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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

42 rocznica Sierpnia 1980 i powstania 
NSZZ „Solidarność”,
34 rocznica strajków z maja i sierpnia 1988 roku

Rocznicowe obchody 
w Strzebielinku

– Jesteśmy tutaj, żeby oddać hołd 
wam wszystkim – mówił podczas 
uroczystości zorganizowanych 
w niedzielę, 14 sierpnia w Strze-
bielinku wojewoda pomorski 
Dariusz Drelich.
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Bez pracy przez prawie trzy 
lata pozostawał Krzysztof 
Rzeszutek, wiceprzewodni-
czący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku. W tym 
przypadku pracodawca uza-
sadnił zwolnienie narusze-
niem podstawowych obo-
wiązków pracowniczych.

 str. 7

Czy będzie wprowadzona  
realna ochrona zwalnianych osób? 

Rozmowa z Władysławem Ornow-
skim, związkowcem od lat poma-
gającym osobom potrzebującym 
w ramach Fundacji „Pan Władek”, 
a przez ostatnie miesiące jeżdżą-
cym także do Ukrainy.

str. 18

Nie mamy biura ani pensjiDemokracja „Solidarności”

 Kończy się IX kadencja związko-
wych władz. Demokracja w NSZZ 
„Solidarność” opiera się na bezpo-
średnim głosowaniu, a wszystkie 
władze Związku pochodzą z wy-
borów bezpośrednich, przeprowa-
dzonych na kilku szczeblach.  

str. 12

W Wojewódzkim Inspektora-
cie Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w Gdańsku wszczęty 
został spór zbiorowy. Jego 
przyczyną są zarobki, ponie-
waż gdańska placówka to naj-
gorzej opłacany inspektorat 
zarówno w ramach Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go (pod który podlega), jak i 
w skali takich inspektoratów 
w kraju.  

 str. 10

Domagają się równych wynagrodzeń

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

– Gdzie działa Związek, inni 
czują się bezpieczniej i wiedzą, 
że w trudnych sytuacjach jest 
miejsce, do którego mogą się 
udać i poprosić o wsparcie. To 
ważne – mówi Izabela Rułkow-
ska, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania 
w Kolbudach.

 str. 8

Świat się zmienia,  
warunki pracy także
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Bez porozumienia w sprawie płacy 
minimalnej

15 lipca podczas posiedzenia Rady Dialogu Spo-
łecznego, któremu przewodniczył szef Komisji Kra-
jowej „Solidarności” Piotr Duda, odbyła się debata na 
temat założeń projektu budżetu państwa oraz propo-
zycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023, 
jak również propozycji wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzino-
wej w 2023 roku. 

Według rządowej propozycji od  stycznia 2023 
r. najniższa pensja wynosić ma  3383 zł brutto, a od 
lipca 3450 zł brutto. NSZZ „Solidarność” podtrzymał 
postulat wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej nie mniej niż 20 proc. oraz wzrostu mini-
malnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 
r. nie mniej niż o 490 zł i od 1 lipca 2023 nie mniej niż 
o 250 złotych. Związek ponadto uznał za konieczne 
dokonanie jeszcze w tym roku pozytywnej interwen-
cji w kwestii wynagrodzeń zatrudnionych w sferze �-
nansów publicznych, tak by co najmniej utrzymać ich 
realną wartość w świetle wysokiej dynamiki in�acji w 
bieżącym roku.

Niestety, członkowie Rady Dialogu Społecznego 
nie uzgodnili wspólnej propozycji minimalnej pensji na 
przyszły rok, co oznacza, że rząd do 15 września ma czas 
na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Podpisali gwarancje dla pracowników
PKN ORLEN zawarł porozumienie z Grupą LOTOS i 

związkami zawodowymi obu �rm potwierdzające i usta-
lające uprawnienia pracowników po ich połączeniu. Za-
bezpieczenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa 
pracy to kolejny ważny etap fuzji z Grupą LOTOS.

Podpisane porozumienie zakłada 48-miesięcz-
ny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla 
pracowników Grupy LOTOS oraz 24-miesięczny okres 
utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, 
w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. PKN 
ORLEN zobowiązał się również do zapewnienia �nan-
sowania pracownikom Grupy LOTOS pakietu medycz-
nego i stomatologicznego na dotychczasowych lub 
nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich 
samych warunkach koncern zapewni ubezpieczenia 
grupowe na życie oraz �nansowanie ubezpieczeń na 
życie z funduszem kapitałowym.

Ponadto PKN ORLEN w zawartym porozumieniu 
zobowiązał się do prowadzenia, według najnowszych 
standardów, programów szkoleniowych dla pracow-
ników Grupy LOTOS. Będą one dostosowane do ich 
potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy oraz 
podnoszenie kwali�kacji przez pracowników.

Domagamy się odblokowania prac

„Jako inicjator obywatelskiego projektu ustawy o 
emeryturach stażowych, którego pierwsze czytanie 
odbyło się 14 grudnia 2021 r., wyrażam oburzenie 
z powodu mrożenia prac nad tą niezwykle ważną 
społecznie ustawą” – napisał w liście do marszałek 
Sejmu Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. – „To już blisko 8 miesięcy” 

– przypomniał i zwrócił uwagę, że „to niezrozumiałe 
i sprzeczne z dotychczasowymi standardami 
stosowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość”. 

Przewodniczący podkreślił dobrą dotychczaso-
wą współpracę, która dzięki m.in. marszałek Witek 
zaowocowała licznymi zrealizowanymi przez PiS po-
stulatami Związku. „Pani Marszałek wobec „Solidarno-
ści” wykazywała daleko idącą otwartość i życzliwość. 
Wiele z tych postulatów nie mogłoby być skutecznie 
zrealizowanych bez zaangażowania w proces legisla-
cyjny. Jesteśmy za to wdzięczni” – dodał Piotr Duda. 
Na koniec zwrócił się o pilne kontynuowanie prac, 
tak „aby były one punktem wyjścia do wypracowa-
nia możliwie najlepszego rozwiązania kwestii eme-
rytur stażowych. Jesteśmy otwarci na dialog, tylko 
ten dialog musi się toczyć”.

Żądają podwyżek dla wszystkich 
pracowników

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwała 
pracodawcę do podniesienia wynagrodzeń.  „Wa-
loryzacja płac dla kilku tysięcy pracowników nigdy 
nie będzie uznana za podwyżki indywidualne, choć 
pracodawca stara się wytworzyć takie pozory praw-
ne poprzez zmuszenie do podpisywania nieznanych 
w prawie pracy oświadczeń. Omijanie w ten sposób 
artykułu 27 Ustawy o związkach zawodowych czyni 
podjęte działania wątpliwymi prawnie i zagrożonymi 
nieważnością” – zwraca uwagę Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy PGW Wody Polskie. „Ta część 
pracowników, która została całkiem pozbawiona wa-
loryzacji in�acyjnej, jest poddana oczywistej dyskry-
minacji”. 

Komisja Zakładowa w swoim piśmie zauważa także, 
iż na „chaotycznej regulacji” najbardziej skorzystały oso-
by o krótkim stażu, przyjmowane na zawyżonych staw-
kach. Długoletni pracownicy są nadal pokrzywdzeni. 
Zaoferowanie im waloryzacji w wysokości 300 zł przy 
sumarycznym trzyletnim wzroście in�acji na poziomie 
około 35 procent to „działanie poniżające, tym bardziej 
że niektórym od tej kwoty odjęto jeszcze różnicę do 
kwoty płacy minimalnej”.

Wnioskujemy o częstsze kontrole

Handlowa „Solidarność” zwróciła się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby kontroli 
w sklepach w zakresie przestrzegania ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele. To reakcja na doniesienia, 
według których część sklepów sieci Biedronka miała 
być otwierana. 

– Sieci handlowe znowu próbują omijać ustawę 
o niedzielnym handlu. Jeśli nie spotka się to ze zde-
cydowaną reakcją Państwowej Inspekcji Pracy, bę-
dzie to oznaczało, że żyjemy w państwie z dykty, w 
którym można bezkarnie łamać prawo i wyzyskiwać 
pracowników – mówi Alfred Bujara, szef Krajowego 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„Solidarność”.  – W piśmie do PIP zgłosiliśmy również 
postulat, aby kontrole w poszczególnych placówkach 
handlowych, które naruszają przepisy, były przepro-
wadzane wielokrotnie, w każdą kolejną niedzielę.  
Jednorazowe złamanie zapisów ustawy regulującej 
handel w niedziele stanowi wykroczenie. Jeżeli sytu-
acja się powtarza i prawo jest łamane w sposób upo-
rczywy, mamy już do czynienia z przestępstwem, za 

które grożą znacznie bardziej dotkliwe kary �nansowe, 
sięgające nawet miliona złotych. Gdy kontrola jest jed-
norazowa, to właścicielowi sklepu po prostu opłaca się 
zapłacić tysiąc – dwa tysiące złotych kary i nadal łamać 
prawo – tłumaczy Bujara. 

Stanowisko pocztowców
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Soli-

darność” Pracowników Poczty Polskiej przyjęło stano-
wisko w sprawie wprowadzenia narzędzia pod nazwą 
„Analiza czasu pracy służby doręczeń” i określiło go mia-
nem „absurdalnego”. „To nakładanie kolejnych, bardzo 
pracochłonnych i trudno wykonalnych, a nic niewno-
szących zadań na naczelników urzędów pocztowych” 
– stwierdzili związkowcy w piśmie. W dokumencie od-
nieśli się również do kwestii problemu wynagrodzeń 
dla listonoszy za wykonywanie dodatkowych zadań. 
„Niewypłacanie tych wynagrodzeń spowoduje, że 
wystąpimy do wszystkich okręgowych inspektoratów 
Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przepro-
wadzenie postępowania dotyczącego łamania prawa 
pracy” – zapowiedzieli. (Czytaj na str. 6)

Medale dla sportowców z „Solidarności”

Siedem medali, w tym trzy złote, zdobyła polska 
reprezentacja siatkarska podczas Światowych Igrzysk 
Policjantów i Strażaków, które odbyły się pod koniec 
lipca w Holandii. W barwach zwycięskich drużyn wy-
stępowali członkowie strażackiej „Solidarności” z Ra-
ciborza i Rybnika.  

Z Polski do Holandii pojechało 8 strażaków grają-
cych w siatkówkę. W tym gronie znaleźli się: Mirosław 
Hyjek i Mateusz Musioł z „Solidarności” KP PSP w Raci-
borzu oraz Mariusz Jajus, członek Związku w KM PSP 
w Rybniku. – Zdominowaliśmy rywalizację – mówi 
Mirosław Hyjek, przewodniczący „S” w raciborskiej 
komendzie PSP.

Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków (The 
World Police and Fire Games) są organizowane dla 
aktywnych i emerytowanych funkcjonariuszy policji 
i strażaków z całego świata. Odbywają się co 2 lata, 
a ich uczestnicy rywalizują w ponad 60 dyscyplinach 
sportowych.

Rozmawiali o wynagrodzeniach
Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń była głów-

nym przedmiotem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożar-
nictwa NSZZ „Solidarność”  w dniu 2 sierpnia. Rada 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” od-
niosła się do założeń budżetu państwa na rok 2023. 
W jej ocenie propozycja podwyżek w państwowej 
sferze budżetowej w wysokości 7,8  proc. jest nie-
akceptowalna. W tym zakresie poparto oczekiwania 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz pozostałych 
central związkowych, które postulowały co najmniej 
20-procentowy wzrost wynagrodzeń. 

Dostali podwyżki
900 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosły od 

1 sierpnia wynagrodzenia w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. Dzięki staraniom organizacji związ-
kowych pracownicy tej instytucji otrzymają także 
wyrównanie podwyżek za miesiące od stycznia do 
lipca tego roku. Gwarantowana kwota podwyżki dla 
każdego pracownika to 600 zł brutto. Natomiast na 
podwyżki uznaniowe pracodawca przeznaczył śred-
nio 300 zł brutto na osobę. O wysokości podwyżek 
indywidualnych decydowali dyrektorzy poszcze-
gólnych oddziałów w uzgodnieniu z organizacjami 
związkowymi. Kierowano się zapisami zakładowego 
układu zbiorowego pracy odnoszącymi się do kwe-
stii indywidualnego wzrostu płac. Brano pod uwagę 
m.in. przebieg pracy, zaangażowanie oraz staż.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zatrudnio-
nych jest ok. 43 tys. pracowników. 

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane 
dla członków „Solidarności” posiadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu 
elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy kart 
lojalnościowych związkowcy tankują bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach 
na stacjach Lotos. 

Pamiętajmy także o innych zniżkach w ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. 
ubezpieczenia w PZU. Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
rabatu. Zniżka przysługuje na: PZU Auto AC, OC, NNW Max, PZU Dom, PZU NNW – ogólne, 
umowy indywidualne i rodzinne, PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budyn-
ków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika oraz PZU Wojażer.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, zarówno dla poszcze-
gólnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie 
legitymacji NSZZ „Solidarność” w placówce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe 
prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów 
przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane 

Zniżki na stacjach Lotos
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Oświata przeciw zmianom
Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” zs. w Gdańsku „zde-
cydowanie sprzeciwia się zmianom w ustawie Karta 
nauczyciela, przyjętym przez Sejm 23 czerwca 2022”. 
Chodzi m.in. o kolejną przebudowę awansu zawodo-
wego, zatrudnianie nauczycieli z pełnymi kwali�ka-
cjami i zwanymi w ustawie „początkującymi” na czas 
określony, wydłużanie czasu pracy nauczyciela bez 
wynagrodzenia o 1 godzinę tygodniowo, a także oce-
nę pracy w oparciu o kryteria MEiN.

„Jesteśmy oburzeni tym, że nie uwzględniono 
opinii NSZZ „Solidarność” z 20 maja, wyrażamy zde-
cydowany sprzeciw, zwłaszcza w kontekście ostatniej 
waloryzacji płac o 4,4 proc. od maja br. Takie działa-
nia budzą nieufność do rządu, a  przyjęte przez Sejm 
zmiany obniżają status zawodowy nauczycieli. Nie 
godzimy się na obniżanie rangi zawodu nauczyciela, 
czego skutkiem może być rezygnacja z zawodu wielu 
z nich, może też wpływać na efekty kształcenia i wy-
chowania” – można przeczytać w stanowisko. Jego 
pełną treść publikujemy na naszej stronie interneto-
wej www.solidarnosc.gda.pl.

Ewa Rocławska odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi

Ewa Rocławska, sekretarz Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zs. 
w Gdańsku i przewodnicząca „S” oświatowej w Wejhe-
rowie, została wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Udekorowanie miało miejsce podczas obchodów 50-
-lecia Szkoły Muzycznej w Wejherowie. Od 2000 roku 
Ewa Rocławska pracuje jako nauczyciel audycji mu-
zycznych, chóru szkolnego i fortepianu dodatkowego 
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina w 
Wejherowie. Chór dziecięcy PSM I st. w Wejherowie 
pod jej dyrekcją zdobywał liczne nagrody na kon-
kursach chóralnych regionalnych i ogólnopolskich, 
m.in. na festiwalu „Cantio Lodzensis”, Festiwalu Pieśni 
o Morzu w Wejherowie, Festiwalu Muzyki Religijnej 
w Rumi, a także na Pomorskich Przeglądach Chórów 
Szkół Muzycznych w Gdańsku. 

Karol Guzikiewicz: Sprawdzam!
14 lipca Karol Guzikiewicz, radny Sejmiku Woje-

wództwa Pomorskiego, wystąpił z interpelacją do Za-
rządu Województwa Pomorskiego w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń na 2022 rok pracowników zatrudnio-
nych w jednostkach samorządu terytorialnego woje-
wództwa pomorskiego.

„Donald Tusk obiecywał podwyżki dla budżetów-
ki, więc dzisiaj zrobiłem „sprawdzam”, wystąpiłem 

o podwyżki 20 procent we wszystkich jednostkach 
samorządu terytorialnego województwa pomorskie-
go, gdzie rządzi Platforma. To są nie tylko urzędnicy, 
ale też oświata, służba zdrowia, kultura. Jak pracowni-
cy nie otrzymają podwyżek, to będzie potwierdzenie, 
jak kłamią, zwłaszcza w TVN” – pisze na swoim pro�lu
na Facebooku Karol Guzikiewicz.

Treść interpelacji radny przekazał także pracowni-
kom jednostek samorządu terytorialnego wojewódz-
twa pomorskiego. Niestety, w Urzędzie Marszałkow-
skim nie funkcjonuje „Solidarność” ani żadne inne 
związki zawodowe, dlatego nie ma strony, która by 
mogła negocjować podwyżki płac.

Karol Guzikiewicz, który jest wiceprzewodniczą-
cym „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej, namawia 
pracowników jednostek podległych Urzędowi Mar-
szałkowskiemu do stworzenia organizacji związko-
wej. O�aruje także pomoc w jej utworzeniu.

Stoczniowcy przy grobie

Od 19 do 20 sierpnia br. służbę przy grobie pełniła 
ośmioosobowa grupa ze stoczni Remontowa Shipbu-
ilding. W Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na 
Żoliborzu, poprzez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego, 
stoczniowcy szczególną modlitwą otoczyli ciężko 
chorego Ryszarda Paprzyckiego, aktywnego uczest-
nika służb ze Stoczni Gdańskiej. Różaniec i mszę św. 
odprawił ks. kanonik Michał Kotowski, duszpasterz 
ludzi pracy archidiecezji warszawskiej.

Obchody w Tczewie
Fundacja im. Roberta Pelplińskiego i Zarząd Re-

gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapraszają na 
tczewskie obchody związane z 42 rocznicą podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych, które będą odbywać 
się pod patronatem posła na Sejm RP Kazimierza 
Smolińskiego. W niedzielę, 28 sierpnia o godz. 13 
w kościele para�alnym Świętego Józefa odprawiona
zostanie msza święta za ojczyznę, o godz. 14.30 uro-
czystości pod pomnikiem „Solidarności” w parku Ko-
pernika, a o godz. 15.30 – koncert „Zakłóćmy ciszę” na 
placu przy drukarni Zakładów Gra�cznych im. Józefa
Czyżewskiego w Tczewie.

