkich obywa-
teli Rzeczpospolitej Polskiej przy obliczaniu emerytury za okres, 
kiedy nie płacili składek na ZUS. Tymczasem do grudnia podsta-
wa ta wynosiła w przypadku byłych funkcjonariuszy aż 2,6 proc. 
podstawy wymiaru. W efekcie emerytury funkcjonariuszy służb
specjalnych zmniejszą się średnio o ok. tysiąc złotych. Tak samo 
liczone będą świadczenia dla członków Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego. Do tej pory ich przeciętna emerytura wynosiła 8495 
zł, a teraz będzie to 4123 zł. 

Obecnie funkcjonariusze służb specjalnych od 1944 do lipca 
1990 r. (także np. wdowy po nich) dostają o wiele wyższe świad-
czenia niż zwykli emeryci. Przywileje zachowaliby tylko ci funk-
cjonariusze, którzy pomagali opozycji demokratycznej. 

Ustawa nie obejmuje jednak wojskowej bezpieki, począwszy od
lat pięćdziesiątych XX wieku, czyli żołnierzy Informacji Wojsko-
wej, Wojskowej Służby Bezpieczeństwa i II Sztabu Generalnego
LWP. A tych funkcjonariuszy historia kojarzy z najbrutalniejszymi
represjami wobec polskiego społeczeństwa.

Ciężar wskazania, kto powinien otrzymywać od stycznia 2010
obniżoną emeryturę, spoczywa na Instytucie Pamięci Narodowej.
Zgodnie z ustawą IPN ustalił listę ponad 40 tys. byłych funkcjo-
nariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, którzy będą objęci ustawą
dezubekizacyjną. Przez niemal rok IPN weryfikował nazwiska
prawie 200 tysięcy osób, przesłane przez instytucje zajmujące się
emeryturami i rentami. Weryfikacja nie objęła jednak danych znaj-
dujących się w tak zwanym „zbiorze teczek zastrzeżonych”. IPN
zwrócił się do ABW o udostępnienie danych w nich zawartych.

Odbieranie przywilejów emerytalnych służbom PRL ma dłu-
gą historię. W grudniu 1992 r. Sejm przyjął ustawę odbierającą
tzw. emerytury mundurowe funkcjonariuszom PRL stosującym
represje, ale prezydent Lech Wałęsa zawetował ją, a Sejm nie 
zdołał weta oddalić. W grudniu 1997 r. rząd koalicji AWS-UW 
przeforsował zmiany zasad waloryzacji emerytur mundurowych, 
które skutecznie zawetował Aleksander Kwaśniewski. Od 1998 
r. można zaś odbierać wyższe emerytury sędziom i prokuratorom, 
którzy w latach 1944–56 pracowali w NKWD, UB, Informacji 
Wojskowej i innych organach represji PRL i ZSRR. Prawo do 
wyższych emerytur tracą też sędziowie, którym dowiedziono, że 
w PRL łamali zasadę niezawisłości.

(jw)

USTAWA DEZUBEKIZACYJNA 

Nie było składek,  
nie ma emerytur

Partia paliła,  
młodzież walczyła 

Przypomnijmy: 28 stycz-
nia 1990 r. po wiecu pod 
kościołem św. Brygidy 

grupa młodych ludzi, głów-
nie byli to członkowie FMW, 
wdarła się do wojewódzkiej 
siedziby znienawidzonej par-
tii, aby zapobiec niszczeniu 
tajnych dokumentów przez 
komunistycznych działaczy.
Manifestanci przez kilkana-
ście godzin okupowali budy-
nek, dopóki nie zostali z niego
wyparci przez interweniujące 
na polecenie rządu Tadeusza 
Mazowieckiego milicyjne 
oddziały antyterrorystyczne
i prewencji. Wcześniej człon-
kom FMW udało się jednak 
zerwać czerwoną flagę z dachu
KW oraz ujawnić i powstrzy-
mać proces niszczenia i palenia 
PZPR-owskich dokumentów.

– Decyzja o niszczeniu akt 
zapadła wśród komunistów
w pierwszej połowie stycznia
1990 r. – powiedział w otwie-
rającym gdańską konferencję 
referacie specjalizujący się w 
dziejach polskiej transformacji 
dr hab. Antoni Dudek (Uni-
wersytet Jagielloński, IPN). 
Dodał, że pod koniec 1989 r. 
komunistyczna partia nie mia-
ła już pieniędzy na utrzymanie 
rozbudowanych struktur oraz
aparatu partyjnego, wiedziała 
też, że wiatr historii zaczyna
wiać z innej strony. Postawiła
zatem na współpracę z „umiar-
kowaną” częścią solidarno-
ściowej opozycji, występując
przeciw „ekstremistom”, którzy
takie porozumienie bojkotowali. 
Ową „ekstremą”, z którą walkę

zapowiadał – jak podał Antoni 
Dudek – chociażby gen. Kisz-
czak w październiku 1989 r., 
było przede wszystkim właśnie
pokolenie młodych ludzi, którzy 
pod koniec lat 80. wchodzili w 
dojrzałość, dokonywali swoich 
pierwszych wyborów politycz-
nych i nie dopuszczali myśli 
o jakimkolwiek porozumieniu 
z komunistami. Zdaniem do-
radcy IPN, styczeń 1990 r.
był bardzo symptomatycznym 
momentem, bowiem podjęcie 
decyzji o zniszczeniu własne-
go archiwum zawsze świadczy 
o tym, że dana instytucja jest
świadoma swego nieuchronne-
go i rychłego końca. 

Palenie akt stało się także
punktem wyjścia do najciekaw-
szej (i zarazem chyba najważ-
niejszej) polemiki, która miała 
miejsce podczas gdańskiej kon-
ferencji. Były działacz WZZ 
i „Solidarności” Krzysztof 
Wyszkowski oraz dr Sławo-
mir Cenckiewicz zwrócili uwa-
gę, że niszczenie dokumentów 
PZPR było na rękę nie tylko ko-
munistom, ale i tej części strony
solidarnościowej, która podjęła 
z nimi rozmowy i miała być ich 
beneficjentami. Historyk, który
sam należał do FMW, przypo-
mniał, że wiele osób z tej grupy 
w przeszłości było działaczami 
PZPR i w dokumentach tej 
partii mogły znajdować się in-
formacje dla nich niewygodne. 
Wiedza wynikająca z partyj-
nych dokumentów mogłaby 
także „podkopywać wiarygod-
ność” partnera, jakim dla części 
opozycji byli komuniści. Zda-

niem Cenckiewicza, gdyby w 
1990 r. udało się ocalić całość 
akt PZPR, Polska wyglądałaby 
dziś inaczej.

Z kolei inny były działacz 
FMW Mariusz Roman pod-
kreślił, że pochód na partyj-
ny komitet w Gdańsku z 28 
stycznia, który skończył się
okupacją budynku, przyspie-
szyły wydarzenia z poprzed-
niego dnia, gdy w Warszawie 
spacyfikowano kilkunastoty-
sięczną manifestację ruchów
niepodległościowych (FMW, 
Solidarność Walcząca, Polska 
Partia Niepodległościowa), 
protestujących pod Pałacem
Kultury i Nauki, gdzie odby-
wał się ostatni zjazd PZPR.

W trakcie konferencji na 
Uniwersytecie Gdańskim, 
zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Federacji Młodzie-
ży Walczącej, Oddział IPN w 
Gdańsku oraz Stowarzyszenie 
Archiwistów Polskich, przed-
stawiono także relacje świad-
ków z gorących wydarzeń 
w styczniu 1990 r. (Robert 
Kwiatek z FMW, ówczesny 
poseł Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego Czesław No-
wak, archiwiści z gdańskiego 
oddziału Archiwum Państwo-
wego) oraz zaprezentowano 
niepokazywany dotychczas 
film nakręcony przez Marka 
Fila, uczestnika okupacji bu-
dynku KW PZPR w Gdańsku. 
Zdjęcia z tego dokumentu 
uświadomiły wszystkim, że w
istocie była to „wojna o akta”.

Adam Chmielecki
Portal memento.org.pl

W trakcie konferencji na Uniwersytecie Gdańskim przedstawiono  relacje świadków 
z gorących wydarzeń w styczniu 1990 r. 
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Związek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w latach 
1980–1990 wydał stanowiska w sprawie prób zmian ustawy o 
Instytucie Pamięci Narodowej oraz w sprawie organizowania ju-
bileuszu trzydziestolecia narodzin NSZZ „Solidarność”.

Związek wyraził swoje negatywne stanowisko wobec prób
manipulacji przy ustawie o IPN, zwracając uwagę, że propono-
wane zmiany są próbą podporządkowania instytutu formacjom
lewicowo-liberalnym.

Sygnatariusze odrzucili także jako niegodne idei „Solidarności” 
zamiary zawłaszczenia dokonań, będących niezbywalną własno-
ścią całego narodu, w kontekście zbliżającego się jubileuszu „Soli-
darności”. Potępili też próby wykluczenia z udziału w przygotowa-
niach i przebiegu obchodów instytucji oraz osób mających do tego
merytoryczne i historyczne uprawnienia. „Współorganizatorem
powinien być także IPN, narodowa skarbnica wiedzy o historii
Polski, przez Sejm powołany w tym celu.”

Stanowiska sygnowali także przedstawiciele Stowarzyszenia
„Godność”, Związku Solidarności Polskich Kombatantów oraz 
Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich.



O jubileuszu „Solidarności”  
i IPN
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Cytat miesiąca  ”
„

3652,40 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw  
w grudniu 2009 r. bez wypłat nagród 
z zysku i było wyższe w porównaniu 
z wrześniem o ponad 248 zł

pod redakcją Olgi Zielińskiej

Tolerancja sąsiedzka

POLACY LUBIĄ
telewizję

Więcej szkoleń  
dla bezrobotnychNajnowsze maszyny ska-

nujące, zainstalowane na 18 
lotniskach w USA, „rozbiera-
ją” podróżnych, odsłaniając 
najintymniejsze części ciała. 
Skaner wykorzystuje niewiel-
kie promienie rentgenowskie, 
przenika przez ubranie i od-
bija się od skóry. Dzięki niemu 
można wykryć nawet plasti-
kowe noże czy śladowe ilości 
związków chemicznych. Do-
tąd tylko 4 proc. podróżnych 
zrezygnowało z poddania się 
skanowaniu, wybierając kon-
trolę osobistą.                      

Cztery godziny dziennie oglądał telewizję w zeszłym roku 
przeciętny Polak. Takie są wyniki badań AGB. Rok wcześniej widzo-
wie przed telewizorem siedzieli dziewięć minut krócej. Polacy jed-
nak coraz częściej wybierają kanały tematyczne. W ciągu ostatnich 
dwóch-trzech lat oglądalność czterech największych kanałów 
(TVP 1, TVP 2, Polsat, i TVN) spadała o 4 pkt proc. rocznie.      