Rozmowa z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– 1980 rok jest dobrze opisany, „spisane zostały czyny i 
rozmowy”. Czy aby na pewno? Czy wiemy, jak doszło do 
tego, że system oparty na sile się zachwiał, że przeciwko 
władzy jednej partii – z nazwy robotniczej – wystąpili 
robotnicy? „Solidarność” po 15 miesiącach została za-
atakowana i niemal zmiażdżona, a jej działacze wylądo-
wali w obozach i na emigracji? Czy warto było?

– Było warto! Możemy dzisiaj swobodnie rozmawiać. 
1980 rok, fenomen narodzin i działań NSZZ „Solidarność” 
oraz roku 1988 oceni w pełni pokolenie, które bezpośrednio 
nie uczestniczyło w wydarzeniach Sierpnia, które nie jest 
związane emocjonalnie i personalnie. Potrzebna jest per-
spektywa czasowa. NSZZ „Solidarność” nie powstał nagle. 
Wyłonił się z ciągu dążeń wolnościowych, poczynając od wojennego heroizmu, od podziemia niepod-
ległościowego, buntów przeciwko reżimowi PRL z lat 1956, 1970, 1976. Wielu ludzi w „Solidarności” 
wywodziło się z tamtej naszej tradycji. Nie bez przyczyny gościem I Krajowego Zjazdu Delegatów naszego 
Związku był generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, legionista, kombatant 1920 roku, weteran 1939. 
Liderami byli ludzie pamiętający nie tylko 1956 czy 1970 rok, ale mający przeszłość w podziemiu akow-
skim. „Solidarność” wyrosła też z niezadowolenia z tego, co działo się w zakładach pracy, jak dzielone są 
efekty pracy, co można za wynagrodzenia kupić. Idea wolności współbrzmiała z wołaniem o godność, z 
postulatami ekonomicznymi, z domaganiem się godziwego wynagrodzenia. 
– Potrzebna była iskra?

– Katalizatorem buntu okazała się wizyta Ojca Świętego z czerwca 1979 roku. To On i jego przesłanie 
pokazało nam, pozwoliło społeczeństwu dostrzec, że ludzi czujących i myślących po polsku są rzesze, że 
realny socjalizm jest epizodem. Przełamana została bariera strachu przed manifestowaniem religijności, 
odmiennego od oficjalnego, państwowego poglądu na świat – pod znakiem krzyża na placach naszych 
miast. 
– Udało się, inaczej niż Żołnierzom Niezłomnym, robotnikom z Poznania 1956 i z Wybrzeża 1970, 
z Radomia 1976?

– Od 1979 roku działania różnych opozycyjnych środowisk nabrały realnego kształtu i w efekcie 
wyłonił się NSZZ „Solidarność”, którego władza nie mogła łatwo zinfiltrować, rozbić, aż do 13 grudnia 
1981 roku. Związek przetrwał próbę. Jest i działa. Nie powiodło się to pierwszym Wolnym Związkom 
Zawodowym na Śląsku, komitetom samoobrony chłopskiej na Mazowszu i Lubelszczyźnie. SB i milicja 
okazywały się skuteczne w destrukcji – do czasu.
– Gry operacyjne wokół strajków 1980 i 1988 roku i później, w kontekście następujących przemian, 
okazały się nieskuteczne…

– Strajk w Stoczni Gdańskiej – symbolicznie – też uratował krzyż ustawiony w strajkową niedzielę, 17 
sierpnia przy bramie numer 2. Do strajku stoczniowców 14 sierpnia 1980 roku pchnęły kwestie ekono-
miczne oraz wyrzucenie z pracy cieszącej się autorytetem ich koleżanki, robotnicy Anny Walentynowicz. 
Kwestie ekonomiczne zostały porozumieniem z dyrekcją załatwione. Strajk wygasał 16 sierpnia. Tyle że 
środowisko skupione wokół stoczniowców pamiętających o kolegach z 1970 roku, jak Henryk Lenarciak, 
postawiło postulat godnego upamiętnienia ofiar Grudnia 1970. Nie zadowolili się mglistymi obietnicami. 
Wyszli 17 sierpnia, a było to aktem odwagi, by ustawić krzyż przed bramą zakładu. I krzyż tam trwał. 
Strajk nabrał nowego ideowego, solidarnościowego wymiaru. Strajkowały od 15 sierpnia setki zakładów 
pracy, wielkie jak stocznie Gdańska i Gdyni oraz mniejsze. 
– Energii społecznej i woli buntu z 1980 roku wystarczyło na lata 80., by dociągnąć do kolejnej 
fali protestów – tej z roku 1988? 

– Połowa lat 80., od 1986 roku, była czasem powolnej stabilizacji, urządzania się w ramach systemu 
PRL. Dzisiaj bym opisał tamtą postawę jako nową małą stabilizację, czyli „grill w ogródku” i „ciepła woda 
w kranie”, domek letniskowy nad jeziorem. 
– Ludzie byli zmęczeni, myśleli, jak zarobić i jak dorobić, a nie o wolności, nie o swobodzie wy-
powiedzi…

– I znów iskrą buntu była pielgrzymka Jana Pawła II z 1987 roku. Młodzi ludzie, którzy w 1981 roku 
chodzili do szkół, podjęli żagiew buntu, dzięki energii czerpanej ze spotkania z Ojcem Świętym na Zaspie, 
na skwerze Kościuszki, na Westerplatte. W połowie lat 80. przyszli do zakładów pracy. Mieli w duszach 
atmosferę mszy świętych i spotkań z Ojcem Świętym z czerwca 1987. To oni wywołali strajki, byli mo-
torem napędowym i podstawą strajkujących wiosną i w sierpniu 1988 roku załóg. PZPR i jej wodzowie 
zauważyli, że rzeczywistość wymyka się im spod kontroli. 
– Sytuacja międzynarodowa, czyli wycofywanie się Moskwy z krajów bloku wschodniego, zgoda 
Gorbaczowa i Reagana na zjednoczenie Niemiec z 1987 roku, sfinalizowana 3 października 1990 
r., „wojny gwiezdne” – Jaruzelski i jego analitycy musieli spodziewać się zmian…

– Gdyż system gospodarczy RWPG i władza na Kremlu przeżywały kryzys, system wręcz się walił. 
Zauważyli, że nie są w stanie dalej korzystać ze wsparcia Moskwy. Jednak to nie zawarte przez opozycję 
pod znakiem „S” porozumienie z Jaruzelskim i Kiszczakiem, nie Okrągły Stół, były błędami. Dla nas 
było to coś nadzwyczajnego, że komuniści dopuścili część opozycji do wyborów w czerwcu 1989 roku. 
Naiwnością i nieodpowiedzialnością były próby dociągnięcia porozumienia, łamanego przecież przez 
resztki partyjnego aparatu i służb specjalnych, do lat 90. Już po przemianach, które ogarnęły Węgry, 
Czechosłowację, wspomniane Niemcy po upadku muru berlińskiego czy wreszcie i Rosję po upadku 
ZSRS, wpływy zachowywały regimenty generałów Kiszczaka, Jaruzelskiego i Siwickiego. Może należało 
wolne w pełni wybory przeprowadzić jesienią 1989 roku? Na to pytanie nie znajdziemy dobrej i pełnej 
odpowiedzi. 

Rozmawiał Artur S. Górski
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Znów winni Polacy
Na początku lipca w mediach pojawiła się informacja, że 
zaledwie po trzech miesiącach od uruchomienia fabryka 
samochodów elektrycznych Elona Muska w Berlinie zatrzymała 
produkcję na dwa tygodnie. Jak się okazuje, główny powód kło-
potów Muska to brak wykwali�kowanych pracowników. Jeden
z najsprytniejszych przedsiębiorców świata, budując fabrykę 
w Niemczech, nie myślał o Niemcach jako swoich pracowni-
kach, tym bardziej że jak wynika z danych przekazanych przez 
związek zawodowy IG Metall, zarobki w Gigafactory są nawet 20 
procent niższe niż w zakładach niemieckich koncernów. Poło-
żenie fabryki około godziny drogi od polskiej granicy wskazuje, 
że to głównie do Polaków jest skierowana oferta pracy. Z Polski 
można nieraz dotrzeć do zakładu szybciej niż z niektórych części 
berlińskiej aglomeracji. Część załogi nowej fabryki pod Berlinem 
to Polacy, ale nie w takiej liczbie, by produkcja odbywała się na 
sto procent mocy. Może jednak Polacy chętniej zgłaszaliby się 
do nowej fabryki Muska, gdyby była po naszej stronie granicy?

Upiorna wizja

Donald Tusk mówi prawdę, gdy myśli, że nikt go nie nagrywa. 
Ostatnio mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się, 
co główny wódz opozycji myśli o zasiadaniu w polskim parla-
mencie. Donald Tusk udzielił wywiadu redaktor Agacie Adamek 
z TVN24. Jednak Polaków nie zainteresował sam wywiad, ale 
znaczące słowa, które padły przed wywiadem, kiedy to zarówno 
Donald Tusk, jak i prowadząca dziennikarka myśleli, że mikrofo-
ny nie są jeszcze włączone. 
– Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować 
– stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 
– Że co? – dopytała Agata Adamek. 
– Że będę musiał kandydować – odparł Donald Tusk.
 – Będzie musiał pan kandydować – podkreśliła dziennikarka 
TVN24. 
– To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział... 
na tej Wiejskiej (przy tej ulicy znajduje się siedziba Sejmu – red.) 
– dodał szef PO.
Po raz pierwszy zgadzamy się z Donaldem Tuskiem. To rze-
czywiście jest upiorna wizja zobaczyć znów Tuska w ławach 
parlamentarnych na Wiejskiej.

Komu s³u¿y Lewica?

Polska przypomina wrzeszczącego bachora, którego trzeba 
wystawić za drzwi, i tak zostanie uczynione – to z kolei słowa 
Leszka Millera, obecnie europosła. Widać, że aparatczyk 
peerelowski niewiele się zmienił od czasu, gdy jako  członek 
Biura Politycznego KC PZPR służył mocodawcom z Moskwy. Dziś 
znów z pogardą traktuje Polskę, różnica jest tylko w wysokości 
wynagrodzenia, jakie dostaje.
Okazuje się, że nie tylko postkomuniści nie szanują Polski, 
również przedstawiciele młodej Lewicy nie bardzo wiedzą, co 

to jest lojalność wobec swojego kraju. Zgadnijcie Państwo, o co 
zaapelował poseł Lewicy Maciej Kopiec? O wypłacenie reparacji 
wojennych… dla Niemców przez państwo polskie. Oto dokład-
ny cytat: Mieszkańcy ziem utraconych przez Niemcy po II wojnie 
światowej powinni domagać się od państwa polskiego reparacji 
za zniszczony przemysł, infrastrukturę i zabytki architektury, które 
jako „niepolskie” od zawsze były przez Polskę traktowane jako gor-
sze i niewarte zainteresowania. Słuszną ripostę na tę wypowiedź 
lewicowego posła był tweet wiceministra sprawiedliwości Seba-
stiana Kalety, który odpisał Kopcowi: Poseł na Sejm RP z klubu 
Lewicy doradza Niemcom, aby żądali od Polski reparacji za skutki II 
wojny światowej. Parszywy zdrajca.

W Warszawie kozy, 
w Gdañsku owce
Trzy lata temu w Warszawie słynna była afera z kozami w 
roli głównej. Stołeczny samorząd wynajął stado kóz do roli 
„naturalnych kosiarek” na jednej z wysp na Wiśle. Idea wyda-
wała się jak najbardziej słuszna, przynajmniej do czasu, gdy 
ujawniono, że z 60 kóz połowa zdechła z powodu zaniedba-
nia. W tym roku afera z naturalnymi kosiarkami wybuchła w 
Gdańsku. Władze grodu nad Motławą postanowiły wynająć 
owce, aby promować ekologiczne strzyżenie trawy. Ten 
szczytny pomysł co prawda kosztował gdańszczan – baga-
tela – 150 tysięcy złotych, ale nie zwróciłby na siebie uwagi, 
gdyby nie zdjęcie w lokalnych portalach, które pokazywały 
prawdziwe kosiarki w miejscu, w którym powinny praco-
wać wynajęte owce. Wszystko dzięki zainstalowanym przez 
władze samorządowe kamerkom, które miały transmitować 
to, co dzieje się u owiec. Po kontroli przeprowadzonej na 
wniosek opozycyjnych radnych okazało się, że coś jest nie tak 
z przejrzystością postępowania ofertowego. Po kilku dniach 
wyszło na jaw, że urzędnik odpowiedzialny za zapytanie ofer-
towe w sprawie projektu „Opływ na Wypasie” jest powiązany 
z firmą, która zajmuje się wypożyczaniem owiec. 

Tak po ludzku...

Cóż to można uczynić „tak po ludzku”? Ano… pobić premiera 
polskiego rządu! – Ja bym się nie zdziwił, gdyby Donald Tusk pod-
szedł do Morawieckiego i dał mu w pysk po prostu. Tak po ludzku, 
co się Morawieckiemu należy za nieustanne kłamstwa i szczucie 
– powiedział w pewnym komercyjnym radiu Piotr Najsztub, 
dziennikarz znany skądinąd z jeżdżenia samochodem bez prawa 
jazdy i potrącania starszych kobiet na pasach. 
I cóż Donald Tusk? Jako znany powszechnie ze swej kultury 
osobistej człowiek, poprosiłby pana premiera przed tym ręko-
czynem o zdjęcie okularów? 
A z naszej strony propozycja dla opozycji: przestańcie już może 
straszyć pobiciami i wywózkami na taczkach, a przedstawcie 
jakiś konstruktywny program.

Lepiej pomyœleæ 
i ugryźæ siê w jêzyk
Żeby nie było, że wszystko źle jest tylko po stronie opozycji, 
a obóz rządzący jest bez skazy. Nie bez powodu mówi się, że 
PiS-owi najbardziej szkodzą ci pisowcy, którzy czasami dzielą 
się swoimi przemyśleniami, nie zawsze przy tym myśląc. 
Latem pseudodowcipnym wpisem na Twitterze błysnęła radna 
z województwa zachodniopomorskiego: Jak tam chłopcy z PO? 
Haratacie w pospolitą gałę. A ja, z PiS, na najlepszym w Polsce 
polu golfowym i jednym z 3 najlepszych w Europie, haratam sobie 
golfa z handicup 13, jak Tiger Woods, Barack Obama, Joe Biden, 
Ivanka Trump i jej mąż. Pani gol�stka chciała dopiec politykom
PO, ale raczej wystawiła świadectwo własnego oderwania od 
rzeczywistości i swoich wyborców, którzy raczej nie haratają 
w golfa.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Czy wobec wojny  
w Ukrainie można 
być neutralnym?
Papież Franciszek po raz kolejny wypowiedział się na temat rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. W dniu, kiedy mijało pół roku od 24 lutego. Mówiąc, że 
sieroty nie mają narodowości, po raz kolejny, jak się wydaje, zrównał katów 
i ofiary. Trudno bowiem porównywać śmierć rosyjskiego żołnierza agresora 
ze śmiercią bezbronnego ukraińskiego dziecka czy gwałconej i zastrzelonej 
kobiety. Oczywiście, jak powiedział papież, wojna jest szaleństwem. Ale to 
szaleństwo ktoś rozpętał. I ktoś się broni. Gdyby dosłownie potraktować 
słowa papieża, Ukraina powinna 25 lutego skapitulować, podobnie jak 
każdy następny kraj zaatakowany przez marzącą o imperium Rosję. Zresztą 
w takim wypadku szybko ziściłaby się teza ideologa Dugina o mocarstwie od 
Władywostoku po Lizbonę. Papież Franciszek poszedł jednak dalej, nazywa-
jąc przestępcami wszystkich, którzy produkują i sprzedają broń. Przestęp-
cami są więc Turcy wspierający Ukrainę bezzałogowymi dronami, ale także 
pewnie i Polska, i USA, które tejże broni Ukrainie dostarczają. 

Oczywiście, można wyjaśniać stanowisko Watykanu kategorycznym i zeroje-
dynkowym sprzeciwem wobec wojny jako takiej. Każdej wojny. Ale w obec-
nej sytuacji trudno się spodziewać, że ktoś to wołanie usłyszy, a jeśli – to na 
pewno ręce zacierają na Kremlu. Szczególnie jeśli uzupełnimy to o słynną 
już wypowiedź sprzed kilku miesięcy, że być może jedną z przyczyn wojny 
jest szczekanie NATO u rosyjskich drzwi. W tym kontekście – wg danych 
ukraińskich – dwa europejskie kraje zachowały się zgodnie z oczekiwaniami 
papieża i nie przekazały walczącej Ukrainie ani karabinu – Węgry i Austria. 
Ta ostatnia powołuje się na swoją neutralność, ale nasi bratankowie w końcu 
korzystają z natowskiego parasola… Oczywiście, Orban uzależniony od 
rosyjskiego gazu, ropy i atomu, jest w dużo gorszej sytuacji wewnętrznej niż 
na przykład Polska, która już od kwietnia radzi sobie bez gazu ze Wscho-
du. Powiedzmy od razu – radzi sobie dzięki mądrej, długofalowej polityce 
dywersyfikacji dostaw. To, co dla wielu wydawało się zbędną fanaberią, 
a więc rurociąg z norweskiego szelfu czy gazoport w Świnoujściu, okazało 
się w tych niespokojnych czasach kołem ratunkowym. Podobnie jak polskie 
kopalnie, których miało już dawno nie być. 

Niemniej na rządzących spadają plaga za plagą. Po dramacie pandemii, 
przyszła wojna i załamanie cen energii, za nią inflacja drenująca kieszenie, 
a niedawno Odrą napłynęły „złote algi”. Zawiodła się gorzko opozycja 
sugerująca niemal, że to PiS rtęcią potraktował wody naszej granicznej rzeki. 
Trzeba przyznać, że wobec wszystkich tych plag rząd nie pozostaje bierny. 
Jak słusznie powiedział niedawno premier Morawiecki, nadwyżki budże-
towe pozwalają starać się przynajmniej, by osłabić ich zgubne działanie. 
Pamiętamy tarcze osłonowe wobec pandemicznego kryzysu, które pozwoliły 
ocalić rynek pracy czy tegoroczne działania osłabiające skutki inflacji, w tym 
dramatyczny wzrost rat kredytów hipotecznych,  a ostatnio – dopłaty rekom-
pensujące w jakimś stopniu szalejące ceny węgla, gazu czy energii elektrycz-
nej. Strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy w ten czas weszli z gigantycznym 
deficytem budżetowym. Na horyzoncie pojawiają się kolejne problemy 
– m.in. dotyczące protestującej sfery budżetowej, w tym nauczycieli. Nie 
chcę się powtarzać, ale doprawdy trudno pojąć, dlaczego powołujący się 
na etos „Solidarności” rząd w ten sposób traktuje „swoich” – przynajmniej 
w części – pracowników. Piszę to przed kolejną rocznicą Sierpnia 1980, pod-
czas której wielu przedstawicieli rządu zapewne będzie o tym etosie mówiło. 
Powtarzam jeszcze raz, rządzący wiele zrobili, aby więcej kasy wpłynęło 
do budżetu, z którego można wspomóc najsłabiej uposażonych, młodych 
(zwolnienie z PIT-u), rodziny (500+), emerytów (trzynastka i czternastka). 
Przykładów jest oczywiście dużo więcej. Ale dlaczego po macoszemu traktu-
je nauczycieli czy całą armię pracowników tzw. sfery finansów publicznych, 
od których przecież zależy także kondycja i siła państwa? Może przy okazji 
sierpniowych uroczystości warto o tym rządzącym przypomnieć.

Jacek Rybicki

Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.  

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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– Jesteśmy tutaj, żeby oddać hołd 
wam wszystkim – mówił podczas 
uroczystości zorganizowanych 
w niedzielę, 14 sierpnia w Strzebie-
linku wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich. – Daliście przykład, że moż-
na było się połączyć dla wspólnej 
sprawy, ojczyzny i narodu – zwrócił 
się do zgromadzonych byłych więź-
niów ośrodka odosobnienia.

Ośrodek w Strzebielinku funkcjono-
wał od 13 grudnia 1981 r. do 23 grud-
nia 1982 r. w miejscu, gdzie wcześniej 
przebywali więźniowie z wejherow-
skiego zakładu karnego. Internowano 
tam większość działaczy z regionów 
Gdańskiego i Słupskiego „Solidarności”, 
a także m.in. jedną trzecią składu Ko-
misji Krajowej oraz osoby z innych re-
gionów. Co roku uroczystości odbywają 
się pod pamiątkową tablicą. Została ona 
odsłonięta na murze dawnego miejsca 
odosobnienia podczas zjazdu zorgani-
zowanego w 2014 roku. Wyryte zostało 
tam przesłanie „Chcieli zabić pamięć. 
Chcieli zabić nadzieję”. 

– Gromadzimy się tutaj, żeby po-
kazać, że pamiętamy. I będziemy kul-
tywować pamięć i przekazywać wiedzę 
następnym pokoleniom. Jednocześnie, 
jako gospodarze, dbamy o to, aby było 
tutaj pięknie i schludnie – mówiła Ga-
briela Lisius, starosta wejherowski. 

Oprócz dawnych więźniów stanu 
wojennego i pani starosty w spotka-
niu wzięli udział także przedstawiciele 
innych samorządów, dr Arkadiusz Ka-
zański z Instytutu Pamięci Narodowej, 
reprezentanci marszałka województwa 
pomorskiego, europosłanka Anna Fo-
tyga, wojewoda pomorski Dariusz Dre-
lich oraz Krzysztof Dośla – w imieniu 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz Komisji Krajowej 
Związku. 

– Wkroczyliśmy już w drugą deka-
dę spotkań – zwrócił uwagę ks. Marian 
Miotk, proboszcz Parafii pw. Świętego 
Józefa Rzemieślnika w Gniewinie, który 

Rocznicowe obchody w Strzebielinku 

Uroczystości przed tablicą upamiętniającą internowanych.
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poprowadził modlitwę za już zmarłych 
osadzonych i tych obecnych na miej-
scu. – Za tymi murami ludzie poczuli 
się wolni. Ta trudniejsza rzeczywistość 
była po drugiej stronie – powiedział. 

– To miejsce stało się oazą niepod-
ległości, bo plan był taki, żeby w Strze-
bielinku złamać ludzi, a stało się od-
wrotnie – stwierdził z kolei wojewoda 
pomorski. – Lista na tablicy to lista 
ludzi, którzy stanowili zagrożenie dla 
komunistycznej władzy. Nie posiadali 
broni, ale mieli niezłomną wolę walki 
o Polskę. W solidarności wszyscy je-
steśmy równi i myślę, że dziś wszyscy 
czujemy tego ducha. 

W imieniu prezydenta RP Dariusz Dre-
lich wręczył medale Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Otrzymali je (w porządku 
alfabetycznym): Andrzej Bysewski, Ry-
szard Czajkowski, Andrzej Drzycimski, Jan 
Hałas, Henryk Mierzejewski, Eugeniusz 
Możejewski, Adam Rosiński, Franciszek 
Szyca oraz Roman Urbański.

– Gratuluję wszystkim odznaczonym 
i obecnym tutaj ludziom „Solidarności”, 
którzy doprowadzili do odzyskania niepod-
ległego państwa – powiedział wojewoda. 

– Więźniowie Strzebielinka swoim czy-
nem, działaniem i cierpieniem zasłużyli na 
te odznaczenia, ponieważ poświęcili swoją 
przyszłość dla ojczyzny – stwierdził Krzysz-
tof Dośla. – Ludzie zostali zamknięci tutaj 
za to, że należeli do „Solidarności”, a jak po-
wiedział mi jeden z przewodniczących: „za 
to, że ludzie go wybrali”. Nasze spotkania to 
kwestia pamięci o wydarzeniach i represji.  

W imieniu odznaczonych podzięko-
wał Henryk Mierzejewski, który w swo-
jej wypowiedzi przypomniał, że niegdyś 
decyzje nie zapadały w Polsce ani w pol-
skim rządzie, tylko w Moskwie. – To do-
prowadziło do zrywu – powiedział. 

Na koniec pod pamiątkową tablicą 
złożone zostały wiązanki kwiatów. 

Dodajmy, że głównym organizatorem 
corocznych spotkań jest Stowarzyszenie 
Strzebielinek, które skupia byłych interno-
wanych i ich potomków oraz wszystkich, 
którzy „utożsamiają się z tradycjami walki 
o wolność, solidarność i niepodległość 
narodu polskiego”. Jego celem jest inspiro-
wanie i propagowanie patriotyzmu, a także 
prowadzenie działań i akcji o charakterze 
patriotycznym i narodowym. 

Tomasz Modzelewski

14 sierpnia br. w kościele pw. św. 
Franciszka z Asyżu w Gdańsku 
Siedlcach (Emaus) odbyły się uro-
czystości rocznicowe strajków 
z sierpnia 1980 i 1988. Mszę świętą 
dziękczynną za odzyskanie wolno-
ści i NSZZ „Solidarność” koncelebro-
wali ks. kanonik Ludwik Kowalski, 
proboszcz bazyliki św. Brygidy i ks. 
kanonik Jacek Tabor, proboszcz pa-
rafii pw. św. Franciszka z Asyżu.

W niedzielnej uroczystości wzięli 
udział między innymi: Grażyna Sie-
mion, siostrzenica bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, były przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Marian 
Krzaklewski, wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność” Roman Kuzimski. Obecne 
były także związkowe poczty sztanda-
rowe oraz uczestnicy służb przy grobie 
patrona „Solidarności”.

14 sierpnia to także rocznica wpro-
wadzenia relikwii bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki do kościoła pw. św. Franciszka 
z Asyżu w Gdańsku Emaus. I właśnie 

Msza święta w rocznicę rozpoczęcia strajków
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Moment wręczania medali „Zło dobrem zwyciężaj”.

postać patrona „Solidarności” była 
głównym tematem homilii wygłoszonej 
przez ks. kanonika Ludwika Kowalskie-
go, a jej uzupełnieniem był krótki wy-
kład poświęcony męczeńskiej śmierci 
bł. ks. Jerzego przedstawiony przez 
pisarza Zbigniewa Branacha, autora 
publikacji ukazujących zbrodnicze ob-
licze PRL-u.

Po mszy świętej Roman Kuzimski 
i Krzysztof Żmuda, regionalny koordy-
nator służb przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, wręczyli medale „Zło do-
brem zwyciężaj” osobom szczególnie 
zaangażowanym w „szerzenie pamięci 
o błogosławionym ks. Jerzym Popie-
łuszce – patronie Solidarności”.

(mk)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
zaprasza na obchody

 42 rocznicy Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność”,
 34 rocznicy strajków z maja i sierpnia 1988 roku.

Główne uroczystości
31 sierpnia – Gdańsk (organizowane przez Komisję Krajową NSZZ „Soli-

darność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”):
 godz. 14.00 – Sala BHP Stoczni Gdańskiej – uroczyste spotkanie Zarządu 

Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z udziałem zaproszonych gości, 
wręczenie stypendiów NSZZ „Solidarność”.

 godz. 16.00 – uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku, złożenie kwiatów  
pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy.

 godz. 17.00 – uroczysta msza św. w bazylice pw. św. Brygidy.

Inne planowane uroczystości w Regionie Gdańskim:
 28 sierpnia – Kościerzyna – godz. 9.30 – msza św. dziękczynna w kościele 

pw. Świętej Trójcy, w tym o pokój na Ukrainie – plac Jana Pawła II (org. 
Oddział NSZZ „S” w Kościerzynie);

 30 sierpnia, Gdynia
– godz. 12.00 – Szkoła Muzyczna w Gdyni ul. bpa Dominika 13 A, wrę-

czenie złotych i srebrnych odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” oraz okolicznościowy koncert w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia;

– godz. 16.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 
roku przy rondzie Ofiar Grudnia 1970 (przystanek SKM Gdynia Stocz-
nia – Uniwersytet Morski);

– godz. 16.45 – Uroczystość wręczenia odznak honorowych uczestnikom 
strajków sierpniowych 1980 r. w Gdyni (Sala Koncertowa Morskiego 
Portu Handlowego w Gdyni ul. Rotterdamska 9):
– wystąpienie Fenomen „Solidarności” w panoramie XX wieku,
– wręczenie odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80”,
– koncert zespołu Sonanto Polskie drogi do wolności,
– poczęstunek i wręczenie uczestnikom X tomu książki Ludzie Sierp-

nia ’80 w Gdyni (org.: NSZZ „Solidarność”, Pomorska Inicjatywa 
Historyczna, Miasto Gdynia).

 31 sierpnia, Gdynia, godz. 10.00 (przy Urzędzie Miasta) – złożenie kwiatów 
pod pomnikiem na placu Wolnej Polski (org.: Oddział NSZZ „S” w Gdyni);

 31 sierpnia, Gdańsk – godz. 10.00 – odsłonięcie tablicy poświęconej por-
towcom Gdańska (org.: Stowarzyszenie Godność, Międzyzakładowa Komi-
sja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” – Port Gdański, Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej w Gdańsku);

 31 sierpnia, Gdańsk, Sala BHP – godz. 11.00 – uroczystość wręczenia Krzy-
ży Wolności i Solidarności (org.: Oddział IPN w Gdańsku);

 31 sierpnia, Gdańsk, ul. Osiek – godz. 12.00 – złożenie kwiatów pod tabli-
cą upamiętniającą założycieli „Solidarności” oświatowej (Międzyregional-
na Sekcja i KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku);

 31 sierpnia, Gdańsk – godz. 14.00 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomni-
kiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana – Gdańsk Przymorze, godz. 15.00 – 
złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Anny Walentynowicz – Gdańsk 
Wrzeszcz (org.: Stowarzyszenie Godność).

Uwaga: Aktualne informacje są zamieszczane m.in. na stronie internetowej 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.gda.pl, 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.org.pl oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: www.ipn.gov.pl

Uroczystości sierpniowe

Sierpień 1980 roku.
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MSWiA przyznało podwyżki po średnio 500 zł kilkunastu tysiącom merytorycz-
nych pracowników urzędów wojewódzkich i podległych struktur państwowych. 

– Od ponad dwóch lat pracujemy w warunkach zdominowanych przez pandemię 
koronawirusa, przeorganizowania życia społecznego i opieki medycznej oraz od lu-
tego – wojny na Ukrainie. Urzędnicy zajmujący się obsługą cudzoziemców, głównie 
Ukraińców, Kartami Polaków i paszportami nieraz pracowali po godzinach i w soboty. 
Oni reprezentują nasze państwo na zewnątrz. Muszą być merytoryczni, profesjonalni 
i sprawni. Tego wymaga powaga państwa. Chcemy mieć wpływ na podział funduszy na 
wynagrodzenia. Tym bardziej że zostały one wręcz „wyrwane z gardła” rządowi dzięki 
naszej determinacji, w czasie rosnącej inflacji – powiedziała nam Krystyna Miąskow-
ska, przewodnicząca KM NSZZ ,,Solidarność” w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 
i zauważa, że bez podwyżek nastąpiłaby seria odejść z pracy.

Negocjacje z udziałem związkowców z „S” i wiceministra spraw wewnętrznych 
i administracji  Pawła Szefernakera oraz Grzegorza Ziomka, dyrektora Departamen-
tu Administracji Publicznej, a także spotkanie z 28 lipca przyniosły ministerialną 
deklarację o podwyżkach. W ich wyniku wojewodowie otrzymali nowe dyspozycje 
z resortu finansów o wysokościach rezerwy budżetowej i o wypłatach od 300 do 700 
złotych na merytorycznego pracownika urzędu, z wyrównaniem od 1 lipca br.  NSZZ 
„S” od lat domaga się wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.

Wrzesień 2022 r.
 26-28 września – Zarządzanie sobą w czasie. Jastrzębia 

Góra (wyjazdowe)
 26-28 września – Wybory w organizacji związkowej. 

Jastrzębia Góra (wyjazdowe)
 21 września – Zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych
 23 września  – Komisja rewizyjna przed wyborami.

Październik 2022 r.

 17 października – Mobbing
 20-21 października – Rozwój Związku
 25-27 października – Świadome kształtowanie wize-

runku działacza związkowego. Jastrzębia Góra (wyjaz-
dowe)

 25-27 października – Prawo pracy i związkowe, cz. 2. 
Jastrzębia Góra (wyjazdowe)

Listopad 2022 r.
 7 listopada –Zakładowy fundusz świadczeń socjal-

nych
 21-23 listopada – Prawo pracy i związkowe część 1. 

Jastrzębia Góra (wyjazdowe)

Grudzień 2022 r.

 9 grudnia – Szkolenie dla skarbników organizacji 
związkowych

Informujemy, że terminy szkoleń z ordynacji wybor-
czej (październik – grudzień) podane zostaną do wiado-
mości niezwłocznie po przyjęciu przez Komisję Krajową 
wszystkich niezbędnych dokumentów wyborczych.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 58 308 
42 76; 58 305 54 79 

lub e-mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy na szkolenia

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbuilding 
SA kontynuuje zbiórkę funduszy na dokończenie budowy Bursztynowe-
go Ołtarza Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku i prosi o wsparcie 
wszystkich, którym idea budowy ołtarza jest bliska.

 
Podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ ,,Solidarność” w Zakopanem 

Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbu-
ilding SA, przedstawił sprawozdanie z realizacji zbiórki funduszy i dokonanych 
zakupów z przeznaczeniem na budowę Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy – Bastionie Solidarności w Gdańsku.

 Budowa Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny, cytując słowa homilii z 16 grudnia 
2017 r. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, to „nasze wotum wdzięczności Bogu. Za 
Jego obecność na drogach naszej historii. Za wiano polskich dziejów. Za dar Ojczy-
zny. Za ewangeliczny siew Kościoła, z którego wyrastało to, co wielkie i twórcze na 
polskiej drodze. Za pokolenia idące przez swój czas z Chrystusem i Jego Matką. Za 
tych, co bronili domowych progów i Bożych ołtarzy. Za ludzi wiernych, miłujących, 
co Polskę kochają, a nie złorzeczą. Wotum wdzięczności za dobro, które stało się 
tu, na Pomorzu Gdańskim, nad brzegiem Bałtyku”.

Jak informuje Krzysztof Żmuda, trwająca od ponad 5 lat akcja zbierania funduszy 
przyniosła bardzo wymierny efekt zarówno w ilości zebranych finansów, jak i mate-
riałów. Łącznie od 241 darczyńców do 17.05.2022 r. na wskazany rachunek bankowy 
wpłynęło 110 041,50 zł, z czego za sumę 107 621,55 zł zakupiono niezbędne materiały 
i wydrukowano 5,5 tys. sztuk albumików cegiełek w czterech językach.

 „Na rachunku bankowym pozostało 2419,95 zł, które przeznaczymy na dalsze 
niezbędne zakupy materiałów do budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny w ba-
zylice św. Brygidy w Gdańsku” – przekazuje przewodniczący Żmuda. Koszt plano-
wanych zakupów i kolejny druk albumików cegiełek szacuje się na ok. 30 tys. zł.

 Inicjatorzy budowy ołtarza upraszają wszystkich, którzy mają taką możliwość, o 
dalsze wpłaty i wsparcie budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Zadeklarowaną 
kwotę – jako darowiznę na budowę Bursztynowego Ołtarza w bazylice św. Brygidy 
– można wpłacać na konto: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Pia-
stowskie 24, 80-855 Gdańsk – Bank Millennium O/Gdańsk nr 34 1160 2202 0000 
0000 6189 1527 z dopiskiem: ,,Cegiełka na BURSZTYNOWY OŁTARZ”.

Zbieramy fundusze  
na Bursztynowy Ołtarz 
Ojczyzny
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Szkolenia zaplanowane przez Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na okres 
wrzesień – grudzień 2022 r.

Podwyżki dla pracowników 
urzędów wojewódzkich

Po interwencjach związkowców 
z „Solidarności” zarząd Poczty 
Polskiej zawiesił stosowanie nie-
korzystnych dla listonoszy zasad 
ewidencjonowania czasu pracy. W 
efekcie ich wprowadzenia wielu li-
stonoszy wykonywało dodatkową 
pracę bez wynagrodzenia.