Pomorzanie są otwarci 
na sąsiadów i nie przeszka-
dzałoby im, gdyby w pobliżu 
mieszkali ludzie odmiennego 
wyznania, innej narodowości, 

Coraz częściej, choć bada-
nie wykrywaczem kłamstw 
jest ograniczone prawem, 
pracodawcy korzystają z tego 
narzędzia. Dotyczy to na przy-
kład rekrutacji pracowników. 
Jeśli testy przeprowadza fir-
ma pośrednicząca, nie można 
pracodawcy postawić zarzutu 
dyskryminacji w zatrudnie-

Ponad 6,5 mld zł ma przezna-
czyć Fundusz Pracy na aktywne 
formy pomocy bezrobotnym. 
Ponad 1,5 mld zł ma być wyda-
ne na staże zawodowe. Dla tych 
natomiast, którzy przygotują biz-
nesplany i zdecydują się popro-
wadzić działalność gospodarczą, 
czeka prawie miliard zł. Według 
szacunków Ministerstwa Pracy 
ok. 380 tys. osób miesięcznie 
będzie korzystało z zasiłków dla 
bezrobotnych. Na ten cel prze-
znaczono 3,4 mld zł.              

Komisja Europejska chce 
podwyżek dla swoich pracow-
ników. Wielu jednak uważa, że 
te żądania są niemoralne pod-
czas kryzysu gospodarczego. 
W grudniu podczas szczytu 
Rady Europy 20 państw, w tym 
Polska, zablokowało podwyż-
kę o 3,7 proc. Warto dodać, 
że unijne pensje urzędników 
są naprawdę wysokie. Przykła-
dowo Herman van Rompuy, 
przewodniczący Rady Euro-
pejskiej, otrzymuje ok. 300 
tys. euro rocznie, podczas gdy 
Barack Obama dostaje tylko 
282 tys. euro. A przecież od-
powiedzialność i prerogatywy 
amerykańskiego prezydenta 
są nieporównywalnie większe. 
Walka o pieniądze unijnych 
urzędników nadal trwa.       
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Udział kanałów w widowni (w proc.)

Czy miałby/miałaby Pan/Pani coś przeciwko, gdyby 
Pana(i) najbliższymi sąsiadami były osoby:

odmiennego 
wyznania

o od-
miennnym 

pochodzeniu 
narodowym

odmiennnej 
orientacji 
seksualnej

osoby 
zarażone 

wirusem HIV

Nie miałbym
nic przeciwko

tak, miałbym coś 
przeciwko

nie mam  
zdania

87% 87% 58% 54%

11% 10%

37% 36%

2% 3% 5% 10%

innej orientacji seksualnej czy 
nawet chorzy na AIDS. Tak wy-
nika z raportu przygotowane-
go przez „Polskę Dziennik Bał-
tycki”.                                  

Nagi PODRÓŻNY

ŁAPCZYWA 
BRUKSELA

WARIOGRAF 
narzędziem rekrutacji
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

„Jestem podejrzany o kontakty z ludźmi posługującymi 
się mało literackim językiem”

Zbigniew Chlebowski w czasie przesłuchania  
przed komisją śledczą ds. ustawy hazardowej

niu. Niektórzy pracodawcy 
przeprowadzają testy wario-
grafem, kiedy dochodzi w ich 
firmie do kradzieży. A pracow-
nik, choć nie zawsze jest to 
zgodne z prawdą, podpisuje 
oświadczenie, że badaniu 
poddaje się dobrowolnie. Ta-
kie oświadczenie nie legalizuje 
jednak działań firmy.           

103,5 wyniósł średniorocz-
ny wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogó-
łem w 2009 r. w stosunku do 
2008 r., tzn. że ceny wzrosły  
o 3,5 proc. (GUS)

691 firm zbankrutowało w 
2009 r., to o 68 proc. więcej 
niż w 2008 r. – wynikaz raportu 
firmy Coface Poland, zajmującej
się ubezpieczeniami wierzytel-
ności handlowych.

11,9 proc. wyniosło bezrobocie 
w grudniu 2009 r., czyli w ciągu 
miesiąca wzrosło o 0,5 proc.  
W rejestrach z urzędów pracy w 
końcu grudnia było prawie 1,9 
mln osób bez pracy. (MPiPS)

90 tys. kontroli 
w firmach chce
przeprowadzić PIP 
w 2010 r., to o 10 
tys. więcej niż do tej 
pory.
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SPOŁECZEŃSTWO

Co to jest  
stosowanie prawa 

Stosowanie prawa jest proce-
sem, w którym z ogólnej treści 
norm prawnych wyprowadzamy 
konkretne i indywidualne normy 
postępowania, znajdujące zasto-
sowanie w określonej sprawie. 
Norma prawna to z kolei dy-
rektywa postępowania określo-
na przez prawo. Stosowaniem 
prawa jest między innymi wy-
danie wyroku w sprawie karnej, 
cywilnej, nałożenie mandatu 
w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia czy też wydanie 
decyzji administracyjnej.Aktem
stosowania prawa będzie na
przykład udzielenie pozwolenia 
na budowę, wydanie pozwolenia 
na prowadzenie działalności de-
tektywistycznej czy też skazanie
w procesie karnym za kradzież. 
Jednym zdaniem: stosowanie
prawa umożliwia korzystanie
z jego nakazów, zakazów, przy-
znanych nam uprawnień bądź 
nakładanie przewidzianych pra-
wem obowiązków albo sankcji. 
Na nic zdałby się nam ogólny 
zakaz dokonywania przestępstw,
gdybyśmy nie dysponowali 
procedurą umożliwiającą pocią-
gnięcie sprawców do odpowie-
dzialności karnoprawnej, w tym 
wymierzenie im określonej kary. 
Nie mielibyśmy żadnego pożyt-
ku z uprawnień przyznanych w 
prawie, gdyby ich potwierdze-
nie bądź powstanie w procesie
stosowania prawa nie miało
miejsca. Normy prawne mają 
bowiem co do zasady charakter 
abstrakcyjny i generalny. Np. art.
415 kodeksu cywilnego stanowi,
iż kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany 
jest do jej naprawienia. Norma
ta w uproszczeniu mówi zatem 
o każdorazowym wyrządzeniu 
szkody przez każdego komu-
kolwiek, byleby wyrządzające-
mu szkodę można było przy-
pisać zawinienie. Tym samym 
wyrządzenie konkretnej szkody 
przez Jana Kowalskiego osobie 
trzeciej wymaga oceny, czy do 
takiej, a nie innej konkretnej sy-
tuacji faktycznej można zastoso-
wać tę generalną i abstrakcyjną
normę prawną. Trzeba zatem 
odpowiedzieć na wiele pytań. 
Kto wyrządził szkodę? Komu? 
Z czyjej winy wyrządzenie szko-
dy nastąpiło? Jak ocenić szkodę?
Czy w ogóle i w jakim zakresie 
doszło do powstania szkody?
Dopiero wówczas, gdy ustalimy
dokładnie stan faktyczny, może-
my go przypisać do określonej 
sytuacji prawnej, ogólnie unor-
mowanej przez prawo. Jeżeli 
stan faktyczny będzie podlegał
normie generalnej i abstrakcyj-
nej, wskazujemy wtedy w dro-
dze stosowania prawa normę

indywidualną i konkretną, sta-
nowiącą dyrektywę postępowa-
nia w sprawie. Skoro każdy, kto 
wyrządził szkodę, obowiązany 
jest do jej naprawienia, a Jan
Kowalski wyrządził szkodę Ani 
Kowalskiej ze swojej winy, to 
Jan Kowalski obowiązany jest
do naprawienia tej szkody. W 
stosowaniu prawa niezbędne
są zatem: prawidłowe ustalenia
faktyczne, umiejętność rozu-
mienia prawa i wiedza o nim, 
ale również uzasadniony na 
gruncie logiki sposób przypo-
rządkowania norm prawnych 
do rzeczywistości.

Uporządkowane 
działanie 

Tym samym stosowanie
prawa nie może być niczym 
nieskrępowane, niejednoznacz-
ne, po prostu dowolne. Jako
działanie dotyczące prawa, 
stosowanie prawa jest przez nie
samo ustalone. Trudno bowiem
wyobrazić sobie sytuację, w 
której system prawny nie okre-
ślałby, jakie organy upoważ-
nione są do stosowania prawa
i jak powinny to robić. Gdyby 
istniała w tej mierze całkowita
dowolność, to z pewnością nie 
mielibyśmy do czynienia z sys-
temem prawa i praworządno-
ścią, lecz z bezprawiem. Do 
podstawowych podziałów pro-
cesu stosowania prawa należy
wyróżnienie sądowego i admi-
nistracyjnego modelu stosowa-
nia prawa. W sądowym typie 
stosowania prawa występuje
niezależny organ władzy są-
downiczej (np. sąd, trybunał), 
w typie administracyjnym pra-
wo stosuje organ administracji
publicznej (np. wójt, starosta).
Każdy z typów stosowania
prawa rządzi się swoimi pra-
wami, na których omawianie 
nie ma w artykule miejsca. 
Warto tylko podkreślić, iż od 
prawidłowego stosowania
prawa, zgodnego z przyjęty-
mi założeniami, zależy ogólna 
ocena systemu prawnego i ja-
kości instytucji publicznych
państwa. Dokonując oceny
praworządności naszego kraju 
musimy tym samym zwracać 
uwagę właśnie na proces stoso-
wania prawa. Czy stosowanie
prawa jest sprawne, umiejętne
i rozsądne? Im więcej chaosu 
i przewlekłości w stosowaniu
prawa, tym pewniej można 
przyjąć, że państwo nie działa
tak jak powinno. Niestety, pol-
ska rzeczywistość dostarcza
wielu przykładów, że zamiast
uporządkowania panuje do-
wolność, zamiast sprawności
przewlekłość, a zamiast spra-
wiedliwości formalizm. 

Stosowanie prawa 
a wykładnia

W tym miejscu trzeba za-
uważyć, iż stosowanie prawa
wiąże się nieodłącznie z proce-
sem jego wykładni. Wykładnia, 
najprościej rzecz ujmując, po-
lega na odczytaniu właściwe-
go znaczenia prawa. Mimo iż 
przepisy prawne winny dążyć 
do jednoznaczności, to dla ich 
zrozumienia zawsze niezbędne 
jest chociażby odniesienie się
do ich językowego znaczenia. 
Tym samym wykładnia służy 
poznaniu treści obowiązujących 
norm prawnych. Każdy może 
dokonać wykładni prywatnej 
po przeczytaniu tekstu obowią-
zujących przepisów, zawartych 
w ustawach, rozporządzeniach
czy innych aktach normatyw-
nych. Istnieją różnorodne ro-
dzaje i sposoby wykładni, za-
równo ze względu na podmiot 
jej dokonujący, jak i wynik. 
Wykładni prawa dokonują sądy, 
organy administracji, wreszcie
prawnicy. Wykładnia może 
mieć zakres rozszerzający bądź 
zwężający. Ten sam przepis 
może mieć w rezultacie wiele 
znaczeń, przyjętych na gruncie 
odmiennych reguł wykładni. 
Gdzie zatem jest jej granica?
Gdzie kończy się wykładnia, 
będąca etapem stosowania pra-
wa, a zaczyna tworzenie prawa? 
O tym szerzej w następnym ar-
tykule, poświęconym właśnie 
wykładni prawa. 