Nowe reguły obowiązywały w czerw-
cu i w lipcu i dotyczyły tzw. rozbiórek. 
W ten sposób nazywane jest dostarcza-
nie przesyłek za listonoszy przebywają-
cych na urlopach. Obsługa należących 
do nich rejonów jest dzielona między 
pozostałych pracowników, którzy rów-
nolegle wykonują także swoje normalne 
zadania. W ocenie związkowców za tę 
dodatkową pracę listonosze powinni 
otrzymywać dodatkowe wynagrodze-
nie. Wcześniej tak właśnie było.

Jednak, jak informuje Bogumił 
Nowicki, przewodniczący pocztowej 
„Solidarności”, w tym roku pracodaw-
ca założył, że część „rozbiórek” nie zo-
stanie potraktowana jak nadgodziny. 
– W czerwcu i w lipcu liczba nadgo-
dzin przepracowanych przez listono-
szy spadła o 40 proc. w porównaniu 
z analogicznym okresem ubiegłego 
roku. Wówczas mówiliśmy o 100 tys. 
nadgodzin w ramach „rozbiórek”, teraz 
o 60 tys. To nie oznacza, że listonosze 
dostarczyli mniej przesyłek, po prostu 
za część wykonanej pracy im nie zapła-
cono – zaznacza. 

W ocenie przedstawicieli „Solidar-
ności” sytuacja, do jakiej doszło w tym 
roku, pokazała, że w Poczcie Polskiej 
brakuje rąk do pracy. To efekt zarówno 
zwolnień grupowych przeprowadzo-
nych przez pracodawcę, jak i indywidu-

alnych odejść pracowników. – W okre-
sie wakacyjnym niektórzy obsługują 
po dwa rejony. Praktycznie każdy, kto 
pracuje, musi wziąć jakąś „rozbiórkę”, 
bo inaczej przesyłki nie zostałyby do-
starczone. Pracodawca twierdzi, że za-
trudnia wystarczającą liczbę pracowni-
ków, ale to nieprawda. Ludzie uciekają, 
a nowych nie widać. Kto przyjdzie do 
pracy za takie pieniądze? – mówi Danu-
ta Dyszy, przewodnicząca Organizacji 
Podzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Poczty Polskiej w Cho-
rzowie.

Nowe zasady analizy czasu pracy 
listonoszy zostały zawieszone do mo-
mentu przeprowadzenia badania obcią-
żenia pracą, które zostało zaplanowane 
na październik.

www.solidarnosc.org.pl

POCZTA POLSKA

Niekorzystna procedura zawieszona

Z doświadczeń Państwowej Inspek-
cji Pracy wynika, że więcej problemów z 
przestrzeganiem bezpieczeństwa i higie-

BHP

Mniej bezpiecznie na małych budowach

Paweł Grabowski, zastępca 
okręgowego inspektora pracy ds. 
nadzoru, rzecznik OIP w Gdańsku

– Praktycznie rzecz biorąc, im mniejsza budowa, 
tym gorzej. Pracownicy, w dalszym ciągu, nie stosują 
dostępnych im środków ochrony indywidualnej. Wyni-
ka to głównie z braku wiedzy oraz przeświadczenia, że 
nic im się nie stanie. Osoby te nie posiadają kwalifikacji 

do pracy w budownictwie, są osobami zatrudnionymi doraźnie i często są 
cudzoziemcami nieposiadającymi obywatelstwa państwa członkowskiego 
UE/EOG lub Szwajcarii (cudzoziemcy z krajów trzecich). Osoby te, wyko-
nujące proste prace, nie zastanawiają się specjalnie nad tym, co robią.

Kontrole pokazują, iż na małych budowach zazwyczaj nie są stosowane 
środki ochrony zbiorowej, które powinny być używane w pierwszej kolejno-
ści przed środkami ochrony indywidualnej.  Najczęściej jest to spowodowane 
krótkim czasem trwania inwestycji oraz chęcią obniżenia kosztów pracy. 

przyczyny niskiego poziomu BHP na te-
renach budów, zwłaszcza tych małych. 

W czerwcu 2022 r. inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdań-
sku, w ramach akcji „Kontrole małych 
placów budów”, przeprowadzili kontrole 
w 36 podmiotach.  

W 50 proc. skontrolowanych budów 
nieprawidłowości związane były z  pracami 
na wysokości oraz zabezpieczeniami otwo-
rów w stropach. Inne uchybienia w bhp to: 
nieprawidłowe dojście do stanowisk pra-
cy – głównie brak zabezpieczeń schodów,  
brak udokumentowanego odbioru ruszto-
wań,  brak lub niestosowaniem środków 
ochrony indywidualnej, brak zabezpieczeń 
przewodów elektrycznych przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, brak szkoleń 
dla osób kierujących pracownikami. 

(mk) 
więcej na www.solidarnosc.gda.pl/ 
bezpiecznapraca

ny pracy jest na małych budowach, niż 
na dużych. Brak czasu i pieniędzy oraz 
świadomości pracujących to główne 
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Przywrócenie do pracy trzech 
członków Komisji  Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” oraz wypłata 
odszkodowań w wysokości sumy 
wynagrodzeń z okresu pozosta-
wania bez pracy – takie orzeczenie 
wydał sąd w sprawie związkowców 
zwolnionych w roku 2019 przez Ca-
storamę. Następnie przywrócona 
do pracy została czwarta osoba, ale 
problemem nadal pozostaje sam 
fakt zwalniania bezprawnie ludzi, 
którzy mogą być niewygodni dla 
pracodawcy. Być może uda się to 
ukrócić… pod warunkiem jednak, 
że zmienione zostaną przepisy. 

Jeśli uda się doprowadzić do zmian, to 
nie tylko działacze związkowi, ale także 
kilka innych grup pracowników będzie 
mogło liczyć na faktyczną, a nie tylko 
teoretyczną (bo w praktyce nieskutecz-
ną) ochronę w sytuacji konfliktu z pra-
codawcą. 

Propozycję w tym zakresie złożyła 
„Solidarność” kilka miesięcy temu (nie po 
raz pierwszy zresztą, ponieważ Komisja 
Krajowa od kilku lat postuluje w tej spra-
wie przy okazji opiniowania projektów 
zmian kodeksu postępowania cywilnego 
lub w postaci wniosków legislacyjnych).  

Kwestii poświęcone zostało posiedze-
nie sejmowej Komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny, które odbyło się w kwietnia 
2022 r. Wówczas to NSZZ „Solidarność” 
wykorzystał możliwość, jaką daje Ustawa 
o związkach zawodowych i zaproponował 
wprowadzenie poprawek do kodeksu po-
stępowania cywilnego. 

Podobny projekt złożyła także Lewica, 
ale w przeciwieństwie do jej koncepcji ce-
lem „S” jest realna ochrona tych wszyst-
kich pracowników, których stosunek 
pracy na mocy ustawy podlega ochronie, 
w tym także społecznych inspektorów 
pracy, kobiet w ciąży, rodziców (w okre-
ślonych warunkach) oraz sygnalistów 
wskazujących na naruszenia (którymi są 
często niepodlegający ochronie członko-
wie Związku).

Temat wrócił latem tego roku, ponie-
waż wówczas na posiedzeniu tej samej 
komisji omawiany był projekt przyjęty w  
tzw. międzyczasie przez stosowną pod-
komisję. 

– To zestawienie propozycji NSZZ 
„Solidarność” i Lewicy – tłumaczy Ewa 
Kędzior, koordynator ds. obrony praw 
związkowych i starszy specjalista w Ze-
spole Prawnym Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

Chronieni na niby 

Na uwadze trzeba mieć fakt, że mimo 
przepisów mówiących o tym, że nie 
można bez zgody zakładowej organizacji 
związkowej rozwiązać stosunku pracy 
(albo zmienić jednostronnie jej warun-
ków) działaczom związkowym prawnie 
chronionym, to czynności pracodawcy 
dokonane z naruszeniem tego przepi-
su, choć wadliwe, są skuteczne. Do tego 
długość trwania postępowań sądowych 
w sprawach o przywrócenie do pracy i 

Czy będzie wprowadzona  
realna ochrona zwalnianych osób? 

brak odpowiednich przepisów proceso-
wych niwelujących tę niedogodność dla 
pracowników powoduje, że ochrona jest 
iluzoryczna. 

Nawet jeżeli związkowiec, który tego 
doświadczył, odwoływał się i został przy-
wrócony do pracy, to w międzyczasie 
miał zazwyczaj zakaz wstępu do zakła-
du. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że 
postępowania trwają bardzo długo. Tak 
było na przykład w przypadku Castora-
my. Orzeczenie w sprawie pierwszej trójki 
pracowników zapadło wiosną 2021 roku, 
ale sprawa trafiła do drugiej instancji, 
gdzie zapadł wyrok w maju tego roku. 
Czwarta osoba mogła natomiast wrócić 
do pracy w czerwcu... – czyli po ponad 
900 dniach procesów i pozostawania bez 
pracy – zwróciła uwagę Komisja Między-
zakładowa NSZZ „Solidarność” w  Ca-
storama Polska w wydanym wówczas 
komunikacie: – „Solidarność” wygrała, 
wygrała też sprawiedliwość i prawda, 
dzięki czemu nie doszło do zniszczenia 
naszej organizacji. Sąd potwierdził nasze 
zdanie o bezprawności zwolnień działa-
czy, jakich dopuścił się pracodawca. 

Z żalem KM przyznała również, że 
„do dnia dzisiejszego nie doczekaliśmy 
się refleksji ze strony pracodawcy i nie 
usłyszeliśmy słowa «przepraszam». Mimo 
to nadal liczymy na współpracę dla dobra 
wszystkich pracowników, a w sprawach 
spornych oraz bezprawnych działań pra-
codawcy będziemy kontynuować i inicjo-
wać działania związkowe”.

W rozmowie z „Magazynem Soli-
darność” przewodniczący KM Wojciech 
Kasprzyk zwraca uwagę na jeszcze jeden 
aspekt tej sprawy. 

– W przypadku pierwszych trzech 
osób sąd nie skorzystał z opcji nakazania 
zatrudnienia na czas apelacji, stało się 
tak dopiero w przypadku czwartej oso-
by. Sprawy pozostałej szóstki, ponieważ 
łącznie chodzi o dziesięć osób, toczą się 
jeszcze w pierwszej instancji. 

Stąd też pomysł wprowadzenia zmian, 
które sprawią, że na etapie postępowania 
sądowego ochrona działaczy będzie sku-
teczna. Zapewni to instytucja zabezpie-
czenia (sąd może zobowiązać pracodaw-
cę do utrzymania zatrudnienia działacza 
związkowego do czasu orzeczenia, co da 
gwarancję, że działacz nie pozostanie bez 
pracy). 

Przykład z Pomorza

Bez pracy przez prawie trzy lata po-
zostawał także Krzysztof Rzeszutek, 
wiceprzewodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Operze Bał-
tyckiej w Gdańsku. W tym przypadku 
pracodawca uzasadnił zwolnienie na-
ruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych.

– Konkretnie miało to polegać na 
naruszeniu porządku i dyscypliny pracy 
poprzez prowadzenie strajku głodowego 
w siedzibie Opery Bałtyckiej w Gdańsku 
bez wyczerpania procedury przewidzianej 
prawem i bez uprzedniego powiadomie-

nia pracodawcy. Tylko że to nie był strajk, 
ale protest głodowy. W przypadku strajku 
prawdopodobnie nie podejmowałbym 
pracy, a ja pracowałem, po czym, już po 
godzinach pracy, poszedłem do pokoju 
związkowego, gdzie przebywałem przez 
kilka kolejnych dni.  Na ten czas miałem 
zwolnienie z pracy. Byłem w operze, ale 
w pomieszczeniu związkowym, gdzie 
miałem prawo przebywać – tłumaczył w 
rozmowie z „Magazynem” Krzysztof Rze-
szutek. – Drugi punkt uzasadnienia mówił 
o uporczywym przebywaniu na terenie za-
kładu po godzinach pracy bez uprzedze-
nia i zgody pracodawcy. Tłumaczyliśmy 
to w sądzie. Był jeszcze trzeci punkt, czyli 
podejmowanie działań mających na celu 
przedstawienie opinii publicznej w nega-
tywnym świetle instytucji Opery Bałtyckiej 
oraz jej dyrektora. Ostatecznie Krzysztof 
Rzeszutek został przywrócony do pracy, 
a za okres, gdy pozostawał poza Operą 
Bałtycką, otrzymał wynagrodzenie, ale 
wymagało to batalii sądowej.

Tymczasem z danych, jakie są prze-
kazywane przez poszczególne regiony 
Związku do Komisji Krajowej wynika, że 
nie ma roku, aby nie zdarzył się przypadek 
zwolnienia chronionego działacza. I zosta-
wienia go bez pracy oraz wynagrodzenia. 

– Nie ma przepisów procesowych pod 
kątem osób, których stosunek pracy pod-
lega szczególnej ochronie. Są więc oni w 
takiej samej sytuacji jak pozostali pracow-
nicy – mówi Ewa Kędzior. 

Oznacza to, że związkowiec po tym, 
jak zostanie dyscyplinarnie zwolniony, 
nie ma prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych. Między innymi dlatego praktyka 
pracodawców zwalczających związki za-
wodowe jest szczególnie szkodliwa. 

Nie tylko w Polsce 

Dodajmy, że konieczność zapew-
nienia ochrony działaczy związkowych 
wynika również z przepisów międzyna-

rodowych dotyczących ochrony przed-
stawicieli pracowników. W przepisach 
Międzynarodowej Organizacji Pracy są 
informacje o tym, że ochrona prawna 
ma być skuteczna.  

„Solidarność” już wcześniej pod-
jęła więc próbę wprowadzenia zmian. 
W uchwale programowej Związku z 
2018 roku (przyjętej podczas XXIX 
Krajowego Zjazdu Delegatów) znalazł 
się zapis mówiący o zobowiązaniu do 
podjęcia działań nakierowanych na 
umożliwienie rozwiązań zapewniają-
cych skuteczną ochronę zwalnianych. 
Podczas poprzedniej kadencji Sejmu 
„Solidarność” złożyła stosowny wnio-
sek, który został uwzględniony przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości, a roz-
wiązanie znalazło się w projekcie usta-
wy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. Projekt rządowy wpłynął 
do Sejmu w styczniu 2019 roku, ale 
nigdy nie nadano mu dalszego biegu. 
Obecna propozycja jest tożsama z tą 
sprzed kilku lat. Na razie jednak Biuro 
Legislacyjne Sejmu złożyło do niego 
wiele poprawek. Z kolei Ministerstwo 
Sprawiedliwości wyraziło opinię, że 
brak jest rzeczowej potrzeby zmian le-
gislacyjnych. 

– A tymczasem coraz więcej praco-
dawców próbuje zwalczać związki za-
wodowe, zatrudniając do tego topowe 
kancelarie prawne – przestrzega Woj-
ciech Kasprzyk z Castoramy. – Za takie 
postępowanie powinny być stosowane 
surowe i bolesne finansowo kary dla 
ludzi z zarządów firm, które dokonują 
takich bezprawnych, ale zarazem świa-
domych działań. My zamierzamy do-
chodzić sprawiedliwości, aby postawić 
zarzuty karne osobom odpowiedzial-
nym za nasze zwolnienia. 

Tomasz Modzelewski 

Krzysztof Rzeszutek został przywrócony do pracy, a za okres, gdy pozostawał poza 
Operą Bałtycką, otrzymał wynagrodzenie, ale wymagało to batalii sądowej.
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25 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się demonstracja „Solidarności” w obronie 
związkowców z Castoramy.
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Jeśli uda się doprowadzić do 
zmian, to nie tylko działacze 
związkowi, ale także kilka innych 
grup pracowników będzie 
mogło liczyć na faktyczną, a nie 
tylko teoretyczną (bo w praktyce 
nieskuteczną) ochronę w sytuacji 
konfliktu z pracodawcą. 
Propozycję w tym zakresie 
złożyła „Solidarność” kilka 
miesięcy temu, zresztą nie po raz 
pierwszy.
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– Komisje „Solidarności” w różnych placówkach są potrzebne, ponieważ nawet 
jeśli pomożemy tylko jednej osobie, tylko jednemu człowiekowi, to już jest 
działanie na plus. Poza tym tam, gdzie działa Związek, inni czują się bezpiecz-
niej i wiedzą, że w trudnych sytuacjach jest miejsce, do którego mogą się udać 
i poprosić o wsparcie. To ważne – mówi Izabela Rułkowska, przewodnicząca Ko-
misji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach. 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KOLBUDACH 

Świat się 
zmienia,  
warunki 
pracy także

Komisja obejmuje pracowników 
z trzech placówek. To Zespół Kształce-
nia i Wychowania w Kolbudach, Szkoła 
Podstawowa w Kowalach oraz Zespół 
Kształcenia i Wychowania w Bielkówku.

– Kiedyś było nas więcej – przyznaje 
przewodnicząca. 

Część osób odeszła, również z tej 
komisji, po nauczycielskim strajku. 
Rezygnacje z przynależności do Związ-
ku, jeśli takie w ostatnich latach miały 
miejsce, w znacznej mierze były zwią-
zane właśnie z tym faktem. Nowe osoby 
dołączają sporadycznie. 

– Po strajkach nauczycielskich trud-
no jest pozyskać jakąkolwiek osobę. Cza-
sami pojawiają się nowi nauczyciele, ale 
to osoby, które były członkami Związku 
w poprzednich miejscach pracy i przy-
chodząc do nas chcą dalej być w „Soli-
darności”. Zapisują się więc do naszej 
komisji – opowiada przewodnicząca. 

Pomoc nie tylko dla członków 

W tym miejscu „Solidarność” zajmuje 
się przede wszystkim sprawami pracow-
niczymi. Większość członków to nauczy-
ciele. Choć sporo osób w poszczególnych 
placówkach pracuje w administracji oraz 
obsłudze szkół, to z tych grup zawodo-
wych członków jest niewielu, niemniej 
i oni zgłaszają się ze swoimi problemami. 

– Proszą o wsparcie oraz pomoc 
przede wszystkim w zakresie problemów 
płacowych – mówi przewodnicząca. 
– Staramy się nie ignorować tych próśb 
i angażujemy się w negocjacje z organem 
prowadzącym oraz dyrekcją. 

Dopiero po pozytywnym wyniku inter-
wencji zdarza się, że ktoś dołączy do „Soli-
darności”. Można więc wyciągnąć wniosek, 
że pracownicy nie wierzą w Związek, póki 
ten nie udowodni swojej siły „na miejscu”.

– Dzieje się tak również ze wzglę-
dów finansowych, ponieważ co miesiąc 
odprowadzane są składki, a w admini-
stracji oraz obsłudze płace są niskie 
– zastrzega Izabela Rułkowska. – Dla 

takich osób każdy grosz jest ważny. Tak 
więc przed dołączeniem do „Solidarno-
ści” powstrzymuje ich to, że co miesiąc 
z pensji będą potrącane składki, choć te 
nie są przecież wysokie. 

Oprócz zajmowania się sprawami 
bieżącymi, komisja negocjuje również 
regulaminy wynagradzania nauczycieli 
oraz pracowników administracji i ob-
sługi, ponieważ niektóre punkty przepi-
sów zwyczajnie się dezaktualizują. 

– Świat się zmienia, warunki pracy tak-
że, więc co jakiś czas trzeba przeprowadzić 
aktualizację poszczególnych punktów za-
wartych w regulaminach. Nie zawsze jed-
nak odzew ze strony organu prowadzącego 
jest taki, jak byśmy oczekiwali. Wielokrot-
nie zdarzało się, że musieliśmy dopominać 
się o spotkania i negocjacje – opowiada 
Izabela Rułkowska.

Ostatnia z tego typu spraw dotyczy 
punktów związanych z wynagradza-
niem pracowników administracji i ob-
sługi. Obowiązujące obecnie zapisy blo-
kują możliwość podwyżki zarobków dla 
tych grup zawodowych. 

– Jest to związane z podwyższeniem 
w Polsce minimalnej stawki wynagro-
dzeń dla pracowników. Regulamin nie 
współgra ze zmianami, jakie zostały 
wprowadzone w życie i pracownicy 
czują się pokrzywdzeni. Tym bardziej 
że ilość obowiązków wzrasta, ponie-
waż niezadowolenie z wysokości pen-
sji powoduje, że niektórzy zwalniają się 
z pracy – przyznaje przewodnicząca. 
Pracowników jest więc mniej, a tym 
samym pracy, którą trzeba rozłożyć na 
poszczególne osoby, więcej. W takiej 
sytuacji pojawia się poczucie krzywdy 
i braku satysfakcji z pracy, ponieważ nie 
jest ona doceniana finansowo. 

Decyzja po wakacjach?

Przed zakończeniem roku szkolne-
go komisja międzyzakładowa złożyła 
pisma do dyrektora i przesłała je także 
do wiadomości organu prowadzącego. 

Związek wnosi w tym dokumencie o 
rozpoczęcie negocjacji zapisów znajdu-
jących się w regulaminie. KM liczy na 
to, że po zakończeniu wakacji dyrekcja 
odniesie się do pisma. 

Warto wspomnieć, że analogicz-
ne wcześniejsze rozmowy kończyły 
się sukcesem, choć czasami wszystko 
zajmowało sporo czasu. Długo trwało 
na przykład wywalczenie zmian zwią-
zanych z dotychczas obowiązującym 
układem zbiorowym. 

– Organ prowadzący, chcąc wprowa-
dzić zmiany, musiał je uzgadniać z Mini-
sterstwem Rodziny i Polityki Społecznej. 
Ścieżka była więc bardzo czasochłonna 
i nie można było nic zaktualizować 
w miarę szybko – przyznaje przewod-
nicząca. – W związku z tym zdecydo-
waliśmy się na to, żeby układ zbiorowy 
został zastąpiony przez regulamin wy-
nagradzania. Długo negocjowaliśmy, 
aby pozytywne punkty z pierwotnych 
ustaleń nie przepadły w nowych zapi-
sach, tylko zostały przeniesione. W innej 
sytuacji pracownicy mogliby stracić na 
takiej zmianie. Chodziło m.in. o zapis 
mówiący, że w przypadku ministerial-
nych podwyżek dla nauczycieli pracow-
nicy administracji i obsługi otrzymują 
automatycznie 60 procent tej podwyżki. 
Organ prowadzący musi więc zabezpie-

czyć na ten cel fundusze. Przeforsowanie 
tego było ciężką walką, ale się udało. Zo-
stało to zagwarantowane i przykładowo, 
gdy w maju otrzymaliśmy kilka procent 
podwyżki, to za miesiąc pozostałym 
pracownikom również została ona na-
liczona. Ustalenia są więc rzeczywiście 
honorowane przez organ prowadzący. 
Wprawdzie nie były to duże pieniądze, 
ale zawsze jakiś grosz wpadł do budże-
tów domowych. 

Zbyt dużo uczniów 

Inną sprawą, którą – z pozytywnym 
efektem – zajęła się komisja międzyza-
kładowa, była kwestia liczby uczniów 
w niektórych klasach. Problem pogłębił 
się po okresie pandemii i związanego 
z tym nauczania zdalnego. Przykładowo 
klasy czwarte były prawie 30-osobowe, 
co sprawiało kłopot zarówno jeśli cho-
dzi o nauczanie dzieci, jak i samo ich 
funkcjonowanie w tak dużej grupie. 

Komisja walczyła o dobro dzieci, jak 
i o dobro nauczycieli, którzy starają się 
jak najwięcej dla tych dzieci zrobić. W 
tak dużych klasach nauczanie było bar-
dzo trudne, tym bardziej że małe dzieci, 
po okresie izolacji, niełatwo wdrażały 
się z powrotem do normalnego funk-
cjonowania w szkole. Problem został 
zgłoszony do dyrekcji, a następnie or-
ganu prowadzącego. Doszło do spotka-
nia i „Solidarność” otrzymała obietnicę, 
że klasy zostaną podzielone od nowego 
roku szkolnego. Zostało to faktycznie 
wprowadzone w życie i nowy podział 
obowiązuje od tego miesiąca. Tym sa-
mym klasy piąte nie są już tak liczne. 

– Przez cały rok występowało dużo 
problemów wychowawczych – przyznaje 
Izabela Rułkowska. – A gdy takie się po-
jawiają, nie można się skupić tylko i wy-
łącznie na edukacji. Nauczyciele długo 
się z tym borykali i wiązało się to ze spo-
tkaniami dyrekcji, wychowawców oraz 
rodziców. Mamy nadzieję, że teraz, gdy 
zmniejszyła się liczebność klas, łatwiej 

będzie zindywidualizować pracę. Jest to 
bowiem ważne, a wręcz niezbędne, aby 
nauczyciel mógł dotrzeć do ucznia, co 
jakiś czas zajrzeć mu do zeszytu i nawią-
zać bezpośredni kontakt z dzieckiem. 

Inicjatywa „Solidarności”, choć 
wprowadzona już w życie, wiązała się 
jednak z wieloma ustaleniami. Trzeba 
było bowiem zdecydować, kogo „wyjąć” 
do nowej klasy, tym bardziej że dzieci 
przez cały rok przebywały w pewnej 
grupie, którą w tej sytuacji miały opu-
ścić. Zmiany zostały wprowadzone za 
porozumieniem z rodzicami po kilku 
spotkaniach, w których wzięli udział 
m.in. wychowawcy oraz dyrekcja. 

Dla wszystkich,  
nie tylko związkowców

Rozdzielenie klas z inicjatywy 
Związku to przykład działania, na 
którym skorzystali wszyscy, nie tylko 
członkowie „Solidarności”, ale… – Jeśli 
cokolwiek robimy, to wiemy, że jest to 
z korzyścią dla wielu osób – przyznaje 
przewodnicząca. 

Tak samo jest w kwestii problemów 
występujących w poszczególnych placów-
kach. Każda ze szkół ma oddzielną dy-
rekcję, więc potrzeby i kłopoty, ale co za 
tym idzie także rozwiązania, na których 
korzystają pracownicy, bywają różne. 

– Ale zawsze możemy liczyć na 
Prezydium Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” zs. w Gdańsku. Jeśli pojawiają się 
sprawy trudne, z którymi sobie nie ra-
dzimy w placówkach, to mamy wsparcie 
i to jest ważne dla nas. Wiemy, że jest 
ktoś, kto nas wesprze w trudnej sytuacji 
– podsumowuje Izabela Rułkowska. 

Dodajmy, że oprócz niej w skład 
władz Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Kolbudach wchodzą: Honorata Na-
górska, która jest wiceprzewodniczącą, 
a także skarbnik Mariusz Biernacik. 

Tomasz Modzelewski

Izabela Rułkowska, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach. 

 Świat się zmienia, warunki 
pracy także, więc co jakiś 
czas trzeba przeprowadzić 
aktualizację poszczególnych 
punktów zawartych 
w regulaminach. Nie zawsze 
jednak odzew ze strony 
organu prowadzącego jest 
taki, jak byśmy oczekiwali. 
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Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

PROJEKTY NORWESKIE

Negocjacje związków zawodowych z pracodawcą różnią się pod wielo-
ma względami od negocjacji biznesowych. Wielu pracodawców, gdyby 
nie przepisy prawa w ogóle nie przystępowałoby do negocjacji, chyba że 
miałyby one na celu zabranie jakiegoś przywileju pracownikom. W Polsce 
związki zawodowe prowadząc negocjacje muszą się zmagać z jednej strony 
z niechętnym pracodawcą, z drugiej zaś z oczekiwaniami pracowników. I to 
niekoniecznie członków związku. 

Negocjują nieliczni,  
korzystają wszyscy  

Brak dialogu społecznego

Mimo że dialog społeczny w Polsce 
doczekał się nawet zapisu w konstytu-
cji i wszystkie strony podkreślają jego 
znaczenie, w praktyce jest on w formie 
szczątkowej. Wydaje się, że poważnie 
do tematu podchodzą tylko związki 
zawodowe. Ani strona rządowa czy sa-
morządowa, ani strona pracodawców 
nie traktuje dialogu społecznego jako 
realnej metody kształtowania stosun-
ków społecznych.

Politycy lubią w oficjalnych wy-
powiedziach podkreślać rolę dialo-
gu społecznego, ale gdy dochodzi do 
podejmowania decyzji ważnych dla 
obywateli, nie biorą pod uwagę stano-
wiska organizacji, które tych obywateli 
reprezentują. Tak zwane konsultacje 
społeczne polegają najczęściej na tym, 
że rząd przesyła  przykładowo projekt  
ustawy zainteresowanym stronom, 
które wnoszą swoje uwagi, jednak rzą-
dzący rzadko uwzględniają je w osta-
tecznej wersji dokumentu. Nie mówiąc 
już o niedotrzymywaniu przez stronę 
rządową porozumień zawartych z cen-
tralami związkowymi. Niestety, wciąż 
najbardziej skutecznym argumentem 
związkowym jest groźba strajku. Przy-
kład idzie z góry. Niechęć do dialogu 
społecznego przejawiają także urzęd-
nicy różnych szczebli. Nie lepiej jest, 
a może nawet gorzej, na szczeblu samo-
rządowym, gdzie funkcjonują różnego 
rodzaju układy, a związki zawodowe są 
słabe lub w ogóle nie istnieją.

Nie zmienia się również podejście 
polskich pracodawców, którym ciągle 
bliższy jest kapitalizm XIX-wieczny, 
kiedy to właściciel fabryki miał nie-
ograniczoną władzę nad pracownikami, 
niż model zarządzania obowiązujący 
współcześnie w krajach Europy Za-
chodniej. Pomimo udziału pracodaw-

ców w wielu projektach finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej, dialog 
społeczny traktują jako zło konieczne, 
a związki zawodowe jako największego 
wroga, z którym można walczyć wszel-
kimi sposobami.

Bez wzajemnego zaufania stron, któ-
rego jednym z warunków jest poczucie, 
że zawarte umowy będą dotrzymywane, 
nie można mówić o prawdziwym dialo-
gu społecznym. Jedną z przyczyn tego, 
że w Polsce dialog społeczny na wszyst-
kich poziomach jest mało efektywny, w 
dużej mierze jest właśnie utrzymywanie 
się od wielu lat na niskim poziomie za-
ufania społecznego. Mówią o tym bada-
nia. W 2020 roku w badaniach m.in. na 
temat zaufania przeprowadzonych przez 
CBOS 76 procent respondentów uzna-
ło, że „w stosunkach z innymi trzeba 
być bardzo ostrożnym”. To bardzo dużo, 
choć i tak nieco mniej niż w badaniu 
CBOS np. z roku 2003, kiedy to poziom 
nieufności wynosił 81 procent.

Po co zapisywać się do 
związków zawodowych?

Pomimo że to właśnie Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” doprowadził do zmiany 
ustroju w Polsce, siła związków wciąż 
spada, choć trzeba przyznać, że za obec-
nej władzy udało się wiele problemów 
pracowniczych rozwiązać (np. przy-
wrócenie wieku emerytalnego, ograni-
czenie umów śmieciowych, pomoc dla 
grup najbardziej potrzebujących). Jedną 
z przyczyn zmniejszającego się uzwiąz-
kowienia jest fakt, że efekty negocjacji 
związków zawodowych dotyczą wszyst-
kich pracowników. A więc wszelkie 
koszty i zagrożenia (np. szykany ze stro-
ny pracodawcy) ponoszą osoby należą-
ce do związków zawodowych, a profity, 
na przykład podwyżkę wynagrodzenia, 

uzyskują wszyscy pracownicy. Po co 
więc zapisywać się do związku zawo-
dowego, płacić składki i narażać się na 
nieprzychylność pracodawcy? Przecież 
jak związki zawodowe coś wynegocjują, 
to i tak z tego skorzystam. To tok my-
ślenia wielu pracowników. A przecież 
duże uzwiązkowienie to podstawowy 
atut w negocjacjach z pracodawcą. 

W wielu krajach związki zawodo-
we negocjują tylko w sprawach swoich 
członków.

– Mało kto wie, że branżowe ukła-
dy zbiorowe pracy w Niemczech za-
wierane są dla członków związku, nie 
dla wszystkich pracowników, tak jak w 
Polsce. Jednak pracodawcy zdają sobie 
sprawę, że jeżeli wprowadzaliby różne 
standardy w zależności od tego, czy 
ktoś do związku zawodowego należy, 
czy nie, to za chwilę poziom uzwiązko-
wienia znacząco by się zwiększył. Na-
stępuje więc nieformalna generalizacja 
układów także na pracowników niena-
leżących do związków zawodowych.  
Gdybyśmy układy zbiorowe pracy 
w Polsce zawierali tylko dla związkow-
ców, odpowiedź pracodawców byłaby 
taka jak w Niemczech – mówił Sławo-
mir Adamczyk, ekspert Komisji Kra-
jowej, podczas debaty zorganizowanej 
w ramach projektu „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju”.

Nierówne siły

Z natury rzeczy strona pracownicza 
jest stroną słabszą w negocjacjach z pra-
codawcą. To głównie od postawy praco-
dawcy zależy, czy w przedsiębiorstwie 
jest prawdziwy dialog społeczny, czy 
nie. Niestety, zdarza się, że pracodawca 
dąży do osłabienia pozycji związków 
zawodowych. Bywa, że usiłuje zneutra-
lizować niewygodnego lidera związku, 
czasami proponując mu wysokie stano-
wisko, jednak częściej zwalniając go z 
pracy. Co z tego, że po kilku latach sąd 
pracy przyzna rację działaczowi związ-
kowemu. Inną metodą jest dezinforma-
cja w postaci pogłosek, przykładowo, 
że pracodawca chce dać pracownikom 
podwyżkę, ale związki zawodowe nie 
chcą podpisać porozumienia.

Nierówność sił pomiędzy praco-
dawcą a związkowcami pogłębia fakt, 
że posiada on fundusze na zatrudnianie 
ekspertów i prawników, a nie wszyst-
kie związki zawodowe mogą sobie 
na to pozwolić. I tutaj znów pojawia 
się problem uzwiązkowienia. Duże 
centrale związkowe, jak na przykład 
NSZZ „Solidarność”, posiadają eksper-
tów i prawników, którzy służą pomocą 
organizacjom związkowym. Również 
wszelkiego rodzaju szkolenia prowa-
dzone przez związkowych trenerów 
wzmacniają pozycję negocjacyjną stro-
ny związkowej. Związkowiec posiada-
jący wiedzę z prawa pracy i ekonomii, 
a także znający techniki negocjacyjne 
jest dla pracodawcy równorzędnym 
partnerem do rozmów.

Małgorzata Kuźma

Zapraszamy na szkolenia
Dział Programów Europejskich 

zaprasza na trzydniowe szkolenia z 
zakresu negocjacji w ramach pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju”.

Celem szkoleń jest podniesienie 
kompetencji eksperckich działaczy 
związkowych uczestniczących w pro-
cesie dialogu społecznego, a tym sa-
mym zwiększenie potencjału Związku 
jako partnera społecznego zdolnego 
do odgrywania konstruktywnej, ak-
tywnej i efektywnej roli w procesie 
kształtowania i określania warunków 
realizacji polityki gospodarczej i spo-

łecznej. Najbardziej znaczącą formą 
dialogu społecznego są negocjacje 
układów zbiorowych pracy, czyli 
negocjacje pomiędzy stroną związ-
kową/pracownikami a pracodawca-
mi dotyczące płacy i pracy, których 
zwieńczeniem jest najczęściej wiążący 
i wykonalny układ zbiorowy pracy. 

Planujemy przeszkolenie 160 
osób w 10 grupach szkoleniowych.

Zapraszamy do udziału w szko-
leniach. Zgłoszenia przyjmuje 
Maria Kościńska, tel. 509 839 017, 
e-mail: m.koscinska@solidarnosc.
gda.pl

AD
O

BE
 S

TO
CK

Za każdym razem, gdy spotykają się dwie osoby lub więcej,  
to chcąc osiągnąć jakieś porozumienie, muszą negocjować.

Jim Thomas, „Negocjuj aby zwyciężać”

Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu negocjacji

Tak naprawdę negocjacje zaczynają się na długo, zanim strony zasiądą za stołem 
negocjacyjnym.  Mówi się, że początkujący negocjatorzy poświęcają 30 proc. czasu 
na przygotowanie, a 70 proc. na negocjacje. Doświadczeni czynią odwrotnie. I, rze-
czywiście, im lepiej strona związkowa przygotuje się do rozmów z pracodawcą, tym 
większa szansa na podpisanie korzystniejszego dla pracowników porozumienia.