Przede wszystkim 
praworządność 

Niezależnie od tego, jakie zna-
czenie nadamy stosowaniu prawa,
sądzę, że w każdych warunkach 
winniśmy szczególną uwagę 
zwracać na umocowanie prawne 
organów, które stosują prawo.
Praworządność stosowania pra-
wa polega na działaniu wyłącznie 
w granicach prawa i na podstawie
upoważnienia przez prawo przy-
znanego. Organ stosujący prawo
na każdym jego etapie może do-
konywać tylko takich działań, na 
które prawo mu pozwala. Jakże 
często nasza rzeczywistość od
tego odbiega! Niejednokrotnie 
słyszymy w mediach o bezpod-
stawnych wszczęciach i prowa-
dzeniach postępowań czy kontro-
li podatkowych, o przewlekłości 
postępowań administracyjnych
mimo istnienia ustawowych,
teoretycznie nieprzekraczalnych 
terminów. Niestety, skutki złego
stosowaniaprawasąniejednokrot-
nie nieodwracalne. Cóż bowiem 
z tego, że kontrola zakończy się 
umorzeniem postępowania, gdy
podmiot kontrolowany przestaje
na jej skutek funkcjonować.

Formalizm nie jest 
stosowaniem prawa 

Na zakończenie rozważań 
pragnę podkreślić, iż w mo-
jej ocenie praworządność nie 
oznacza formalizmu w stoso-
waniu prawa. Przez formalizm 
bowiem rozumiem sytuację, w 
której organ, mimo pozornie 
praworządnej i słusznej decyzji, 
wydaje decyzję krzywdzącą, 
formalnie oczywiście zgodną 
z prawem, ale w rzeczywistości
sprzeciwiającą się konstytucyj-
nej zasadzie demokratycznego 
państwa prawa. Przykład? Za-
łóżmy, że dodatkowa pomoc 
pieniężna z środków gminnej 
opieki społecznej w gminie X 
przysługuje osobie, której mie-
sięczny dochód nie przekracza 
300 złotych. Matka z sześcior-
giem dzieci otrzymuje w na-
stępstwie obowiązywania tej
regulacji decyzję odmawiającą 
przyznania pomocy, gdyż jej 
dochód wynosi 302 złote mie-
sięcznie (zatrudniła się doryw-
czo jako pomoc domowa na 
podstawie umowy o świadcze-
nie usług). Czy takie stosowa-
nie prawa będzie praworządne? 
Moim zdaniem będzie co naj-
wyżej legalne i formalne, lecz 
nigdy praworządne. Niestety,

formalizm w stosowaniu prawa
jest bardzo rozpowszechniony
w naszym kraju. Stosowanie 
prawa ściśle według brzmie-
nia przepisów prawnych, także 
wówczas, gdy prowadzi to do 
oczywistej niesprawiedliwości,
być może jest zgodne z ujęciem
formalistycznym, ale na pewno
nie jest zgodne z ideą demo-
kratycznego państwa prawa,
urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej, 
o której tak doniośle, bo już w 
drugim artykule, stanowi nasza
konstytucja. Dlatego winniśmy
na każdym kroku krytykować 
formalne podejście do prawa. 
Formalizm tylko na pierwszy 
rzut oka oznacza sprawiedli-
we traktowanie. Nie może być 
żadnego usprawiedliwienia dla 
organu administracji, który
się nań powołuje, podejmując 
oczywiście krzywdzące i absur-
dalne decyzje. Dlatego forma-
lizm także jest kryterium oceny
systemu prawnego. W moim
przekonaniu im więcej forma-
lizmu, tym gorzej. Im więcej 
zaś wierności procedurom, 
ale połączonej z myśleniem 
o stosowaniu prawa całościo-
wo, z uwzględnieniem zasad 
prawnych i reguł słuszności, 
tym lepiej. 

Tomasz Snarski

STOSOWANIE PRAWA

Bezduszne założenia czy rzeczywistość? 

Apel Komisji Krajowej 

Z okazji 30 rocznicy NSZZ „Solidarność” KK posta-
nawia przeprowadzić akcję „Dumni z naszych sztanda-
rów”, która ma na celu zebranie i upowszechnienie wiedzy  
o związkowych sztandarach na każdym szczeblu, historii ich po-
wstania, symboliki i najważniejszych dotychczasowych faktów. 
Komisja Krajowa zwraca się do wszystkich struktur o prze-
kazanie informacji na ten temat w wersji elektronicznej do 
Biura Informacji KK (prasowy@solidarnosc.org.pl) wg za-
łączonego schematu.

Prosimy przysyłać następujące informacje:
1. 2 zdjęcia (rewers i awers) 
2. 2 zdjęcia pocztu ze sztandarem podczas ważnych uro-

czystości
3. Krótki opis (ok. pół strony maszynopisu) historii sztan-

daru – kiedy powstał, fundatorzy, akt poświęcenia, najważ-
niejsze wydarzenia w jego historii (np. co się z nim działo w
stanie wojennym etc.).

4. Krótki opis (do pół strony) – symboliki sztandaru wraz
ze sposobem wykonania.

5. Inne 

Dumni z naszych sztandarów
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17 września 2009 roku miała miejsce premiera płyty CD 
pod tytułem „39/89 Zrozumieć Polskę” autorstwa produ-
centa muzycznego i wokalisty Łukasza Rostkowskiego (wy-
stępującego pod pseudonimem scenicznym L.U.C.).

fragmentu nagrania (efekt na-
śladujący posługiwanie się 
płytą analogową). Muzyka 
stanowi tu jedynie tło, buduje
niezwykły klimat potęgujący 
przekaz głosów z przeszło-
ści. Podczas słuchania trudno 
oprzeć się wrażeniu, że nie jest
to typowy krążek muzyczny, a 
raczej słuchowisko składające 
się z wybranych cytatów obu-
dowanych muzycznym tłem. 

L.U.C. zapowiada, że pro-
jekt jest pierwszym etapem re-
alizacji pełnometrażowego fil-
mu muzycznego, który będzie 
połączeniem kronik i archiwal-
nych materiałów dokumental-
nych z efektami specjalnymi i 
animacją. Proces twórczy zo-
stał odwrócony i nie przebiega
od scenariusza do muzyki, lecz 
od muzyki do scenariusza. 

(jw)

– Skąd zainteresowanie 
tematyką historii Polski? I
pomysł, by poświęcić tej hi-
storii płytę?

– Odkąd pamiętam, fascy-
nowały mnie historie, które się
wydarzyły naprawdę. Ogólnie 
lubiłem zawsze dobre niesa-
mowite historie. Często je sobie
wyobrażałem. W moim domu 
tata bardzo lubił historię i ewi-
dentnie mnie nią zarażał. Póź-
niej obrzydziłem ją sobie przez 
ogłupiające testy na studia. Dziś
wracam do niej w artystyczny
sposób i jestem zachwycony
jeszcze bardziej. Uświada-
miam sobie, jak za pomocą 
filmu, słów, grafiki i muzyki
można wspaniale opowiadać. 
Mam w tym doświadczenie, bo 
moje płyty zawsze były jakąś 
historyjką. Najpierw historia
samotnego człowieka w pustym
mieście, później obserwacja wi-
rusa HOMO SAPIENS, podróż 
przez Sztampoland do Witu, 
aż w końcu 39/89. Ta ostatnia
wynika bezpośrednio z Planet 
Luc, gdzie zastanawiałem się
nad naszym soviet mentalem. 
Zacząłem grzebać głębiej i tak 
dokopałem się do przyczyn 
dzisiejszej Polski, a więc do 
PRL-u.

– Do kogo adresowana 
jest płyta? Czy nie obawia się 
Pan, że warstwa muzyczna
trafiać może jedynie do mło-
dych ludzi, którzy 
za to nie bardzo są 
zainteresowani „tre-
ścią”? I na odwrót.

– To prawda. Po-
czątkowo adresowane 
to było do młodych 
ludzi. Jednak powstał
pewnego rodzaju feno-
men. Młodzi podchwy-
cili to ze względu na mu-
zykę, a starsi ze względu
na emocje i zbiór tekstów.
Okazuje się zresztą, że 
muzyka ta stała się atrak-
cyjna także dla 50-latków. 
To było ryzyko. Ale bez 
ryzyka nie ma sukcesów. 
Poniosłem wiele porażek 
związanych z podejmowa-
niem trudnych przedsięwzięć 
i tematów. Byłem przygoto-
wany, że może się nie udać. 
Miałem wewnętrzną potrze-
bę zrobienia takiego albumu. 
Niezależnie od sukcesu.

– Patriotyzm wśród twór-
ców szeroko pojmowanej mu-
zyki rozrywkowej nie jest w
cenie. Czy czuje Pan, że poszedł 
pod prąd? I czy warto było?

– Chcąc nie chcąc czę-
sto idę pod prąd. Ale akurat
w tym przypadku bałem się, 
że pójdę właśnie za bardzo z 
prądem ze względu na modne 
ostatnio projekty historyczne.

OPOWIEŚĆ 
O POLSCE

Prezentacja albumu odbyła 
się w roku obchodów 70 

rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i 20 rocznicy uzy-
skania suwerenności przez Pol-
skę. Liczby w tytule płyty są w 
tym kontekście oczywiste.

Płytę trudno zakwalifikować
jednoznacznie jako konkretny 
gatunek muzyczny, bowiem zło-
żona jest z fragmentów nagrań
radiowych i ścieżek dźwięko-
wych kronik filmowych. L.U.C
oddał w pełni głos postaciom z
historii, rozpoczynając od słów
Józefa Becka, poprzez Stefana 
Starzyńskiego, Władysława 
Gomułkę, aż po Jana Pawła 
II, Tadeusza Mazowieckiego 
czy Lecha Wałęsę. 

Głosy niejednokrotnie pod-
dane są zabiegowi tzw. skrat-
chingu, polegającego na efek-
cie wielokrotnego odtwarzania 

L.U.C 
(Łukasz Rostkowski) ur. w 1981 r. Producent muzyczny, 
kompozytor, autor tekstów, wokalista i reżyser wideoklipów. 
Swoją twórczość rozpoczął w 2002 roku bez jakiegokolwiek 
wykształcenia muzycznego.
W roku 2003 założył alternatywny projekt KANAŁ AUDYTYWNY, 
który za nowatorską mieszankę gatunków nominowany został 
w 2005 r. m.in. do głównej nagrody Polskiej Akademii Muzycz-
nej – Fryderyka czy „Ślizgerów”, Brylantów Dolnośląskich.
Z wykształcenia magister prawa, porzucił aplikację ad-
wokacką, by oddać się muzyce, tekstom i filmowi. Już od
pierwszego nakręconego teledysku przez kilka lat pod rząd 
otrzymywał nominację lub główną nagrodę – YACHA – na 
festiwalu polskich wideoklipów w Gdyni.   
Od 2006 roku L.U.C wydał 3 solowe albumy –„Haeluceno-
genoklektyzm”, „Homoxymoronomaturę” oraz PLANET LUC 
– album multimedialny. W grudniu 2008 roku L.U.C za ten 
właśnie album został nominowany do Paszportów Polityki, 
kilkakrotnie do Fryderyków i wielu innych nagród. W latach 
2006–2008 zrealizował z Telewizją Polską cztery koncerty 
nominowane m.in. do Gwarancji Kultury.
Pisząc muzykę autorską, a także do filmów i spektakli współ-
pracował m.in. z Janem i Marią Peszkami, Leszkiem Możdże-
rem, Urszulą Dudziak, Andrzejem Smolikiem, Fokusem  
i Rahimem (ex Paktofonika) czy Igorem Pudłą (Skalpel). 