– Przygotuj się, aż do przesady – to pierwsze hasło, o którym sprawny negocjator 
powinien wiedzieć. Są to kwestie związane z tym przede wszystkim, jakie cele sobie 
wyznaczamy. A więc po co związkowcy chcą rozmów z pracodawcą czy kwestia 
ustalenia terminu i miejsca spotkania. Ale również na etapie przygotowań często 
występuje kwestia, jak przekonać pracodawcę do potrzeby prowadzenia dialogu 
w danej sprawie – radzi Maryla Kościńska ekspert Komisji Krajowej, która od wielu 
lat szkoli związkowców z prowadzenia negocjacji z pracodawcą.

Co chcemy osiągnąć?

Przygotowując się do negocjacji z pracodawcą, musimy wyznaczyć sobie cele, 
które chcemy osiągnąć. Ważne jest także ustalenie hierarchii tych celów, które 
chcemy zyskać.

Musimy także zgromadzić wszelkie dostępne dane i informacje o kwestiach, 
jakie będą poruszane w trakcie rozmów z pracodawcą. Jeżeli np. przystępujemy do 
negocjacji płacowych, warto wiedzieć, jakie wyniki finansowe osiąga nasze przed-
siębiorstwo i na jakie ewentualne podwyżki stać pracodawcę. Pozwoli nam to na 
przygotowanie skutecznej argumentacji.

Ważne jest także określenie stanowiska wyjściowego, czyli sformułowanie oferty 
otwarcia. Dobrze również w zespole negocjacyjnym przedyskutować, jaki wynik 
negocjacji będzie dla nas najlepszy, jaki najgorszy, ale także określić granicę, po 
przekroczeniu której negocjacje dla nas są już nieopłacalne. Powinniśmy mieć  
ewentualne rozwiązania alternatywne, a także plan B, czyli rozwiązania które wdro-
żymy, gdyby porozumienie nie doszło do skutku.

– Dwie strony mogą być niezadowolone, bo negocjacje w dużej mierze zakładają 
taką formułę, że coś za coś. Jeżeli my ustąpimy, to prosimy, żeby druga strona również 
ustąpiła. Jest takie bardzo ciekawe określenie, w Polsce też jest ono przyjęte, a mia-
nowicie BATNA (z ang. Best Alternative To Negotiated Agreement). Jest to najlepsza 
alternatywa dla strony negocjującej w przypadku poniesienia fiaska, niekoniecznie 
całościowego, ale nie otrzymujemy tego, czego byśmy chcieli. BATNA określa nam 
ten pułap, co jesteśmy w stanie zaakceptować – mówi Maryla Kościńska.

Należy pamiętać o tym, aby te przygotowawcze ustalenia nie przedostały się 
do pracodawcy, gdyż w takim przypadku negocjacje będą już na wstępie przez 
nas przegrane.

Małgorzata Kuźma
Więcej na stronie projektu:  
https://solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny/

ABC negocjacji, cz. 1
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Pracownicy przyznają, że pracę mają 
niełatwą, ale interesującą, zwłaszcza teraz, 
w okresie sezonu letniego, gdy jeżdżą 
w teren, prowadząc lustracje oraz po-
bierając próbki. Obok stałych obszarów 
roślin typowych dla Pomorza, powstają 
nowe plantacje nasienne takich gatun-
ków, jak: konopie, len czy rzodkiew ole-
ista. Nie siedzą więc cały czas za biurkami, 
przemierzają region, wykonując swoje 
obowiązki. Do tego dochodzą zmienia-
jące się przepisy prawa, nowe obowiązki 
służbowe, związane m.in. z wprowadza-
niem do obrotu nawozów oraz współ-
praca z innymi instytucjami. Praca wiąże 
się więc z dużą odpowiedzialnością, tym 
bardziej że jednym z zadań są kwestie 
związane ze składowaniem i przemiesz-
czaniem środków ochrony roślin przez 
porty morskie w Gdańsku i Gdyni do in-
nych krajów, gdzie każdy dzień postoju w 
porcie ogromnej ilości towarów wiąże się 
z dużymi kosztami. 

– Liczba zgłoszeń dotyczących skła-
dowania i przemieszczania towarów bę-
dących w naszej gestii wzrasta, w obec-
nym roku mamy ich już prawie 150, 
gdy w całym poprzednim roku było ich 
prawie 100. To zadanie jest kluczowe, 
aby nielegalne środki ochrony roślin nie 
były wprowadzane na rynek, zarówno 
polski, jak i zagraniczny. Warto podkre-
ślić że jesteśmy jedynym inspektoratem 
nasiennictwa posiadającym do obsługi 

tak duże porty morskie, a zarabiamy naj-
mniej. W Biedronce moglibyśmy zarobić 
więcej – mówią związkowcy w rozmowie 
z „Magazynem Solidarność”. 

Kto ich zastąpi? 

Tymczasem, aby wykonywać funkcję 
urzędowego inspektora trzeba mieć wyż-
sze wykształcenie, rolnicze lub pokrewne, 
prawo jazdy, zdać egzamin państwowy 
i nieustannie się szkolić. 

– Cały czas coś się dzieje i zmienia, 
a jeśli odejdziemy z naszych miejsc pracy, 
to ani administracja, ani księgowość nas 
nie zastąpi – mówi jeden ze związkow-
ców, z którymi rozmawialiśmy. 

Pomorski inspektorat jest źródłem 
20 procent przychodów całej inspekcji 
ochrony roślin działającej we wszystkich 
szesnastu województwach. A mimo to, 
jak wynika z danych uzyskanych przez 
członków „Solidarności” (opierają się 
na informacjach pochodzących ze spra-
wozdania szefa Służby Cywilnej, który co 
roku przedstawia takie dane), należy do 
najgorzej opłacanych. 

Co więcej, problem nie leży tylko 
w stałej różnicy płac, ale także w tym, 
że z roku na rok jest ona coraz większa. 
Od dwóch lat Pomorze jest bowiem na 
szarym końcu. 

– Do średniej krajowej brakuje nam 
około 700 złotych, a do najwyżej opłaca-

nego wojewódzkiego inspektoratu oko-
ło 1200 złotych. Z kolei w skali samego 
województwa pomorskiego pracownicy 
najlepiej zarabiającego państwowego 
inspektoratu otrzymują średnio około 
2500 złotych więcej. To kwoty uwzględ-
niające całkowite średnie miesięczne 
wynagrodzenie, a więc także wszelkie 

dodatki służbowe oraz inne pochodne, 
jak na przykład nagrody – mówi osoba z 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Pomorskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Gdańsku. 

Napisali w sprawie podwyżek

Dlatego, aby zmienić sytuację, 
w pierwszej połowie maja Komisja Mię-
dzyzakładowa wystosowała do dyrektora 
placówki pismo, w którym domaga się 
„wzrostu wynagrodzeń dla pracowni-
ków zatrudnionych w inspektoracie o 1 
tysiąc złotych kwoty zasadniczej netto na 
jednego pracownika”. 

„Pomimo sygnalizowania do wo-
jewódzkiego inspektora, głównego in-
spektora i wojewody przez komisję złej 
sytuacji płacowej pracowników meryto-
rycznych WIORiN w Gdańsku ten stan 
od 2020 roku nie uległ poprawie, a wręcz 
stale się pogarsza. W związku z powyż-
szym KM stawia zarzut złej polityki pła-
cowej” – można przeczytać w piśmie. 

Co na to dyrektor? Jak stwierdził w 
odpowiedzi, „nie jest możliwe spełnie-
nie przedstawionych żądań” i podał, jaki 
wzrost funduszu wynagrodzeń został 
przewidziany w ustawie budżetowej na 
rok 2022. „Pozwolił on na udzielenie 
podwyżek pracownikom Służby Cywilnej 
WIORiN w Gdańsku w roku 2022 śred-
nio w wysokości 615,84 zł netto. Podwyż-
ka dla pracowników obsługi kształtowała 
się na poziomie średnio 304,88 zł netto” 
– napisał do Komisji Międzyzakładowej. 
„Przy obecnym poziomie funduszu wy-
nagrodzeń określonym przez ustawę bu-
dżetową na rok 2022 oraz po udzieleniu 
w tym roku podwyżek wynagrodzenia 
wszystkim pracownikom WIORiN w 
Gdańsku nie jest możliwy dodatkowy 
wzrost” – podsumował. 

Spotkanie i rozmowa

O sprawie zawiadomiony został także 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. 
W czerwcu doszło też do spotkania, w 
którym wzięli udział przedstawiciele Ko-
misji Międzyzakładowej i pracodawcy, w 
tym księgowa oraz kadrowa. Z informa-
cji, jakie uzyskaliśmy od członków KM 
wynika, że podczas spotkania dyrektor 
przedstawił swoje argumenty, a pracow-
nicy usłyszeli to, co wcześniej, czyli że 

Domagają się równych wynagrodzeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

więcej się nie da, ponieważ nie ma na to 
środków.  

Na razie więc sytuacja jest patowa, 
choć – patrząc na ostatnie lata – to nie 
pierwszy raz, gdy pracownicy inspekto-
ratu domagają się zmian. 

– Wcześniej wiele rzeczy odbywało się 
poza pracownikami – mówi osoba z KM. 
– Nasze związkowe działania, podejmo-
wane przez ostatnie trzy lata, doprowa-
dziły do tego, że wypracowaliśmy sobie 
pewne relacje i wprowadzone zostały 
zmiany do regulaminów oraz Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
W zakresie wynagrodzeń wcześniej nikt 
nie miał świadomości, jak to wygląda. Nie 
zagłębialiśmy się w ten temat, ponieważ 
myśleliśmy, że otrzymujemy takie pienią-
dze, co wszyscy. Potem jednak włączyło 
się czerwone światełko, że coś jest nie w 
porządku. Zaczęliśmy wysyłać konkretne 
pytania dotyczące stanowisk, przydziałów, 
widełek zarobków oraz nagród. Odpo-
wiedzi były niezbyt jasne. Przykładowo 
w niektórych pismach otrzymywaliśmy 
informacje że nie można podać takich 
danych, a w innych je otrzymywaliśmy. 
Można było więc odnieść wrażenie, że 
celem takich sformułowań było, abyśmy 
nie do końca wszystko zrozumieli. 

Nie można pominąć faktu, na co 
zwrócił uwagę także dyrektor w piśmie 
skierowanym do Komisji Międzyzakłado-
wej, że pracownicy otrzymali w tym roku 
podwyżki, ale... otrzymały je wszystkie 
wojewódzkie inspektoraty w Polsce.

Porównali się z innymi

Już po przydzieleniu tych środków KM 
wystosowała do poszczególnych inspek-
toratów wnioski o udzielenie informacji 
publicznej na temat wysokości podwyżek 
i wówczas okazało się, że kwoty na Po-
morzu należą do najniższych. Nie chodzi 
tutaj więc o wyróżnienie pracowników, 
ale wyrównanie wynagrodzeń do kwot 
otrzymywanych w innych regionach. 

– W 2016 roku traciliśmy do naj-
wyższego wynagrodzenia w Polsce 600 
złotych, a w ubiegłym roku było to już 
1200 złotych. Co więcej, niektórzy po-
trafili wywalczyć podwyżki nawet w 
2021 roku, choć słyszeliśmy wówczas, 
że pieniędzy nie ma z powodu trudnej 
sytuacji w kraju. Cały czas więc tracimy 
i kolejne zapewnienia o podwyżkach 
procentowych nie są dla nas satysfak-
cjonujące, ponieważ nie zmniejsza to 
komina płacowego – usłyszeliśmy w 
KM.   

Do argumentów pracowników na-
leży także fakt odmiennej charaktery-
styki pracy pomorskiego inspektoratu 
oraz wpływów do budżetu, jakie on 
zapewnia. To właśnie na terenie na-
szego województwa znajdują się dwie 
granice morskie (porty w Gdańsku oraz 
w Gdyni), z czym związana jest praca 
polegająca na kontroli importu. Kolej-
ne zadania wynikają z eksportu zbóż, 
a także upraw ziemniaków, szczególnie 
sadzeniaków, w ogromnych ilościach. 
To wszystko powoduje, że Pomorskie 
zapewnia piątą część przychodów całej 
inspekcji (dane za 2019 rok), choć fakt 
ten nie przekłada się na zarobki pra-
cowników. 

Tomasz Modzelewski 

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdań-
sku wszczęty został spór zbiorowy. Jego przyczyną są zarobki, ponieważ 
gdańska placówka to najgorzej opłacany inspektorat zarówno w ramach 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pod który podlega), jak i w skali 
takich inspektoratów w kraju. 

W zakresie wynagrodzeń 
wcześniej nikt nie miał 
świadomości, jak to 
wygląda. Nie zagłębialiśmy 
się w ten temat, ponieważ 
myśleliśmy, że otrzymujemy 
takie pieniądze, co wszyscy. 
Potem jednak włączyło 
się czerwone światełko, że 
coś jest nie w porządku. 
Zaczęliśmy wysyłać konkretne 
pytania dotyczące stanowisk, 
przydziałów, widełek 
zarobków oraz nagród. 
Odpowiedzi były niezbyt jasne. 
Można było więc odnieść 
wrażenie, że celem takich 
sformułowań było, abyśmy nie 
do końca wszystko zrozumieli. 
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Pracownicy przyznają, że 
pracę mają niełatwą, ale 
interesującą. Nie siedzą 
cały czas za biurkami, 
przemierzają region, 
wykonując swoje obowiązki. 
Aby wykonywać funkcję 
urzędowego inspektora trzeba 
mieć wyższe wykształcenie, 
rolnicze lub pokrewne, 
prawo jazdy, zdać egzamin 
państwowy i nieustannie się 
szkolić.
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W przypadku BHP istotne znaczenie 
ma świadomość społeczna. Często prze-
pisy postrzegane są zarówno przez pra-
codawców, jak i samych pracowników 
jako coś zbędnego, utrudniającego życie. 
Tymczasem znajomość, a przede wszyst-
kim przestrzeganie tych zasad, wpływa 
na zmniejszenie liczby wypadków, a 
także na rozwój firmy. Jednym z celów 
projektu „Godna praca to bezpieczna 
praca” realizowanego przez gdańską „So-
lidarność” jest zwiększenie świadomości 
pracowników w tym zakresie.

Uczyć się od lepszych

Pierwszym gościem dziennikar-
ki Radia Gdańsk Olgi Zielińskiej był 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, który mówił o celach i zada-
niach realizowanych w ramach projektu 
„Godna praca to bezpieczna praca”. 

– Projekt kierowany jest do spo-
łecznych inspektorów pracy, a także do 
kandydatów na to stanowisko oraz prze-
wodniczących organizacji związkowych. 
Jest on realizowany we współpracy z 
norweskimi związkami zawodowymi 
oraz organizacjami pracodawców. Jest 
to o tyle istotne, że chodzi o poznanie 
norweskich standardów, ale też dobrych 
praktyk, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, co może przyczynić się 
do polepszenia bezpieczeństwa pracy 
w Polsce. Gdyby w naszym kraju były 
stosowane takie standardy, jakie są w 
Norwegii, to pewnie i wypadkowość w 
pracy, ale także choroby zawodowe by-
łyby na zdecydowanie niższym pozio-
mie niż w tej chwili. Miejmy nadzieję, 
że ten projekt w istotny sposób przyczy-
ni się do zwiększenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz poprawy sytuacji 
pracowniczej – mówił szef gdańskiej 
„Solidarności”.

Społeczna inspekcja pracy

Kolejnym tematem poruszonym w 
ramach cyklu audycji poświęconych 
BHP była społeczna inspekcja pracy. 
Stoi ona na straży bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy, reprezen-
tuje interesy pracowników jako strony 
słabszej w stosunku pracy. O roli spo-
łecznych inspektorów pracy na antenie 
Radia Gdańsk mówił Stefan Gawroński, 
skarbnik Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”.

 – Kompetencje społecznych inspek-
torów można podzielić na te związane 
bezpośrednio z prawną ochroną pracy 

oraz na te dotyczące sfery bezpieczeń-
stwa. Przeważnie inspektor pracy jest 
kojarzony wyłącznie z zagadnienia-
mi z zakresu BHP. Ale to nieprawda, 
ponieważ przepisy pozwalają mu na 
kontrolowanie również problemów 
związanych z całym prawem pracy, za-
równo powszechnie obowiązującym, 
jak i zakładowym – mówił Stefan Gaw-
roński, który na co dzień w gdańskiej 
„Solidarności” zajmuje się społeczną 
inspekcją pracy. Społeczna inspekcja 
pracy funkcjonuje tylko w zakładach, 
w których działają związki zawodowe. 
To właśnie organizacje reprezentujące 
pracowników wystawiają kandydatów 
i przeprowadzają wybory społecznego 
inspektora pracy. Związki zawodowe 
również nadzorują działalność społecz-
nej inspekcji pracy.

Dwie inspekcje

Jak natomiast układa się współ-
praca między państwową a społeczną 
inspekcją pracy w trzeciej z kolei audy-
cji mówił Paweł Grabowski, zastępca 
okręgowego inspektora pracy do spraw 
nadzoru w Gdańsku.

 – Jeżeli społeczni inspektorzy pra-
cy potrzebują od nas fachowej pomocy, 
zawsze im jej udzielamy. Oczywiście to 
poradnictwo jest szeroko rozumiane. 
Drugą formą tej współpracy są szko-
lenia. Uczestniczymy w szkoleniach 
społecznych inspektorów pracy, orga-
nizowanych przez związki zawodowe, 
ale sami również mamy szkolenia w ra-
mach działań promocyjno-prewencyj-
nych inspekcji pracy, kierowane właśnie 
do społecznych inspektorów pracy. To 
są rzeczy dotyczące „miękkich” spraw. 
Natomiast nasza współpraca na pewno 
jest również na poziomie tego, do czego 
została powołana inspekcja pracy, czyli 
do nadzoru i kontroli. Mam na myśli 
współpracę, polegającą na kontroli za-
leceń i uwag społecznych inspektorów 
pracy. Zgodnie z ustawą o społecznej 
inspekcji pracy, inspektor taki ma moż-
liwość regulowania nieprawidłowości w 
zakładach pracy, dokonując zapisów w 
tak zwanej księdze zaleceń i uwag spo-
łecznego inspektora pracy – mówił Pa-
weł Grabowski.

Liczba wypadków przy pracy 
spada

Zastępca okręgowego inspektora 
pracy do spraw nadzoru w Gdańsku 
był również gościem kolejnego progra-
mu realizowanego w ramach projektu 

„Godna praca to bezpieczna praca”. 
Tym razem Paweł Grabowski mówił  o 
głównych  przyczynach wypadków przy 
pracy oraz sposobach na zmniejszenie 
ich liczby. 

Liczba poszkodowanych osób w 
trakcie wykonywania pracy w naszym 
kraju systematycznie spada. W 2008 
roku wynosiła jeszcze ponad 104 tysią-
ce, natomiast w ubiegłym roku w Polsce 
zgłoszono około 68 tysięcy wypadków.

Spada również liczba zdarzeń 
śmiertelnych. W rekordowym pod tym 
względem 2008 roku śmierć w pracy 
poniosły 523 osoby. W kilku ostatnich 
latach liczba śmiertelnych wypadków 
utrzymuje się na poziomie około 200. 
Liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy spadają, ale celem jest spra-
wienie, aby były one równe zeru.

– Cieszy nas przede wszystkim wy-
raźny spadek liczby wypadków o naj-
cięższych skutkach dla samych poszko-
dowanych. Mam tu na myśli wypadki 
śmiertelne i ciężkie. Jeżeli chodzi o te 
zdarzenia, nastąpił bardzo znaczący po-
stęp. Myślimy, że ten stan jest zasługą 
wzrostu kultury bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, spowodowanego działaniem 
wszystkich stron procesu pracy. Mam tu 
na myśli pracodawców oraz ich służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, samych 
pracobiorców, ale też oczywiście związ-
ki zawodowe oraz społeczną inspekcję 
pracy – mówił na antenie Radia Gdańsk 
Paweł Grabowski. 

Mniej jest też chorób 
zawodowych

Z danych statystycznych wynika, 
że również liczba przypadków chorób 
zawodowych systematycznie spada. W 
2019 roku w Polsce stwierdzono ich 
2065 – to o prawie 4 tysiące mniej niż w 
2001 roku. I właśnie choroby zawodowe 
to temat jednej z audycji realizowanych 
wspólnie przez gdańską „Solidarność” i 
Radio Gdańsk.

O występowaniu chorób zawo-
dowych w naszym województwie na 
antenie Radia Gdańsk 27 czerwca 
mówiła Anna Obuchowska, rzecznik 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gdańsku.

– Wśród chorób zawodowych w 
województwie pomorskim od kilku lat 
dominują choroby zakaźne lub paso-
żytnicze. W ubiegłym roku najczęściej 
stwierdzanymi chorobami zawodo-
wymi, poza chorobami zakaźnymi i 
pasożytniczymi, były choroby układu 
nerwowego spowodowane sposobem 
wykonywania pracy. Były też przewle-
kłe choroby narządu głosu spowodowa-
ne nadmiernym wysiłkiem głosowym i 
przewlekłe choroby narządu ruchu wy-
wołane sposobem wykonywania pracy. 
W naszym województwie na przestrze-
ni ostatnich dziesięciu lat liczba chorób 

zawodowych oscyluje w granicach od 
50 do 130 przypadków.

BHP w praktyce

Autorzy cyklu poświęconego bez-
pieczeństwu i higienie pracy do kilku 
audycji zaprosili społecznych inspek-
torów pracy. 

I tak o bezpieczeństwie pracy w 
portach mówił Piotr Ratkowski, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” i jednocześnie społeczny 
inspektor pracy w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja.

Janusz Wiśniewski, przewodniczący 
„Solidarności” z Mostostalu Chojnice i 
społeczny inspektor pracy, podzielił się 
refleksją o wpływie kontraktów zawie-
ranych z firmami norweskimi na wa-
runki pracy w jego zakładzie.

– Jak nawiązaliśmy współpracę z 
norweską firmą około roku 2004, to do-
piero wtedy doszło do całkowitej zmia-
ny warunków pracy. Na początku było 
bardzo trudno dostać zlecenia. Musie-
liśmy długo popracować, aby mogło 
dojść do ich realizacji. Oprócz prestiżu, 
idą za tym ogromne pieniądze. To była 
duża nobilitacja. Musieliśmy jednak 
zadbać o podwyższone standardy BHP 
i antykorozyjne. Aby otrzymać norwe-
ski kontrakt, właściciel musiał zainwe-
stować w poprawę warunków pracy. 
Wszystko było sprawdzane na miejscu 
przez różne komisje. Od 14 lat wyko-
nujemy różne zlecenia, ale przy każdym 
nowym kontrakcie Norwedzy zaczynają 
od sprawdzenia BHP. Wszystkie etapy 
są nadzorowane, uwagi są wykazywane, 
następuje drugie sprawdzenie i dopie-
ro wtedy podpisanie umowy – wyjaśnia 
Janusz Wiśniewski.

Natomiast Zbigniew Kowalczyk, 
były wieloletni przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Skanska Polska oraz 
członek Prezydium Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ko-
mentował w radiowej audycji poprawę 
bezpieczeństwa na polskich budowach, 
jaka nastąpiła w ostatnich kilkunastu 
latach. 

Emerytury stażowe

Związkowy cykl na antenie Radia 
Gdańsk zakończyła audycja poświę-

cona emeryturom stażowym. NSZZ 
„Solidarność” od lat prowadzi kampa-
nię na rzecz wprowadzenia emerytur 
stażowych. Związkowy projekt ustawy 
zakłada, że osobom, które mają okres 
składkowy i nieskładkowy wynoszący 
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn, przysługiwałaby emerytura 
przed osiągnięciem wieku odpowiednio 
60 i 65 lat. Dodatkowym warunkiem 
wcześniejszego świadczenia byłoby 
zgromadzenie składki emerytalnej 
umożliwiającej otrzymanie minimalnej 
emerytury.

O komentarz w tej sprawie red. Olga 
Zielińska poprosiła Krzysztofa Rekow-
skiego, przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność” w Zakładach Porcelany Stoło-
wej Lubiana S.A. w Łubianie.

– W naszych zakładach pracownicy 
nie mogą się doczekać emerytur stażo-
wych. Ludzie, którzy zaczynali pracę w 
wieku 15 lat, muszą pracować nawet po 
50 lat.  U nas jest praca monotonna, jed-
nostajna i powtarzalna. Jest to wykoń-
czające dla poszczególnych części ciała. 
Pracujemy ponadto w systemie zmia-
nowym, więc ludzie pracują nocami i 
w święta w systemie czterozmianowym, 
czyli cztery dni pierwsza, cztery druga i 
cztery dni nocka. To naruszanie rytmu 
dobowego. Po takiej nocy, zanim czło-
wiek dojdzie do siebie, mija dwa, trzy 
dni. Kobiety pracują w domu i zakładzie, 
a gdy idą na emeryturę w wieku 60 lat, 
to często są już schorowane. Jesteśmy za-
kładem chemicznym i jesteśmy narażeni 
na czynniki chemiczne. Warunki u nas 
są dobre, pracodawca się stara, ale sam 
system pracy i jej specyfika są uciążliwe. 
Mężczyźni pracujący w odlewni form 
gipsowych czy odlewni naczyń codzien-
nie przerzucają tony ciężarów. Wymaga 
to naprawdę dużej wprawy. Często wy-
stępują stany reumatyczne – ludzie po 
siedem godzin stoją czy dźwigają ciężary, 
wpływa to bardzo negatywnie na kręgo-
słup. Nasi pracownicy nie mogą docze-
kać się wejścia ustawy o emeryturach 
stażowych, ale czy i kiedy ona wejdzie, 
nie od nas już zależy – wyjaśniał Krzysz-
tof Rekowski.

Małgorzata Kuźma
Wszystkie audycje są dostępne na 
stronie Radia Gdańsk, na stronie www.
solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca 
znajdują się ich wersje pisemne.

Żeby praca była godna, przede wszystkim 
musi być bezpieczna

O BHP W RADIU GDAŃSK

Od maja do końca lipca tego roku w Radiu Gdańsk emitowane były audycje 
poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy, realizowane przez dziennikarzy 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Radia Gdańsk. Cykl 10 
kilkuminutowych programów radiowych powstał w ramach projektu „Godna 
praca to bezpieczna praca”, współfinansowanego z Funduszy Norweskich 
2014–2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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Kończy się IX kadencja związko-
wych władz. Demokracja w NSZZ 
„Solidarność” opiera się na bezpo-
średnim głosowaniu, a wszystkie 
władze Związku pochodzą z wybo-
rów bezpośrednich, przeprowadzo-
nych na kilku szczeblach. Ich zasady 
określa uchwała Krajowego Zjazdu 
Delegatów. 

ELEKTRONICZNE 
GŁOSOWANIE 

jest możliwe w podstawowych jed-
nostkach organizacyjnych Związku, za 
zgodą zarządu regionu, przy wykorzy-
staniu środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość, na zasadach 
określonych uchwałą Komisji Krajowej. 
Niezbędny jest odpowiednio napisany 
i zabezpieczony program informatyczny, 
którym dysponuje Krajówka. Zakładowa 
organizacja związkowa ma prawo wystą-
pić do regionu o zdalną formę przepro-
wadzenia wyborów. Wszyscy jej człon-
kowie muszą mieć pocztę e-mailową i jej 
adresy dostarczyć do regionalnej komisji 
wyborczej. Członek Związku, oprócz in-
strukcji głosowania, otrzymuje na każde 
z głosowań jednorazowe hasło do logo-
wania i unikatowy PIN.   

FUNKCJĄ ZWIĄZKOWĄ 

jest członkostwo we władzach Związ-
ku, oprócz władzy stanowiącej jednost-
ki organizacyjnej Związku, którą tworzą 
wszyscy członkowie danej jednostki. 
Funkcji związkowych nie może pełnić 
pracodawca, osoba zarządzająca zakła-
dem pracy, osoba upoważniona w imie-

niu pracodawcy do nawiązywania lub 
rozwiązywania stosunku pracy. Funkcji 
związkowych, z wyjątkiem funkcji dele-
gata do władzy stanowiącej, nie można 
łączyć z mandatem posła i senatora, z 
kierowniczymi stanowiskami w orga-
nach władzy i administracji państwo-
wej i samorządowej oraz we władzach 
instytucji pełniących funkcje publiczne 
oraz z kierowniczą funkcją w organach 
organizacji politycznych. Wykaz okre-
śla uchwała Komisji Krajowej. Zakaz 
łączenia funkcji nie dotyczy osób do-

konujących czynności w imieniu pra-
codawcy lub zarządzających zakładem 
pracy w strukturach organizacyjnych 
Związku oraz zatrudniających pracow-
ników w podmiotach tworzonych lub 
współtworzonych przez Związek bądź 
jednostkę organizacyjną Związku.  

GŁOS NIEWAŻNY 

to głos niepozwalający na odczyta-
nie woli wyborcy np. przez skreślenia, 
niewyraźne pismo, oddany na więk-
szą liczbę kandydatów niż jest miejsc 
mandatowych, oddany na karcie nie-
przeznaczonej do głosowania. Komisja 
skrutacyjna uznaje głosowanie za nie-
ważne, jeżeli zostało przeprowadzone 
z naruszeniem Statutu lub ordynacji, 
w szczególności gdy liczba głosów 
ważnych jest mniejsza niż głosów nie-
ważnych, liczba oddanych głosów jest 
większa niż liczba uprawnionych do 
głosowania lub liczba wydanych kart do 
głosowania, gdy złamano zasadę tajno-
ści głosowania, liczba wyjętych z urny 
kart do głosowania jest mniejsza niż 
połowa liczby członków lub delegatów 
uprawnionych do głosowania.

KANDYDATURY 

zgłasza się pisemnie do komisji za-
kładowej, zakładowej komisji koordyna-
cyjnej lub zakładowej komisji wyborczej 
oraz na posiedzeniu wyborczym w formie 
przyjętej w regulaminie obrad. Zgłoszenie 
kandydata powinno zawierać dane oso-
bowe kandydata i podpis zgłaszającego 
członka Związku oraz zgodę kandydata 
na kandydowanie na określoną funkcję. 

Kandydatem może być członek Związ-
ku, spełniający jeden z następujących wa-
runków:  
 będący członkiem władzy stanowią-

cej, która dokonuje wyboru, speł-
niający wszystkie wymogi określone 
w uchwale Krajowego Zjazdu Dele-
gatów, legitymujący się co najmniej 
sześciomiesięcznym, nieprzerwanym 
okresem przynależności do Związku 
bezpośrednio poprzedzającym wybór, 
powyższy okres przynależności nie 
dotyczy kandydatów do władz orga-
nizacji nowo tworzonych z wyjątkiem 
powstałych w wyniku połączenia lub 
podziału organizacji już istniejących. 
Zarząd regionu może wyrazić zgodę 
na kandydowanie do władz podstawo-
wej jednostki organizacyjnej Związku 
oraz jej wewnętrznych jednostek or-
ganizacyjnych osób niespełniających 
warunku sześciomiesięcznego, nie-
przerwanego okresu przynależności 
do Związku bezpośrednio poprze-
dzającego wybór. Decyzja zarządu 
regionu jest ostateczna.

 należący do jednostki organizacyj-
nej, której władza dokonuje wyboru, 
mogący wykazać się co najmniej pię-
cioletnim nieprzerwanym okresem 
przynależności do Związku bezpo-
średnio poprzedzającym wybór oraz 
uzyskaniem pisemnego poparcia swo-
jej kandydatury przez co najmniej 25 
proc. uprawnionych do głosowania, 
spełniający wszystkie wymogi okre-
ślone w uchwale Krajowego Zjazdu 
Delegatów.
Czasowa karencja nie dotyczy nowo 

tworzonych organizacji. Lista kandyda-
tów jest zamykana podczas zebrania po 
tym, jak padnie odpowiedź na pytanie 
przewodniczącego zebrania, czy są jeszcze 

inni kandydaci. Każdy członek Związku 
kandydujący na funkcje związkowe jest 
zobowiązany wypełnić i podpisać ankie-
tę osobową. Przekazanie ankiety odpo-
wiedniej komisji mandatowo-wyborczej 
jest niezbędnym warunkiem do wpisa-
nia nazwiska na listę kandydatów oraz 
zatwierdzenia przez odpowiednio RKW 
lub KKW dokonanego wyboru. 

KOMISJA SKRUTACYJNA 

Liczbę członków komisji skrutacyj-
nej ustala zakładowe zebranie członków 
lub delegatów. Komisja liczy minimum 
trzech członków. Do jej zadań należy: 
stwierdzenie w protokole, czy w po-
siedzeniu uczestniczy co najmniej 
połowa uprawnionych do głosowania, 
przygotowanie kart do głosowania, 
rejestrowanie kandydatów na listach 
wyborczych (kandydaci na kartach do 
głosowania umieszczani są w kolej-
ności alfabetycznej), wydawanie kart 
do głosowania, zebranie głosów, usta-
lenie i podanie wyników głosowania, 
sporządzenie protokołów z głosowań 
i zabezpieczenie kart do głosowania 
(do końca kadencji). Kandydować do 
władz Związku nie mogą członkowie 
komisji skrutacyjnej.

KWORUM 

Stwierdza się kworum, jeśli w ze-
braniu uczestniczy połowa uprawnio-
nych. Przykładowo przy organizacji, 
do której należy 47 członków Związ-
ku, kworum stanowi 24 związkowców. 
By skutecznie dokonać wyboru, trzeba 
uzyskać ponad 50 procent oddanych 
głosów ważnych i znaleźć się na miej-
scu mandatowym. 

OBOWIĄZKI KOMISJI 
ZAKŁADOWEJ 

zakładowej komisji koordynacyj-
nej lub zakładowej komisji wyborczej: 
ustalenie kalendarza wyborczego, 
przygotowanie wyborów od strony 
organizacyjnej, przeprowadzenie 
wyborów delegatów na zakładowe ze-

Demokracja „Solidarności” 

Regiony i branże
NSZZ „Solidarność” jest zorganizowany na zasadzie terytorialno-branżowej. Jednost-
kami terytorialnymi są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony. Branżo-
wymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty 
branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe. Związek 
posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają organizacje za-
kładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe 
sekretariaty branżowe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja 
Morska Marynarzy i Rybaków.
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Wybór przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, czerwiec 2018 r.

ABC ZWIĄZKOWYCH WYBORÓW 
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branie delegatów w okręgach wybor-
czych. Informuje (w sposób przyjęty 
w organizacji) o terminie i miejscu 
zebrania wyborczego oraz o zgłoszo-
nych kandydaturach, powiadamia re-
gionalną komisję wyborczą o terminie 
posiedzenia wyborczego (nie później 
niż 14 dni przed jego rozpoczęciem), 
przekazuje do RKW protokół z wybo-
rów oraz ankietę osobową wybranego 
przewodniczącego (pośrednio przez 
członka lub pełnomocnika RKW nad-
zorującego wybory, a w razie braku 
takiej możliwości, bezpośrednio do 
RKW w 14 dni od dnia zakończenia 
wyborów). 

POSIEDZENIA WYBORCZE 
PODSTAWOWEJ JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ  

Zakładowe zebranie członków two-
rzą wszyscy członkowie organizacji 
zakładowej. Zakładowe zebranie de-
legatów lub zakładowe zebranie koor-
dynacyjne delegatów tworzą delegaci. 
Liczbą osób uprawnionych do głosowa-
nia na zebraniu jest liczba wszystkich 
członków organizacji zakładowej lub 
liczba wybranych w okręgach wybor-
czych delegatów, których mandat w da-
nym momencie zachowuje ważność. 

Zakładowe zebranie w czasie po-
siedzenia wyborczego wybiera w ko-
lejności: przewodniczącego komisji 
zakładowej lub zakładowej komisji ko-
ordynacyjnej, pozostałych członków 
komisji, członków zakładowej komisji 
rewizyjnej. Wybory muszą być przepro-
wadzone w odrębnych głosowaniach. 
Niedokonanie wyboru przewodniczą-
cego komisji uniemożliwia dokonanie 
pozostałych wyborów, brak wyboru co 
najmniej połowy z zaplanowanej liczby 
członków komisji zakładowej lub komi-
sji koordynacyjnej uniemożliwia wybór 
składu komisji rewizyjnej.