Jednak kiedy to produkowa-
łem mieliśmy jako Polacy na 
koncie właściwie tylko „Po-
wstanie Warszawskie” Lao
Che. Zresztą wykonane nie do 
końca w mojej estetyce. Było
warto. Przede wszystkim ze
względu na wiele osób, które 
płaczą na koncertach i pod-
chodzą do nas, ściskając nas. 
Zrobiliśmy dla nich coś bardzo 
ważnego. Robiąc to kompletnie 
nie wiedziałem, że tak będzie. 
Traktowałem to jako przygodę, 
a te teksty jako świetny mate-
riał do obudowania muzyką. 
Udźwiękawianie spektakli, 
słów i filmów to moja pasja.
Dlatego było warto.

– Na jakim etapie znajdu-
je się zapowiadana produk-
cja filmowa, do której muzy-
ka z płyty miała być ścieżką 
dźwiękową? Kiedy będziemy 
mogli zobaczyć film?

– Skończyłem w końcu 
treatment do filmu. Muzyka
z płyty będzie ścieżką, ale 
powstanie jeszcze kilka dużo
bardziej rozwiniętych produk-
cji specjalnie na potrzeby fil-
mu. Mamy nadzieję skończyć 
to dzieło na 2011 r.

– Na czym polegała współ-
praca z IPN i ECS, których 
logo widnieją na płycie? 

– Obie te instytucje wsparły
produkcję zarówno 

finansowo, jak i swoim zaple-
czem z materiałami, np. na-
grania ZOMO i SB. Niestety,
dopiero pod sam koniec, więc 
wielu rzeczy nie zdążyłem 
zrobić tak jak chciałem. Wcze-
śniej bowiem odbijaliśmy się 
w zamęcie obchodów od wielu 
drzwi. Ludzie nie rozumieli, co 
chcę zrobić, bo takich projek-
tów nie było zbyt wiele, a ja 
też kojarzyłem się z mocnym 
freakiem (z ang. wybryk, wy-
skok, zagrywka – dop. red.). 
Obu tym instytucjom zależało
na upamiętnianiu naszej hi-
storii. Piękne jest to, że mimo
różnych konfliktów i polskiego
pieniactwa udało się coś zrobić 
razem w dobrej atmosferze. Je-
stem z tego bardzo dumny.

– Jak patrzy Pan na dzie-
dzictwo „Solidarności”?

– Myślę, że o tym opowie 
dobrze film. Sądzę, że idea
ruchu, jego etyka, a przede 
wszystkim pokojowe zwycię-
stwo 89 roku to najważniejsze
wartości, jakie Polacy wnieśli 
do historii Europy i świata.
Jestem bowiem za pokojową
drogą rozwiązywania konflik-
tów, choć wiem, jak wyglądają 
realia.

Rozmawiał
Jarosław Wierzchołowski

Często IDĘ pod prąd
Rozmowa z ŁUKASZEM ROSTKOWSKIM (L.U.C.)
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Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z FUS, co roku – w marcu – świadczenia podlegają 
waloryzacji, która teoretycznie ma rekompensować wzrost 
kosztów utrzymania. Niestety, tak nie jest. O problemach 
z waloryzacją emerytur i rent oraz o działaniach podejmo-
wanych przez Związek mówi JAN KLASSA – przewodniczący 
Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego i jedno-
cześnie członek Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

niż osoba, która idzie na emery-
turę pięć lat później. 

– Co na to „Solidarność”?
– Związek od kilku lat żąda, 

by kwota bazowa, od której na-
licza się świadczenia, była ak-
tualizowana i waloryzacja była 
naliczana według aktualnej 
stopy bazowej, a nie według tej
sprzed kilku lat, bo to właśnie 
powoduje powstawanie co roku
niesprawiedliwych różnic.

– W jakiej formie Związek 
wyraża żądanie?

– Na przykład na XI Kongre-
sie Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów 31 maja 2008
r. przyjęto oficjalne stanowisko,
w którym delegaci zwracali się 
do Sejmu i rządu RP o zmiany 
legislacyjne. Żądano likwidacji 
„starych portfeli” i zapobie-
gania powstawaniu nowych
nieprawidłowości, poprzez co-
roczne przeliczanie wszystkich

rent i emerytur z FUS, według 
ustalonych dla danego roku
nowych kwot bazowych, żeby 
emeryci i renciści przechodzący 
na świadczenia w różnym cza-
sie, ale z podobnym okresem 
składkowym i nieskładkowym 
oraz osiągający w czasie aktyw-
ności zawodowej przybliżone 
dochody, mieli porównywalną 
wysokość świadczeń.

Niestety, dotychczasowe dzia-
łania legislacyjne w tym zakresie 
nie przyniosły pożądanych efek-
tów. My jednak jesteśmy zdeter-
minowani tak samo, jak wów-
czas, gdy walczyliśmy o coroczną 
waloryzację świadczeń.

– Przypomnijmy pokrót-
ce przebieg walki o coroczną 
waloryzację.

– Przed kilku laty było tak, 
że waloryzacja albo była, albo 
jej nie było – w zależności od 
stopnia inflacji. Nasz Związek
protestował, domagając się
waloryzacji każdego roku. Na 
początku 2007 r. rząd zapropo-
nował dla najniżej uposażonych 
jednorazową zapomogę, ale 
„Solidarność” nie ustępowała.
Organizowaliśmy w całym kra-
ju pikiety, wysyłaliśmy pisma. 
Nie chcieliśmy jałmużny w po-
staci jednorazowego dodatku. 
Wiedzieliśmy, że jednorazowa 
zapomoga nie rozwiązywała 
problemu i nadal żądaliśmy co-
rocznej waloryzacji – powięk-
szonej o co najmniej 20-procen-
towy wskaźnik wzrostu płac.

– I odnieśliście Państwo
sukces.

– Tak, ustawa z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r., zmieniająca ustawę
z 17 grudnia 1998 r., wprowa-
dziła coroczną waloryzację oraz 
wskaźnik waloryzacji rozumiany 
jako średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w poprzednim roku kalendarzo-
wym, zwiększony o co najmniej 
20 proc. realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w po-
przednim roku kalendarzowym. 

W Polsce obowiązuje 
system waloryzacji 
procentowej. Polega on 
na pomnożeniu kwoty 
świadczenia emerytalne-
go (lub rentowego) przez 
wskaźnik waloryzacji, 
który jest ustalany co 
roku.

– Dlaczego wysokość świad-
czeń nadal nie satysfakcjonuje 
emerytów i rencistów?

– Następnym problemem
– obok konieczności aktuali-
zowania kwoty bazowej – jest
waloryzacja procentowa, która 
powoduje, że, kto ma dużą eme-
ryturę, dostaje większe wyrów-
nanie, a kto ma małą – mniej-
sze. Problem jest jednak złożony,

ponieważ niskie emerytury mają 
zwykle ci, którzy mieli najniższe 
dochody albo krócej pracowali i 
mieli naliczoną mniejszą emery-
turę, natomiast, osoby, które zara-
biały więcej lub pracowały dłużej, 
mają większe wyrównania. Tu na-
stępuje konflikt interesów. Osoby,
które mają małe emerytury, 
chciałyby, żeby była waloryzacja 
kwotowa, to znaczy, żeby każdy 
otrzymywał taką samą kwotę. Na-
tomiast,emeryci, którzypracowali
dłużej i mają większą emeryturę, 
chcą, by pozostała waloryzacja
procentowa.

Pamiętać jednak trzeba, że 
waloryzacja ma rekompen-
sować skutki inflacji, która w
równy sposób dotyka wszyst-
kich emerytów – niezależnie 
od wielkości emerytury.  

Przykładowa 
emerytura w 2009 r.
 przed waloryzacją: 

689,70 zł 
 po waloryzacji: 731,77 

zł

– Jakie stanowisko wobec
tego zajmuje Związek?

– Domagamy się uwzględ-
niania realnego wzrostu kosz-
tów utrzymania. Waloryzacja 
powinna rekompensować róż-
nicę wartości pieniądza wynika-
jącą z inflacji. Problem polega
na tym, że u nas wskaźnik wa-
loryzacji naliczany jest w spo-
sób szokująco dziwny. Nie są 
brane pod uwagę ceny bieżące 
towarów, których ceny w ciągu 
roku zmieniają się kilka razy. 
Na przykład nie bierze się pod 
uwagę ceny kostki masła, która
w maju 2009 r. wynosiła około 
3 zł, a w grudniu – ponad 4 zł. Z 
naszych wyliczeń wynika, że u 
nas uwzględniane są ceny stałe,
czyli wagonów, samochodów. 

Jeżeli się mówi, że inflacja
obecnie wynosi 3 procent, to ja 
chciałbym wiedzieć, jak to się 
ma do wzrostu kosztów utrzy-
mania. Większości emerytów nie 
interesuje to, czy wzrasta cena
samochodu, dla emeryta ważne 
jest to, o ile więcej musi zapłacić
za chleb, masło, leki, za wodę, 
gaz, za mieszkanie, których to 
kosztów – moim zdaniem – przy 
obliczaniu wskaźnika waloryza-
cji nie bierze się pod uwagę.

Wszyscy wiemy, jak szo-
kująco wzrosły ceny żywności 
i koszty utrzymania i dlatego 
Związek od dłuższego czasu 
protestuje przeciwko pogar-
szającej się z dnia na dzień sy-
tuacji materialnej i przeciwko 
poziomowi opieki zdrowotnej 
emerytów i rencistów; wska-
zuje, że waloryzacja nie jest
adekwatna do coraz większych 
kosztów. Na przykład w piśmie 

Mędrcy świata monar-
chowie...” – tą kolędą 

rozbrzmiewała świątecznie 
udekorowana sala „Akwen” 
wypełniona członkami Komi-
sji Terenowej Emerytów i Ren-
cistów NSZZ „Solidarność” z
siedzibą w Gdańsku oraz ich 
gośćmi, wśród których byli: 
zastępca przewodniczącego
Zarządu Regionu Gdańskiego 
Roman Kuzimski, ks. kano-
nik Marek Mierzwa, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów Regionu
Gdańskiego, jednocześnie czło-
nek Prezydium Rady Krajowe-
go Sekretariatu EiR Jan Klassa 
oraz Kazimiera Kempczyńska 
– pierwsza przewodnicząca Ko-
misji Terenowej EiR. 

Wszystkich obecnych na spo-
tkaniu opłatkowym 7 stycznia
2010 r. przywitała przewodniczą-

Przed marcową waloryzacją
SENIORZY

– Od czego zależy wyso-
kość waloryzacji?

– Wysokość waloryzacji 
zależy od kwoty bazowej i 
wskaźnika waloryzacji. Nie-
stety, obowiązujący system
jest niedoskonały, przesta-
rzały i wielu emerytów jest
pokrzywdzonych, z powodu 
niesprawiedliwego waloryzo-
wania emerytur i rent. 

– Dlaczego, Pana zdaniem, 
system jest niesprawiedliwy?

– Przede wszystkim dlatego,
że kwota bazowa emerytur nie 
jest przeliczana corocznie i w
związku z tym co roku powstają
tak zwane stare portfele. Wa-
loryzacja jest tylko częściowa,
ponieważ kwota bazowa, którą 
bierze się przy obliczaniu świad-
czenia za podstawę waloryzacji,
jest stała. Na przykład emeryt po
pięciu latach otrzymuje świad-
czenie o 30–40 procent mniejsze 

naszej sekcji do premiera Do-
nalda Tuska z 21 kwietnia 2008 
r. zwracaliśmy uwagę na wzra-
stającą inflację oraz rosnące w 
przerażającym tempie ceny 
– powodujące, że zagrożeni 
są nie tylko posiadacze najniż-
szych emerytur i rent, ale także 
osoby o średnich dochodach, 
które, pomimo drastycznych
oszczędności, nie będą w stanie
utrzymać mieszkań, że będzie-
my mieli tysiące nowych bez-
domnych, którzy naprawdę na 
ten los nie zasłużyli. W piśmie 
tym przedstawiliśmy także ze-
stawienie, z którego wynikało,
że emerytury w Polsce są dużo 
mniejsze od emerytur w innych 
państwach. Podkreślaliśmy, że
obecne emerytury pokrywają 
zaledwie znikomą część wzra-
stających kosztów utrzymania,
powodując gwałtowne zuboże-
nie emerytów i rencistów.

Najniższa emerytura 
(w zł)
Państwo Najniższa 

emerytura 
w zł

Luksemburg 5230

Austria 2732

Szwecja 2640

Hiszpania 2426

Francja 2178

Włochy 2045

Niemcy 1900

Grecja 1695

Polska 597

(dane z 21 kwietnia 2008 r.)

– Marzec się zbliża i w 
związku z tym nasuwa się 
pytanie: co czeka emerytów 
w 2010 r.?

– Na razie jeszcze nie mamy 
konkretnych informacji o propo-
zycjach budżetowych rządu, do-
tyczących emerytów i rencistów,
a zatem trudno się do nich usto-
sunkować. Obawiamy się tego, 
że nie zapadły dotąd żadne decy-
zje osłaniające emerytów i ren-
cistów, którzy w dobie kryzysu
są w najgorszej sytuacji, bo ich 
dochody nie wzrastają. Na pew-
no będziemy dalej zabiegali o 
polepszenie sytuacji materialnej 
tej grupy społecznej.  21 stycznia
odbędzie się posiedzenie Prezy-
dium Rady Krajowego Sekreta-
riatu Emerytów i Rencistów, a
22 stycznia posiedzenie Rady
KSEiR, na którym zapewne za-
padną ważkie decyzje. 

– Dziękuję za rozmowę.
Gdańsk, 7 stycznia 2010 r.

Rozmawiała 
Barbara Ellwart

Spotkanie opłatkowe

ca komisji Teresa Sobczyńska. 
Głos zabrał również wiceprze-
wodniczący Roman Kuzim-
ski, który po złożeniu życzeń 
świątecznych i noworocznych 
mówił o problemach społecz-
nych i o działaniach Związku w 
minionym roku, podkreślając, że 
najpewniejszą grupą wspierającą 
przedsięwzięcia „Solidarności” 
jest zawsze grupa emerycka.

Ks. kanonik Marek Mierz-
wa składając życzenia zaprosił 
wszystkich do wspólnej modli-
twy i śpiewania kolęd. 

Opłatkowe spotkanie uświet-
nił zespół „Łęgowianie”, który 
przygotował montaż słowno-mu-
zyczny o narodzeniu Pańskim. 
Kolędy śpiewane przez zespół i 
uczestników spotkania mieszały
się z rozmowami i śmiechem, 
tworząc uroczysty nastrój.

(bme)

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Łęgowianie”.
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PRAWO

W 2010 roku będziemy 
pracować 253 dni i 2024 
godziny – czyli dokładnie 
tyle samo co w minionym 
2009. Najwięcej godzin 
pracy będzie w marcu, aż 
184 (23 dni), a najmniej w 
maju, bo tylko 152 godzi-
ny (19 dni).

Każde święto występują-
ce w okresie rozlicze-
niowym i przypadające 

w innym dniu niż niedziela 
obniża wymiar czasu pracy o 
8 godzin. W roku 2010 takich 
świąt przypadnie 8 (po jednym 
w styczniu, kwietniu, czerwcu
i grudniu oraz po dwa w maju 
i listopadzie).

Święto w sobotę

Pracownicy, dla których 
sobota to dzień wolny z tytułu 
przeciętnie pięciodniowego ty-
godnia pracy, zyskają w 2010 r. 
dodatkowe dni wolne za 1 maja 
i 25 grudnia. 

Te dwa święta wypadają bo-
wiem w sobotę, na skutek cze-
go zatrudnieni tracą tzw. szósty,
wolny dzień tygodnia. Dlatego 
trzeba go zwrócić do końca 
okresu rozliczeniowego.

Gdy jest miesięczny, to
odpowiednio do końca maja i 

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2010 roku

OKRES A B C D E
I 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 1 dzień 160 godzin 20 dni
II 40 godz. x 4 tyg. + Brak – brak 160 godzin 20 dni
III 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – brak 184 godziny 23 dni
IV 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 1 dzień 168 godzin 21 dni
V 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – 8 godz. x 2 dni 152 godziny 19 dni
VI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 1 dzień 168 godzin 21 dni
VII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – brak 176 godzin 22 dni
VIII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – brak 176 godzin 22 dni
IX 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – brak 176 godzin 22 dni
X 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 1 dzień – brak 168 godzin 21 dni
XI 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 2 dni – 8 godz. x 2 dni 160 godzin 20 dni
XII 40 godz. x 4 tyg. + 8 godz. x 3 dni – 8 godz. x 1 dzień 176 godzin 22 dni

2024 godziny 253 dni

Oznaczenia
A – czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego 
B – czas pracy wynikający z tzw. dni wystających (poza pełne tygodnie) 
C – obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela 
D – godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego 
E – liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzin-
nego dnia roboczego. 

Czas pracy w 2010 
grudnia. A gdy jest przykładowo
trzymiesięczny, to wolne za:
  1 maja możemy odebrać 

w kwietniu, maju i czerwcu
 25 grudnia – w okresie 

od początku października do 
końca grudnia. 

W 2010 roku 
wyjątkowo „krótkie” 
długie weekendy

Na dłuższy odpoczynek 
wynikający z kumulacji dni 
wolnych od pracy liczymy 
zazwyczaj w maju, czerwcu, 
sierpniu i grudniu. W 2010 
roku przedłużony odpoczynek 
kształtuje się następująco:

Kalendarzowy weekend 
majowy trwa zaledwie trzy dni. 
Możemy go jednak przedłużyć, 
odbierając 30 kwietnia wolne 
za świąteczną sobotę, zyskując 
czterodniowy odpoczynek.

W dłuższych okresach roz-
liczeniowych wolne za 1 Maja 
możemy odebrać wcześniej, tj. 
2 kwietnia. Dzięki temu łącznie 
ze świętami Wielkiejnocy (4 i 5 
kwietnia) zyskamy czterodnio-
wy przedłużony weekend. 

Boże Ciało przypada w 
czwartek, trzeciego dnia tego 
miesiąca. Zatem dłuższy od-
poczynek zyskamy tylko za 
sprawą piątkowego urlopu 

(4 czerwca), ale pracujący w 
trzymiesięcznych okresach 
rozliczeniowych mogą odebrać 
dzień wolny za święto 1 Maja, 
przypadające w sobotę.

W sierpniu będzie gorzej, 
bo Wniebowzięcie Najświęt-
szej Marii Panny to niedziela 
(15 sierpnia). Zatem sierpnio-
wy weekend nie odbiega od 
tradycyjnego, z którego ko-
rzystamy co tydzień.

1 Listopada wypada w po-
niedziałek. Dzięki temu groby 
bliskich będziemy mogli od-
wiedzać przez trzy dni (sobota, 
niedziela, poniedziałek). 

Grudniowe święta wypadają 
w weekend. Jest jednak jeden
plus. Wolne za świąteczną sobo-
tę (pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia) wystarczy odebrać
w Wigilię, 24 grudnia. Tym spo-
sobem o jeden dzień przedłuży-
my sobie świąteczny okres. 

Chętni na dłuższy week-
end listopadowy, a pracujący
w dłuższych okresach roz-
liczeniowych, np. trzy– lub 
czteromiesięcznych, wolne za 
25 grudnia mogą odebrać w 
piątek, 12 listopada. Wówczas

czterodniowe wolne, rozpoczę-
te Świętem Niepodległości (11 
listopada, czwartek) obędzie
się bez urlopu. 

Wzrośnie płaca 
minimalna

Z 1276 zł do 1317 zł brutto 
wzrośnie płaca minimalna w 
2010 roku. Przypominamy, że 
wysokość płacy minimalnej ma 
m.in. wpływ na wynagrodzenie 
za pracę w porze nocnej. Zgodnie 
art. 1518 kodeksu pracy, za każdą 
godzinę pracy w nocy przysługu-
je dodatek do wynagrodzenia w 
wysokości 20 proc. stawki godzi-
nowej wynikającej z minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. Pora 
nocna obejmuje 8 godzin między 
godzinami 21 a 7.

Okres rozliczeniowy 
na podstawie ustawy 
antykryzysowej

Każdy przedsiębiorca rów-
nież w 2010 r. może na pod-
stawie art. 9 ust. 1 ustawy an-
tykryzysowej wydłużyć okres 
rozliczeniowy czasu pracy do 

12 miesięcy, jeżeli jest to uza-
sadnione przyczynami: 
 obiektywnymi, np. okre-

sowe zmniejszenie lub brak za-
potrzebowania na produkty lub 
usługi pracodawcy lub 
 technologicznymi, np. 

sezonowe spiętrzenie pracy spo-
wodowane porą roku w przetwór-
stwie rolno-spożywczym, kumu-
lowanie się prac w tzw. sezonie 
budowlanym w budownictwie, 
drogownictwie – wynikające z 
faktu, że technologia ich wyko-
nania wymaga odpowiednich wa-
runków atmosferycznych albo 
 dotyczącymi organizacji 

czasu pracy, np. w trakcie roku 
jest kilka okresów i sezonów, w
trakcie których wzrastają obro-
ty przedsiębiorcy, co w konse-
kwencji powoduje zwiększone 
obciążenie pracą pracowników. 

W przepisach nie wskaza-
no, o jaki system czasu pracy
tu chodzi. Tym samym należy 
przyjąć, że wydłużonym okre-
sem rozliczeniowym mogą być 
objęci pracownicy zatrudnieni 
w każdym systemie, także pod-
stawowym i równoważnym.

Indywidualny rozkład 
czasu pracy 

Od 22 sierpnia 2009 r. pra-
cownik może złożyć wniosek 
o indywidualny rozkład czasu 
pracy nawet wówczas, gdy u 
przedsiębiorcy nie wprowa-
dzono w sposób systemowy
możliwości ponownego za-
trudnienia pracownika w tej 
samej dobie pracowniczej. 
Taki wniosek mogą złożyć 
pracownicy, którzy opiekują 
się dziećmi do ukończenia 14 
lat albo opiekują się członkiem 
rodziny wymagającym jego 
osobistej opieki.

Maria Szwajkiewicz

Biuro Prawne przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S” udzie-
la porad prawnych zarówno w sprawach dotyczących związkowych 
organizacji zakładowych, jak i w sprawach indywidualnych. 

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ 
„Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. 

Związkowi prawnicy pełnią stałe dyżury prawne od poniedziałku 
do piątku w siedzibie ZRG, ul. Wały Piastowskie 24, pok.106, oraz 
w środy i czwartki w oddziale w Gdyni, ul. Śląska 52. 

Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy praw-
nik będzie obecny: 58 308-44-69 lub 308-42-74.

pn. wt. śr. czw. pt.

koordynator 
działu
dr Waldemar 
Uziak

12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona Jarosz- 
Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Joanna Kobus- 
-Michalewska

– 8.30-11
Oddział 
Gdynia
11-17

8.30-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-15 – 9-12 – 9-16

doradca prawny
Maria  
Szwajkiewicz

9-15 9-15 9-15
O. Gdynia
11.30-
-16.30

9-15

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

Biuro Prawne 

Kalendarz świąt w 2010 roku
 1 stycznia – Nowy Rok (piątek)
 4 kwietnia – I dzień świąt Wielkiejnocy (niedziela)
 5 kwietnia – II dzień Wielkiejnocy (poniedziałek)
 1 maja – święto państwowe (sobota)
 3 maja – święto narodowe (poniedziałek)
 23 maja – pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela)
 3 czerwca – Boże Ciało (czwartek)
 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 

(niedziela)
 1 listopada – dzień Wszystkich Świętych (poniedziałek)
 11 listopada – narodowe Święto Niepodległości (czwartek)
 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (sobota)
 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (niedziela)
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Od 1 stycznia 2010 r. znie-
siono próg dochodowy 
dla świadczenia pielęgna-
cyjnego.

Od 1 stycznia 2010 r. każdy 
rodzic, który zrezygnuje 

z pracy, aby opiekować się 
dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią, otrzyma świadczenie pie-
lęgnacyjne bez względu na wy-
sokość dochodu w rodzinie.

Do końca 2009 roku świad-
czenie pielęgnacyjne przy-
sługiwało wtedy, gdy dochód 
na osobę w rodzinie nie prze-
kraczał 583 zł. Od 1 stycznia
świadczenie to (w kwocie 520 

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy uzyskają prawo do 2 ty-
godni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeżeli przy 
jednym porodzie urodzą się co najmniej bliźniaki, do 3 ty-
godni. Takie rozwiązanie przyjęto na lata 2010 i 2011. Od 
2012 roku wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
jeszcze się zwiększy.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla matki 
dziecka przysługuje, jeżeli 1 stycznia 2010 r. lub po tej da-
cie miała prawo do podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Udzielany jest jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielo-
krotności bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskie-
go. Warunkiem koniecznym jest złożenie do pracodawcy wniosku
o udzielenie dodatkowego urlopu z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem. Uchybienie temu terminowi może spowodować, że 
pracodawca nie będzie związany wnioskiem i może (chociaż nie 
musi) odmówić jego uwzględnienia.

Również ojciec dziecka może skorzystać z dodatkowego urlopu
macierzyńskiego zamiast matki, gdy
 pracownica matka po wykorzystaniu po porodzie co naj-

mniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego zrezygnuje z pozostałej
części na rzecz ojca dziecka
 pracownica wykorzysta w całości podstawowy wymiar

urlopu macierzyńskiego, a ojciec dziecka złoży z wyprzedzeniem 
wniosek o zamiarze korzystania z dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego bezpośrednio po zakończeniu przez matkę dziecka urlopu 
podstawowego.

Pracodawca nie musi informować pracownika o możliwości 
uzyskania dodatkowych uprawnień rodzicielskich. Dlatego to 
rodzice sami muszą sprawdzić, czy przysługuje im prawo do do-
datkowego urlopu i złożyć wniosek u pracodawcy. Z wnioskiem 
o dodatkowy urlop macierzyński może wystąpić tylko jedno z ro-
dziców i w wymiarze przez siebie określonym (może skorzystać
np. tylko z jednego tygodnia urlopu z przysługujących dwóch). 
Pracownik musi to określić we wniosku.  

Również od 1 stycznia 2010 r. ojcowie uzyskali prawo do urlo-
pu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia (po 2012 roku będą 
to już 2 tygodnie). To samodzielny rodzaj urlopu dla taty dziecka, 
niezależny od innych urlopów, takich jak dodatkowy urlop macie-
rzyński. Urlop ojcowski można wykorzystać zarówno w okresie
korzystania przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, jak
i później, maksymalnie do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca 
życia (art. 182 3 kodeksu pracy).

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego nie zmienił
się i w zależności od liczby urodzonych dzieci wynosi od 20 do 
37 tygodni. 

Prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyń-
skiego i dodatkowego urlopu ojcowskiego na takich samych zasadach 
jak biologiczni rodzice uzyskają również rodzice, którzy wystąpili
z wnioskiem o adopcję. Wymiar urlopu jest uzależniony od liczby
dzieci adoptowanych i wynosi od 1 tygodnia do 3 tygodni. Tak samo 
dodatkowy urlop uzyskają rodzice, którzy przyjęli dziecko na wycho-
wanie jako rodzina zastępcza. Od 2010 r. ojcom tych dzieci przysłu-
guje również urlop ojcowski w wymiarze do jednego tygodnia. 

Rodzicom w okresie korzystania z dodatkowych urlopów ma-
cierzyńskiego i urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macie-
rzyński wypłacany ze środków ZUS. 

Pracownik uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go może łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą u dotychczasowego 
pracodawcy w wymiarze nie większym niż połowa etatu. Wtedy 
dodatkowy urlop macierzyński udziela się na pozostałą część do-
bowego wymiaru czasu pracy. Przez okres urlopu macierzyńskiego 
łączonego z pracą przysługuje zarówno wynagrodzenie za pracę 
(odpowiednie do wysokości etatu) i zasiłek macierzyński (propor-
cjonalnie zmniejszony).

Również w tym przypadku pracownik chcący skorzystać
z uprawnienia rodzicielskiego musi złożyć odpowiedni wniosek do 
pracodawcy w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpo-
częciem pracy w niepełnym wymiarze oraz określić wymiar czasu 
pracy i okres, na jaki przewiduje przyjęcie takiego rozwiązania. 

Zmiany do kodeksu pracy wprowadziła ustawa z dnia 6 grudnia
2008 roku (Dz. U. nr 237 poz. 1654).

Maria Szwajkiewicz

Świadczenie pielęgnacyjne 

Dodatkowy urlop 
macierzyński  
i urlop ojcowski

zł) będzie przyznawane bez 
względu na wysokość rodzin-
nych dochodów i na takich 
samych zasadach jak zasiłek 
pielęgnacyjny, czyli na czas 
trwania orzeczenia o niepełno-
sprawności.

Nowelizacja ustawy z 28
listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych porządkuje 
też listę osób, które mają pra-
wo ubiegać się o świadczenie 
pielęgnacyjne. W pierwszej 
kolejności będzie ono przysłu-
giwało matce lub ojcu dziecka. 
W dalszej, osobie, na której 
ciąży obowiązek alimentacyjny 
zgodnie z przepisami kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego 
lub opiekunowi faktycznemu 
dziecka.

Poza tym gmina otrzyma 
upoważnienie do przepro-
wadzania wywiadu środowi-
skowego, aby sprawdzić, czy 
osoba, która składa wniosek 
o świadczenie pielęgnacyjne, 
rzeczywiście spełnia warunki 
do jego uzyskania.

 Zmiany wprowadziła usta-
wa z dnia 19 listopada 2009
r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z realizacją wydat-
ków budżetowych (Dz. U. nr 
219 poz. 1706).

Maria Szwajkiewicz

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów wprowa-
dza nowy rodzaj najmu. Jego główną zaletą ma być moż-
liwość łatwego wyeksmitowania najemcy. Zgodnie z no-
wymi przepisami umową najmu okazjonalnego lokalu jest 
umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych. Wynajmującym takiego mieszkania może 
być tylko osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności
gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowy 
tego rodzaju mogą być zawarte wyłącznie na czas okre-
ślony, na  okres nie dłuższy niż 10 lat.

lega zwrotowi w ciągu miesiąca 
od dnia opróżnienia lokalu.

Umowa najmu okazjonalnego 
lokalu oraz zmiany tej umowy 
wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Dla jej 
ważności niezbędna będzie także 
wizyta w urzędzie skarbowym i 
jej rejestracja w terminie 14 dni
od dnia rozpoczęcia najmu.

Ponadto właściciel będzie 
mógł  podwyższyć czynsz tylko 
na warunkach określonych w za-
wartej  umowie. Umowa najmu 
okazjonalnego lokalu wygaśnie 
w przypadku upływu czasu, na 
jaki była zawarta. Istnieje rów-
nież możliwość jej rozwiązania 
po upływie okresu wypowiedze-
nia. W oparciu o przepisy doty-
czące ochrony praw lokatorów, 
wypowiedzenie umowy powin-
no być pod rygorem nieważności 
dokonane na piśmie oraz okre-
ślać przyczynę wypowiedzenia. 
Możliwość wypowiedzenia jest
natomiast dopuszczalna na mie-
siąc naprzód, na koniec miesiąca 
kalendarzowego, jeżeli lokator:
 pomimo pisemnego upo-

mnienia nadal używa lokalu w 
sposób sprzeczny z umową lub 
niezgodnie z jego przeznacze-
niem
 pomimo pisemnego upo-

mnienia zaniedbuje obowiązki, 
dopuszczając do powstania
szkód lub niszczy urządzenia 
przeznaczone do wspólnego 
korzystania przez mieszkań-

ców albo wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciw-
ko porządkowi domowemu, 
czyniąc uciążliwym korzysta-
nie z innych lokali
 jest w zwłoce z zapłatą

czynszu lub innych opłat za 
używanie lokalu co najmniej za 
trzy pełne okresy płatności, po-
mimo uprzedzenia go na piśmie 
o zamiarze wypowiedzenia sto-
sunku prawnego i wyznaczenia 
dodatkowego, miesięcznego 
terminu do zapłaty zaległych i 
bieżących należności 
 wynajął, podnajął albo 

oddał do bezpłatnego używania 
lokal lub jego część bez wymaga-
nej pisemnej zgody właściciela.

Po wygaśnięciu lub roz-
wiązaniu umowy, gdy najemca 
dobrowolnie nie opróżni lokalu, 
właściciel zobowiązany będzie 
do doręczenia najemcy żądania 
jego opróżnienia. W razie dal-
szej zwłoki lokatora, właściciel 
będzie mógł wystąpić do sądu o
nadanie klauzuli wykonalności. 
Umowa wraz z ww.  klauzulą 
będzie podstawą do przeprowa-
dzenia eksmisji przez komorni-
ka. Nowe przepisy nie zakazują 
eksmisji na bruk, zatem w nie-
których przypadkach z pewno-
ścią będzie do niej dochodziło.

Analizując aktualny stan
prawny wskazać można, iż wła-
ściciele lokali przeznaczonych 
pod wynajem będą mieli dwie 
możliwości. Nowe przepisy 
pozwalają na skuteczną ochronę 
własności lub zawieranie umów 
najmu na starych zasadach,
skutkujących koniecznością  
wystąpienia do sądu z pozwem
o eksmisję. W ostatnim przy-
padku nie ma możliwości eks-
misji na bruk, zatem pozbycie 
się niechcianego lokatora może 
trwać nawet latami. 

Łukasz Sulej

NAJEM OKAZJONALNY

Szybka eksmisja 
uciążliwego lokatora 

Przy umowie najmu oka-
zjonalnego trzeba dopeł-
nić formalności, które nie 

są wymagane przy umowach 
najmu starego typu, w szczegól-
ności należy do niej załączyć: 
 oświadczenie najemcy 

w formie aktu notarialnego, 
w którym najemca poddał się 
egzekucji i zobowiązał się do 
opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie za-
wartej umowy najmu
 wskazanie przez najemcę 

innego lokalu, w którym będzie 
mógł zamieszkać w przypadku 
wykonania egzekucji obowiąz-
ku opróżnienia lokalu
 oświadczenie właściciela 

lokalu lub osoby posiadającej ty-
tuł prawny do lokalu, o którym 
mowa wyżej, o wyrażeniu zgody 
na zamieszkanie najemcy i osób 
z nim zamieszkujących w lokalu 
wskazanym w oświadczeniu.

Zawarcie umowy najmu 
okazjonalnego lokalu może 
być uzależnione od wpłacenia 
przez najemcę kaucji zabezpie-
czającej pokrycie należności 
przysługujących właścicielowi 
w dniu opróżnienia lokalu oraz 
ewentualnych kosztów egze-
kucji obowiązku opróżnienia 
lokalu. Kaucja nie może prze-
kraczać sześciokrotności mie-
sięcznego czynszu za dany lo-
kal, obliczonego według stawki
czynszu obowiązującej w dniu 
zawarcia umowy. Kaucja pod-
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

25 stycznia 2010 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. Najważniejszym 
tematem było przyjęcie budżetu oraz założeń do planu pracy na 2010 
rok. Następnie omawiano plan przygotowań do obchodów 30-lecia
powstania Związku. Tematem posiedzenia również było przygotowa-
nie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Słupskiego.              

– Od kiedy istnieje orga-
nizacja związkowa i jakie 
motywy przyczyniły się do 
jej powstania?

– W czerwcu 2009 r. naj-
pierw powstała Tymczasowa
Komisja Zakładowa. Ta wła-
ściwa ukonstytuowała się 4
listopada 2009 r. Głównym
motywem powstania związ-
ku była obrona miejsc pracy. 
Pracodawca wystąpił z wnio-
skiem o zwolnienie kilku pra-
cowników. Czuli się zagubieni 
i nie wiedzieli, jak zachować 
się w takiej sytuacji, to był 
taki zaczyn. Czuliśmy, że trze-
ba im pomóc i na początku w 
dwanaście osób udało nam się 
założyć związek zawodowy.

– Ilu członków obecnie li-
czy Wasza komisja?

– W chwili obecnej do orga-
nizacji należy 67 pracowników. 
Liczba zatrudnionych w dwóch 
Realach wynosi 170 osób, więc 
uzwiązkowienie jest bardzo
wysokie. W bardzo krótkim 
czasie wstąpiła do nas prawie
1/3 załogi.

– Czy na terenie Waszego 
zakładu pracy działają inne 
związki zawodowe?

– Tak się złożyło, że obecnie 
jesteśmy jedynym związkiem
zawodowym, tym większą czu-
jemy odpowiedzialność za na-
szych członków i pokładane w 
nas nadzieje na rozwiązywanie 
problemów pracowniczych.

– Jak Pan myśli, czym kie-
rują się ludzie, wstępując do 
Waszego związku?

– Na pewno część osób 
czuje się bardziej bezpiecznie, 
wiedzą, że nie zostaną sami ze
swoimi problemami. W chwi-
li „zagrożenia” będą mieli do 
kogo zwrócić się o radę i po-
moc. Poza tym mamy swój 
fundusz socjalny, z którego 
nasi członkowie korzystają,
m.in. wczasy pod gruszą.

– Jakie aktualnie rozwią-
zujecie konkretne problemy 
Waszych związkowców i jak 
na ich tle układa się współ-
praca z dyrekcją?

– Nasza międzyzakładowa 
komisja działa w dość specy-
ficznej branży handlowej, więc
problemy też są inne. Mimo 
że istniejemy bardzo krótko,
spraw jest sporo, głównie cho-
dzi o czas pracy. Ostatnio mie-
liśmy spotkanie z dyrekcją na 
temat naszej współpracy i my-
ślę, że obie strony są bardzo
zadowolone z tej rozmowy. 
My rozumiemy, że są okresy w 
handlu, gdzie trzeba po prostu
więcej i dłużej pracować, a dy-
rekcja wie, że ma w nas partne-
ra. Określiłbym ten etap jako 
okres poznawania i budowania 
relacji między partnerami.

– Cele na przyszłość dla 
członków i Pana priorytety 
w pracy na najbliższe mie-
siące?

– Jesteśmy na etapie zbie-
rania informacji od naszych 
członków. W imieniu orga-
nizacji chciałbym zapropo-
nować cały pakiet spraw, ale 
potrzebujemy trochę czasu na 
ich przygotowanie. Na pewno 
będą to realistyczne i dobre dla
całego zakładu rozwiązania.

– Co Pan zamierza robić 
w celu pozyskania nowych 
członków?

– Przede wszystkim chce-
my zacząć od rozmów, przed-
stawiając korzyści, jakie będą
mieli nasi przyszli członkowie. 
Stawiamy na dialog z załogą, 
jak również związku z dyrek-
cją. Chcemy wspólnie rozwią-
zywać nasze problemy. Uwa-
żam, że czas palenia opon już 
bezpowrotnie minął. Związek 
musi bronić ludzi, ale na dro-
dze kompromisu, a nie kon-
frontacji. Teraz jest taki czas,
gdzie trzeba budować, a nie 
wzajemnie się niszczyć. Ludzie 
potrzebują stabilizacji i bez-
pieczeństwa, po wstąpieniu
do naszego związku będziemy 
chcieli im to zagwarantować.

– Może na koniec naszej 
rozmowy powie Pan, jak 
został przewodniczącym 
Międzyzakładowej Komisji 
NSZZ „Solidarność’

– Trudno mówić o sobie.  
Ze względu na mój staż pracy
w Realu wzbudzałem zaufa-
nie, gdyż zawsze starałem się

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Związek zawodowy w słupskim Realu

Priorytety pracy Regionu Słupskiego 
w roku 2010

Rozmowa z JANUSZEM GILIŃSKIM, przewodniczącym Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „Solidarność” słupskiego Reala

być dobrym pracownikiem 
i kolegą. Wcześniej, gdy nie 
było związku, często broni-
łem kolegów czy koleżanki 
w rozmowach z dyrekcją. 
Mówiłem to, co myślę i być 
może tym wzbudziłem za-
ufanie załogi. Chciałbym też 
podziękować Zarządowi Re-

gionu NSZZ „Solidarność” 
w Słupsku za pomoc, którą 
otrzymaliśmy, gdy powsta-
wała nasza komisja.

– Dziękuję za rozmowę 
i życzę sukcesów w budowie 
młodej organizacji związko-
wej.



R E G I O N  S Ł U P S K I  W  2 0 0 9  R O K U
Prawie 5 tysięcy 
związkowców z Grupy 
ENERGA 6 marca 2009 r. 
manifestowało na ulicach 
Gdańska. Ze Słupska 
pojechało ok. 300 osób, 
w tym 200 członków 
„Solidarności”, których 
wspierali działacze z OPZZ i 
osoby niezrzeszone.

27 listopada 2009 r. prawie 
tysiąc związkowców z NSZZ 
„Solidarność” protestowało 

w Toruniu przeciwko 
zwolnieniom pracowników 

spółki należącej do grupy 
farmaceutycznej TORFAM. 

Byliśmy i my.

Związkowcy z Regionu 
Słupskiego 15 grudnia 
2009 r. wzięli udział w 

manifestacji „Solidarności” 
w Warszawie. Kilka 

tysięcy stoczniowców, 
pracowników zbrojeniówki, 

kolejarzy i osób z innych 
branż z całej Polski 

protestowało na ulicach 
stolicy, domagając 

się od rządu podjęcia 
natychmiastowych działań 

w obronie miejsc pracy.
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Rozlosowaliśmy nagrodę 
za rozwiązanie „Świą-
tecznej krzyżówki z kocią 
nóżką” z nr. 12/2009. 
Poprawnie wyłoniła hasło 
„Pójdźmy wszyscy do 
stajenki” pani BOGUMIŁA 
OTROMBKA z Wejherowa. 
Nagrodę wyślemy pocztą. 
Gratulujemy.

CZYTELNICY I MY

Na końcu 
JĘZYKA
Ukryte w miesiącach

Wyraz miesiąc to dawniej nazwa „odcinka czasu” i „księ-
życa”. U Franciszka Karpińskiego czytamy: „Już miesiąc za-
szedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za borem”, a zatem 
zaszedł – nie „księżyc” tylko „miesiąc”.

 Nazwa miesiąc wywodzi się od dawnej cząstki wyrazowej
(*mē-) słowa mierzyć (chodziło o mierzenie czasu), bo – jak 
pisał Bruckner w „Słowniku etymologicznym języka polskie-
go” – „wedle księżyca czas mierzyły ludy”.

Słowianie, a wśród nich także Polanie, nie znali podziału 
roku na miesiące. Po przyjęciu chrześcijaństwa Kościół wpro-
wadził kalendarz z łacińskimi i greckimi nazwami miesięcy, 
które zastępowano rodzimymi słowami. Większość z nich się
przyjęła, ale maj i marzec pozostały, chociaż i te nazwy próbo-
wano zastąpić wyrazami polskimi. Na przykład „marzec” przez
jakiś czas nazywano brzezień, bo „wtedy zielenią się brzozy”. 

Nasi przodkowie bacznie obserwowali to, co się wokół nich 
działo i dlatego prawie wszystkie polskie nazwy miesięcy mają
pochodzenie ludowe i związek ze zmianami w przyrodzie lub 
z pracami charakterystycznymi dla danego okresu w roku.

Styczeń wywodzi się od starej formy czasownika „ciąć”.
W okresie staropolskim ważnym zajęciem był wyrąb (cięcie)
drzew w lesie i wtedy nazwa „czasu wyrębu” miała postać
sieczeń, natomiast w XVI w. przekształcono ją na styczeń lub 
tyczeń, co kojarzy się z tyką, tyczką. W ten sposób, wyjaśniając 
pochodzenie wyrazu styczeń, jedni łączą go z drewnem pozy-
skiwanym zimą, a inni z tym, co robiono w okresie zimowym 
z cienkich drewnianych prętów – tyczek, które później wyko-
rzystywano do upraw lub do montowania sieci na ptaki.

Luty pochodzi od staropolskiego przymiotnika o znaczeniu
„srogi, groźny, ostry, okrutny”, bo jest to okres, w którym
występuje „luty” (ostry) mróz. Pamiętamy, że w „Krzyża-
kach” Henryka Sienkiewicza Maćko i Zbyszko odpoczywali 
w karczmie „Pod Lutym Turem”.

Marzec wywodzi się od łacińskiej nazwy „Martius men-
sis”, którą tłumaczymy jako „miesiąc poświęcony Marsowi” 
– mitologicznemu rzymskiemu bogowi wojny, który czczony 
był także jako stróż pól i urodzajów oraz (prawdopodobnie)
jako patron pór roku. Najczęściej tłumaczy się nazwę tego 
miesiąca tym, że w marcu, w na początku rzymskiego nowego 
roku, wyruszano na wyprawy wojenne i dlatego nazwę tego 
miesiąca poświęcono Marsowi – bogowi wojny. W języku 
polskim marzec pojawił się za pośrednictwem języka staro-
czeskiego.

Kwiecień bez trudu kojarzy się z kwiatami i rzeczywiście 
pochodzi od przymiotnika „kwietny”.

Maj pochodzi od łacińskiej nazwy miesiąca Maius, która 
z kolei wywodzi się od imienia Mai – mitologicznej bogini.

Czerwiec przywołuje kolor czerwony, ale wywodzi się 
albo od tego, że o tej porze lęgnie się „czerw”, czyli „larwa 
pszczoły”, albo od barwnika (czerwonego) dostarczanego
przez owady.

Lipiec słusznie łączymy z kwitnącą lipą, ponieważ starsza
forma „lipień” pochodzi od rzeczownika lipa lub od przy-
miotnika lipowy (nawiasem mówiąc: lipy obecnie kwitną w 
czerwcu), natomiast

sierpień – z sierpem, bo przecież właśnie w tym miesiącu 
było to narzędzie używane podczas żniw.

Wrzesień to miesiąc, w którym kwitną wrzosy, a
październik to czas czesania lnu lub konopi, po której to 

czynności pozostają suche łodygi – paździerze.
Listopad bez trudu kojarzy się z „czasem opadania liści”, 

a grudzień z „okresem, w którym są grudy”, czyli zamarznięta 
ziemia lub kawałki zamarzniętej ziemi.

Z przymrużeniem oka

Etymologia wyrazów fascynuje wiele osób – nie tylko ję-
zykoznawców – i dlatego można spotkać różne wyjaśnienia 
słów. Zabawy wyrazami znane są od dawna i nie ma w tym 
nic złego, byle nie mylić domysłów z nauką. Na przykład spo-
tkałam się ze stwierdzeniem, że styczeń to „miesiąc na styku
starego i nowego roku”, a marzec pochodzi od „marznięcia”, 
zaś październik od słowa „paź”.  

Barbara Ellwart

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy NCM 
w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych na wycieczkę 

W programie:
 Orawice, Beśenova (Źródła geotermalne – Słowacja)
 Zakopane
Termin: 5.03. – 14.03.
Cena: 1210 zł

Zakopane – zakwaterowanie i smaczne domowe wyżywienie w dwóch prywatnych pensjona-
tach – pokoje 2-,3-,4-osobowe z łazienkami; dojazdy autokarem do aquaparku z wodą geo-
termalną w Orawicach oraz Thermal Park Beśenova i Bukowiny Tatrzańskiej (baseny 1260 
m kw.). W odległości 14 km od pensjonatu znajduje się kompleks basenów geotermalnych o 
podobnych walorach – Termy Podhalańskie. Woda ta (odwiert w ziemi głębokość 1500 m 
– 2700 m, 30–40 stopni C) jest wysoko zmineralizowana i posiada bardzo dobre właściwości 
lecznicze m.in. w zakresie chorób reumatycznych, układu moczowego, nerwic oraz stresu 
itd. Uwaga – niekonieczna jest umiejętność pływania! 
Uwaga: na Słowacji obowiązuje euro! 
Należy posiadać paszport lub nowy dowód osobisty
Kontakt: JOLANTA FLORKOWSKA, 58 769 37 39, 501 065 210 

POZIOMO
4) region Polski z Inowro-
cławiem, 8) schorzenie wy-
wołane niedoborem wit. B,  
9) narzucenie komuś swojej 
woli, 10) gafa towarzyska, 11) 
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Krzyżówka z libańskim drzewem
pod Grunwaldem, pod Płowca-
mi, 12) miasto greckie ze Świą-
tynią Artemidy, 14) klub pił-
karski z Wronek, 17) zakazany 
temat, 18) taczka dwukołowa,  
21) zawody sportowe z udzia-

łem czterech drużyn, 23) autor 
„Cafe pod Minogą”, 24) fryzura  
z drobnych loczków, 25) azja-
tycka pustynia, 26) rekrutacja, 
29) członek Prezydium Komisji 
Zakładowej, 30) przyzwyczaje-
nie, 31) umowa przedślubna

PIONOWO
1) płaskorzeźba, 2) jeden 
z Trzech Króli, 3) Indianie  
z czubami, 5) zastosowanie, 
6) nieco większa od skrzypiec, 
7) człowiek śniegu, 12) wy-
mowny, gadatliwy, 13) Robin 
Hood w spódnicy, 15) Franci-
szek, arcybiskup z Krakowa, 
16) trapez, romb, 19) piwo 
angielskie, 20) jedn. pracy,  
22) kształt zygzakowaty, 27) nad 
oczami, 28) libańskie drzewo

(kas)

Litery  z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym rogu 
kratki  od 1 do 28 utworzą 
rozwiązanie.  

Pielgrzymka „S” do Watykanu
10–11 kwietnia 2010 r. odbędzie się Ogólnopolska 

Pielgrzymka „Solidarności” do Watykanu w 5 rocznicę 
śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II i 30-lecia NSZZ 
„Solidarność”

Organizatorem pielgrzymki jest Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”, z którą współpracują dwa biura 
pielgrzymkowe: PZ SOLTUR sp. z o.o. z Krakowa oraz 
MEDITERRANEUM TOUR OPERATOR z Poznania.

Zarząd Regionu lub Rada Krajowego Sekretariatu  
w przypadku podjęcia decyzji o zorganizowaniu piel-
grzymki z innym biurem proszeni są o zaplanowanie ter-
minu w dniach 10 i 11 kwietnia 2010 r. Wszystkie informa-
cje dotyczące wyjazdu grupy prosimy przekazać do Biura 
Organizacyjno-Statutowego Komisji Krajowej NSZZ „S” 
tel. 58 308 44 34

Oferty biur podróży i więcej informacji 
na www.solidarnosc.org.pl 
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KUŹNIA WODNA w Oliwie

REKLAMA

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

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

 

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

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

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

Członkowie prezydium, pok. 107  
308-42-60, 308-43-61, 308-42-89

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

Kadry, pok. 127, 308-42-97

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

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.125 i 127,  
346-22-12, 308-42-50,  
administracja@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

Dział Programów Europejskich, 
pok. 128, 308-43-37  
s.gatz@solidarnosc.gda.pl

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

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

Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 
127 308-43-02  

Biuro Pracy, pok. 9,  
301-34-67 308-43-47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

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

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

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

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

Maraton, pok. 126, 308-44-90  
fax: 346-30-34

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

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301-06-
-22, 308-44-50

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

Biura oddziałów ZR

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

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
502 172283, tel./fax 681-31-00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172281, tel./fax 562-22-20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 0506 074609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Niemal na początku doliny, 
u zbiegu dwóch potoków: 
Oliwskiego i Prochowego, 

stoi stara kuźnia wodna. Drewnia-
ny budynek ze spadzistymdachem
przykrywa najróżniejsze urzą-
dzenia pamiętające dobrze czasy 
sprzed kilkuset lat. Są tam drew-
niane koła o średnicy 4 metrów 
z 44 łopatkami poruszane wodą. 
Od owych kół poprowadzono 8-
-metrowe wały, wykonane z dębo-

Technika fascynuje niemal każdego. Jednak rzadko kojarzymy ją z wydarzeniami sprzed kilku 
stuleci, a jeszcze rzadziej z miejscem, do którego chcielibyśmy się udać na weekendowy 
wypoczynek za miasto. Jednak i takie urządzenia przemysłowe mogą być fascynujące, tym 
bardziej jeśli znajdują się w zasięgu dojazdu komunikacją miejską albo pieszego spaceru 
z domu. Wybierzmy się więc do Doliny Radości, na ulicę Bytowską w Gdańsku Oliwie.

wych bali o średnicy metra, wpro-
wadzające w ruch młoty. Dzięki 
zastosowaniudźwigniprzyobrocie
wału następuje uniesienie młota
o ciężarze około 250 kilogramów. 
Młot ten spada z wysokości około 
40 centymetrów na kowadło. Jest
też piec grzewczy, a także wielkie 
nożyce (mimośrodowe) do cięcia 
rozgrzanego żelaza o grubości 4 
centymetrów. Aż nie chce się wie-
rzyć, że takie cudeńka zachowały 

się do naszych czasów i że można 
nadal na nich pracować. 

Historia tej budowli zaczę-
ła się gdzieś w drugiej połowie 
XVI w., kiedy to zachodnie partie 
Oliwy, te położone nad Potokiem 
Oliwskim, należały do mająt-
ku Johanna Klinghammera. W 
1597 r. posiadłość wraz z dwiema 
funkcjonującymi na potoku kuź-
nicami żelaza i młynem procho-
wym nabył opat Dawid Konarski 
dla klasztoru ojców cystersów
z Oliwy. Zakonnicy wydzierża-
wiali zakład, pobierając wysokie 
opłaty. I tak w latach 1628–1733 
dzierżawcą kuźni była rodzina 
Remus. Po likwidacji klasztoru 
przez władze pruskie w 1831 r. 
kuźnię przejął Daniel Mągłowski. 
W latach 1918–1945 należała 
ona do Maxa Hansena, po czym 
przechodziła w ręce różnych 
użytkowników.

Te produkujące metalowe wy-
roby zakłady w XVIII w. przyno-
siły pokaźne zyski. Dzierżawca 
kuźni dostarczał klasztorowi że-
lazo w ilości kilkuset kilogramów 

rocznie. Dokumenty podają, że w 
1830 r. produkcja kuźni wynosiła 
1340 funtów okrętowych, a jeden 
funt okrętowy równał się 139 
kilogramom. Zakład ten funk-
cjonował i dobrze prosperował 
do 1948 r. Niestety, w czasach
komunistycznych odebrano go
prywatnym właścicielom i za-
czął popadać w ruinę. W 1957 r. 
zainteresowało się nim Muzeum 
Techniki NOT w Warszawie. 
Przez ponad 20 lat trwała jego 
rekonstrukcja. W 1978 r. kuźnia
ponownie zaczęła funkcjonować, 
ale już jedynie na potrzeby mu-
zealne. Do dzisiaj wykuwa się 
w niej metalowe pamiątki dla 
zwiedzających, kraty ozdobne 
i inne przedmioty artystyczne,
wszystko pod gust turystów.

Dużą atrakcją są odbywają-
ce się tu pokazy kucia, niesa-
mowite wydarzenie, pozwala-
jące cofnąć się do przeszłości. 

Kuźnia ożywa. Na rozża-
rzony kawałek żelaza, trzyma-
ny szczypcami przez kowala 
i oparty na kowadle, głucho 
uderza młot. Zza ściany sły-
chać łoskot spadającej wody na 
łopatki kół, jakby spod ziemi 
dobywa się skrzypienie drew-
nianych wałów. Nieforemny 
metal nabiera kształtu. Detale 
kowale dobijają ręcznym młot-
kiem. Melodia równych ude-
rzeń, precyzyjne ruchy tworzą 
niezwykłą atmosferę miejsca. 

Przez stulecia kuźnia wodna
była największym zakładem w ca-
łym kompleksie oliwskim, dzisiaj 
jest jedynym oddziałem Muzeum
Techniki w Polsce północnej. 
Prezentuje unikatowe w skali eu-
ropejskiej urządzenia do obróbki 
stali napędzane siłą wodną.

Kuźnię można zwiedzać co-
dziennie (co do godzin otwarcia 
najlepiej upewnić się telefonicz-
nie: 58 552 51 51), ale w soboty 
i niedziele można ją zwiedzać 
tylko po wcześniejszej rezer-
wacji. Pokazy kucia odbywają 
się wówczas, kiedy zbierze się 
spora grupa zainteresowanych, 
składająca się od kilkunastu do
dwudziestu paru osób.

Tekst i zdjęcia 
Maria Giedz

Kuźnia wodna – koło wodne napędzające urządzenia.

Ręczna obróbka.