Zakładowe zebranie członków lub 
delegatów w czasie posiedzenia wybor-
czego wybiera też delegatów na walne 
zebranie delegatów regionu lub elekto-
rów (gdy dana organizacja zakładowa 
nie stanowi samodzielnego okręgu wy-
borczego), delegatów na walne zebranie 
delegatów sekcji branżowej lub kongres 
sekretariatu (według zasad określonych 
przez radę sekcji lub sekretariatu).

Zakładowe zebranie członków lub 
delegatów oraz zakładowe zebranie 
koordynacyjne delegatów może tworzyć 
listy rezerwowe na funkcje związkowe, 
z wyjątkiem funkcji przewodniczącego 
władzy wykonawczej.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 

oraz regulamin obrad podlegają 
zatwierdzeniu przez uprawnionych 
do głosowania. Głosowanie jest jawne, 
decyzje zapadają zwykłą większością 
głosów. Zakładowe zebranie członków 
lub delegatów oraz zakładowe zebranie 

koordynacyjne delegatów wybiera prze-
wodniczącego zakładowego zebrania, 
protokolantów, członków komisji skru-
tacyjnej oraz członków innych komisji, 
zgodnie z regulaminem obrad.  

PRZEWODNICZĄCY 
ZEBRANIA 

ma prawo udzielać i odbierać głos, 
czuwa nad przebiegiem posiedzenia 
i jego zgodnością z postanowieniami 
Statutu, ordynacji i regulaminu obrad. 
Przewodniczący zebrania nie musi być 
członkiem danej organizacji zakładowej 
– musi być członkiem Związku. Także 
członkowie komisji skrutacyjnej muszą 
być członkami Związku. 

WALNE ZEBRANIE 
DELEGATÓW 

uchwala program działania Związ-
ku w regionie, podejmuje uchwały 
wiążące dla wszystkich struktur 

Związku w regionie, które nie zostały 
wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla 
innych władz Związku, dokonuje 
wyboru przewodniczącego zarządu 
regionu, członków zarządu regionu 
oraz wybiera członków regionalnej 
komisji rewizyjnej, a także rozpa-
truje sprawozdania zarządu regionu 
i regionalnej komisji rewizyjnej oraz 
udziela absolutorium zarządowi re-
gionu. 

W Związku i jego jednostkach orga-
nizacyjnych funkcjonują: 

WŁADZA STANOWIĄCA, 
WYKONAWCZA I  KONTROLNA 

Władzą stanowiącą jest w organi-
zacji zakładowej i międzyzakładowej 
– odpowiednio zakładowe lub mię-
dzyzakładowe zebranie członków lub 
delegatów; w zakładowej organizacji 
koordynacyjnej – zakładowe zebranie 
koordynacyjne członków lub delega-
tów; w regionie – walne zebranie de-
legatów regionu; w sekcji branżowej 
– walne zebranie delegatów sekcji; 
w sekretariacie branżowym – kongres 
sekretariatu; ogólnokrajową Związku 
– Krajowy Zjazd Delegatów; w Krajo-
wym Sekretariacie Emerytów i Renci-
stów – Kongres Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów.

Władzą wykonawczą jest w organi-
zacji zakładowej i międzyzakładowej 
– odpowiednio komisja zakładowa 
lub międzyzakładowa; w zakładowej 
organizacji koordynacyjnej – zakłado-

wa komisja koordynacyjna; w regionie 
– zarząd regionu; w sekcji branżowej 
– rada sekcji; w sekretariacie bran-
żowym – rada sekretariatu; ogólno-
krajową Związku – Komisja Krajowa; 
w Krajowym Sekretariacie Emerytów 
i Rencistów – Rada Krajowego Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów.

Władzą kontrolną jest w organizacji 
zakładowej i międzyzakładowej – odpo-
wiednio zakładowa lub międzyzakłado-
wa komisja rewizyjna; w zakładowej or-
ganizacji koordynacyjnej – zakładowa 
koordynacyjna komisja rewizyjna; w re-
gionie – regionalna komisja rewizyjna; 
w sekcji branżowej – komisja rewizyj-
na sekcji; w sekretariacie branżowym 
– komisja rewizyjna sekretariatu; ogól-
nokrajową Związku – Krajowa Komisja 
Rewizyjna; w Krajowym Sekretariacie 
Emerytów i Rencistów – Komisja Re-
wizyjna Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów. 

WYBORY DELEGATÓW 

na zakładowe zebranie delegatów 
lub zakładowe zebranie koordynacyjne 
delegatów przeprowadza komisja zakła-
dowa, tymczasowa komisja zakładowa, 
zakładowa komisja koordynacyjna lub 
zakładowa komisja wyborcza. Delegatów 
wybiera się w okręgach wyborczych, któ-
re stanowią poszczególne jednostki or-
ganizacyjne zakładu pracy. Delegatów 
wybiera się proporcjonalnie do liczby 
członków Związku w danym okręgu 
wyborczym według klucza wyborcze-
go. Kluczem liczbowym, według które-

go wylicza się liczbę przypadających dla 
danego okręgu wyborczego miejsc man-
datowych, jest liczba członków Związku 
– rozpoczęta lub pełna – przypadająca 
na każdy mandat delegata. Przykład: na 
każde rozpoczęte 10 członków przypada 
1 mandat delegata, czyli w okręgu do 10 
członków przypada 1 mandat (w okręgu 
do 9 członków nie przypada żaden man-
dat), od 11 do 20 członków przypadają 
2 mandaty itd.

WYNIK WYBORÓW 

Do wyboru konieczne jest uzyska-
nie przez kandydata więcej niż połowy 
ważnie oddanych głosów, z tym jednak, 
że głosów ważnych musi być więcej niż 
głosów nieważnych. Za wybranych uważa 
się kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów ważnych oraz ponad 
połowę oddanych głosów ważnych i 
znaleźli się na miejscach mandatowych. 
Głosuje się na tylu kandydatów, ile jest 
wolnych miejsc mandatowych.  Głosowa-
nie odbywa się w sposób tajny, wyborcy 
przysługuje jeden głos, głosować można 
tylko osobiście, głosuje się na poszczegól-
nych kandydatów. Wybory są ważne, gdy 
wzięła w nich udział co najmniej połowa 
uprawnionych do głosowania.  

ZAKŁADOWA KOMISJA 
WYBORCZA 

ma obowiązek zorganizowania wy-
borów władz statutowych podstawo-
wej jednostki organizacyjnej Związku 
– tymczasowej komisji zakładowej 
i zakładowej komisji koordynacyjnej 
w terminie 6 miesięcy od daty zareje-
strowania oraz komisji zakładowej oraz 
zakładowej komisji koordynacyjnej 
przed upływem bieżącej kadencji. Wy-
borów dokonuje odpowiednio zakłado-
we zebranie członków lub zakładowe 
zebranie delegatów. Komisja zakładowa, 
zakładowa komisja koordynacyjna lub 
tymczasowa komisja zakładowa może 
powołać zakładową komisję wyborczą. 
Skład zakładowej komisji wyborczej nie 
może być mniejszy niż trzy osoby.

Artur S. Górski

Krajowy Zjazd 
Delegatów
Najwyższa władza stanowiąca Związku. 
Delegaci wybierani są przez walne 
zebrania delegatów regionów oraz są 
nimi przewodniczący zarządów regio-
nów, przewodniczący rad krajowych 
sekretariatów branżowych, przewod-
niczący Rady Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów oraz członkowie 
Prezydium Komisji Krajowej.  

Regionalna Komisja Wyborcza
W jej skład w Regionie Gdańskim wchodzą: Bożena Brauer, Edward Fortuna, Stefan 
Gawroński, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Zbigniew Kowalczyk, Roman Kuzimski, 
Wojciech Litewski, Andrzej Netkowski, Krzysztof Prokopiuk, Tomasz Muszyński i 
Tadeusz Grubich. Celem nadzoru zebrań wyborczych RKW, na podstawie ordynacji 
wyborczej NSZZ „S”, może powołać pełnomocników. Członek lub pełnomocnik RKW 
lub KKW, nadzorujący przebieg wyborów, sprawdza m.in., czy zgłoszenie kandydata 
spełnia wszystkie wymagania. Krajową Komisję Wyborczą w kadencji 2023–28 two-
rzy 25 osób, z Regionu Gdańskiego są to Stefan Gawroński i Katarzyna Mackiewicz.

Kalendarium wyborcze
Termin wyborów władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie 

z § 19 ust. 7  i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, czyli organizacji wydziałowych, oddziało-
wych, kół oraz organizacji podzakładowych oraz delegatów na zakładowe, międzyza-
kładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, Zarząd Regionu Gdańskiego ustalił 
na czas od 1 września 2022 r.  

W terminie od 1 listopada 2022 r. do 31 marca 2023 r. odbędą się wybory władz 
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej 
Związku, w tym delegatów na walne zebranie krajowej jednostki branżowej Związku 
lub kongres krajowego sekretariatu branżowego. Wyborów dokonują zakładowe ze-
branie członków lub zakładowe zebranie delegatów. Krajowe i regionalne sekcje bran-
żowe ustalą klucz wyborczy, na ilu członków wybierany jest delegat.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. wybierzemy władze regionów, delegatów na 
Krajowy Zjazd Delegatów, regionalne władze sekcji i sekretariatów. I tak – w terminie 
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2023 r. odbędą się wybory władz regionalnych sekcji 
branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delega-
tów na kongres regionalnego sekretariatu branżowego i delegatów na walne zebranie 
delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. odbywają 
się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów na kon-
gres krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 31 lipca 2023 r. odbywają się 
wybory władz krajowych sekretariatów branżowych i władz Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów.

Do 31 października 2023 r. odbędą się wybory ogólnokrajowych władz Związku 
na sprawozdawczo-wyborczym Krajowym Zjeździe Delegatów. 

Wyborów władz jednostek organizacyjnych Związku 
dokonuje się na podstawie: 
 Statutu NSZZ „Solidarność” (warunki pełnienia funkcji związkowych za-

wiera §47 Statutu NSZZ „Solidarność”)
 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”
 Uchwały nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania 

członków wszystkich władz Związku  
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 1/22 ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na 

kadencję 2023-2028
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 4/22 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 

2023-2028
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wy-

borczych 
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/człon-

ków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub 

członka we władzach Związku 
 Uchwały KK NSZZ „S” nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związko-

wych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samo-
rządowej, w organizacji politycznej   

 Uchwały KK NSZZ „S” nr 6/18 ws. elektronicznych wyborów 
 Uchwały KK nr 1/19 ws. określenia kadencji w związku z wpisaniem zmian 

w Statucie NSZZ „S” 

Uchwały dotyczące wyborów w Związku dostępne są na stronie Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl w zakładce Dokumenty.

WZD Regionu Gdańskiego, czerwiec 2018 r.
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Preludium
Mało kto zwracał wtedy uwagą na stop-

niowe wycofywanie się Moskwy z NRD, 
a zgoda ZSRS (Gorbaczowa) i USA (Re-
agana) z 1986 r. na zjednoczenie Niemiec 
(sfinalizowana 3 października 1990 r.) 
była tajemnicą. Jaruzelski i jego anali-
tycy musieli spodziewać się zachwiania 
systemu. Mieli agentów m.in. w USA 
i w Watykanie. Jednak próby reform, 
jakie przedsięwziął rząd Messnera i re-
ferendum w sprawie tzw. drugiego etapu 
reform z 1987 r., nie przyniosły efektu. 
Postępujący rozkład aparatu władzy, 
ferment w PZPR, kryzys w Sowietach, 
wywołany zbrojnym uwikłaniem się 
w Afganistanie, zwiastowały przełom.

Ale uwaga: podstawą sowieckiej 
dominacji była nadal obecność robot-
niczo-chłopskiej Armii Czerwonej na 
terytorium państw satelickich wobec 
Kremla. Północna Grupa Wojsk w Pol-
sce w    1988 r. liczyła 67 tysięcy żołnierzy 
„wielkiego brata”, rozlokowanych w 77 
garnizonach. Dowództwo znajdowało 
się w Legnicy, w wydzielonej zonie.  

Sowieckie imperium chwiało się 
w posadach, ale wciąż trwał wyścig 
zbrojeń. W Europie nadal strzelano do 
ludzi za próbę przekroczenia żelaznej 
kurtyny. U steru władzy tkwili Wojciech 
Jaruzelski, Erich Honecker, János Kádár, 
Teodor Żiwkow i Nicolae Ceaușescu.

Północnym, a 22 sierpnia wybuchł strajk 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Protesty 
tliły się w Stoczni Północnej, w porcie gdań-
skim, w Gdańskiej Stoczni Remontowej, w 
Stoczni Wisła i w Stoczni Radunia. Nawet 
przywódcy ciągle nielegalnego (wg władz 
PRL) Związku byli zaskoczeni. Być może 
zbytnio byli zajęci trwającymi wówczas 
cichymi przygotowaniami do pertraktacji, 
których scenariusz kreślił gen. Kiszczak. 

Nie ma wolności bez 
„Solidarności” 

Strajki przygotowali młodzi związkowcy 
z drugiej linii, a trzon strajkujących załóg 
tworzyli młodzi górnicy, stoczniowcy i 
portowcy. Choć nie tylko oni. W Gdań-
sku współorganizował protest Alojzy Sza-
blewski, projektant w Biurze Projektowo-
-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej, jeden 
z organizatorów stoczniowej TKZ NSZZ 
„S”, już w 1951 roku określony przez służby 
z powodu swej religijności jako „fanatyk 
religijny”, a w Szczecinie Mieczysław Li-
sowski – obaj mający przeszłość w AK. 
Lisowski był po klęsce 1939 r. kurierem 
i przewodnikiem do Rumunii, w latach 
1945–46 więźniem UBP. Znaczącą rolę na 
Górnym Śląsku odegrała Danuta Skoren-
ko, więzień polityczny, w latach 80. jedna 
z najbardziej ofiarnych działaczek śląsko-
-dąbrowskiej „Solidarności”.

i wiceprzewodniczący komitetu strajko-
wego w sierpniu w Stoczni Gdańskiej: 
„Dla uświadomienia faktów posłużę się 
metaforą. Dekada lat 70. była okresem 
„siewu”. Władza PRL-u działaniem 
represyjnym powodowała, że w wielu 
ośrodkach w kraju zaczęły tworzyć się  
organizacje kontestujące sposób spra-
wowania władzy i krytykujące panują-
cy system. Lata 1980–81 były czasem, 
w którym „ziarno” lat 70. wydało obfity 
plon. Niestety, przedwczesne żniwa 13 
grudnia 1981 roku nie pozwoliły doj-
rzeć młodej demokracji. Kilkuletnie 
„młócenie” spowodowało zniszczenie 
i zmarnotrawienie pierwszych sukce-
sów i osiągnięć „Solidarności”. Nowe 
„ziarno”, któremu udało się uniknąć 
zniszczenia, zaczęło kiełkować na nowo 
w miejscach, z których wcześniej było 
wyrwane. W roku 1988 w „Solidar-
ności” odezwał się głos ludzi, którzy 
z pełną świadomością konsekwencji 
i zagrożeń podjęli walkę o odzyskanie 
swojej godności”. 

Na czele śląskiego MKS stał Krzysz-
tof Zakrzewski. Jego zastępcą był póź-
niejszy poseł Alojzy Pietrzyk. W Hucie 
Stalowa Wola od 22 do 31 sierpnia 1988 
r. do strajku kierowanego przez Wie-
sława Wojtasa przystąpiła niemal cała 
załoga, wspierana spontanicznie przez 
mieszkańców.   

Stół czy pałka? 

19 sierpnia MSW zarządziło mobili-
zację 12 tysięcy członków Rezerwowych 
Oddziałów MO (ROMO), by na pro-
wincji rozsiać wieść o wprowadzeniu 
stanu wyjątkowego (rozkaz Kiszczaka 
z 29 kwietnia 1988 r.). 20 sierpnia Ko-
mitet Obrony Kraju wszczął procedury 
jego wprowadzenia. 

Tego dnia spotkali się sekretarz KC 
PZPR Józef Czyrek i prezes Klubu In-
teligencji Katolickiej w stolicy prof. 
Andrzej Stelmachowski, mający upo-
ważnienia Episkopatu Polski. Rozmowy 
miały charakter sondażowy i dotyczyły 
„nawiązania dialogu” z Lechem Wałęsą 
i z umiarkowaną opozycją „konstruk-
tywną”. 

Za zamkniętymi drzwiami 

W czasie „rozmowy ostrzegawczej” 
z SB w Departamencie III MSW 22 
sierpnia 1988 r. Jacek Kuroń już przed-
stawił propozycję rozmów części opo-
zycji z ekipą generałów. 

25 sierpnia 1988 r. Lech Wałęsa skie-
rował do gen. Kiszczaka oświadczenie 
z propozycjami zagadnień, które mia-
łyby być omawiane, w tym legalizacji 
NSZZ „Solidarność”. Szef MSW gen. 
Kiszczak przedstawił więc propozy-
cję „odbycia w możliwie najszybszym 
czasie spotkania z przedstawicielami 

różnorodnych środowisk społecznych 
i pracowniczych, które mogłoby przy-
brać formę okrągłego stołu”. 

Ryzyko rozlania się fali strajkowej 
było duże i Kiszczak, w perspektywie 
rozmów z Wałęsą, uprzedził towarzyszy 
z Biura Politycznego: „Partię do spotka-
nia należy przygotować, administrację 
też, gdyż będzie ono dla niej szokiem”. 

28 sierpnia Biuro Polityczne KC 
PZPR podjęło decyzję, iż oświadczenie 
Wałęsy może być uznane jako wstęp do 
rozmów. Nie bez znaczenia był postępu-
jący rozkład aparatu partyjnego i „bez-
pieczniackiego”, ukierunkowanego już 
na uwłaszczenie i zdobywanie kapitału, 
a nie na „Kapitał” Marksa.  

Ludzie zaufania

Do poufnego spotkania szefa MSW 
gen. Kiszczaka z Lechem Wałęsą doszło 
31 sierpnia 1988 r. w willi MSW na ul. Za-
wrat w Warszawie. Uczestniczyli w nim bp 
Jerzy Dąbrowski i sekretarz KC Stanisław 
Ciosek. Było to grono szczególnego wza-
jemnego zaufania.  

Warunkiem rozpoczęcia rozmów na 
temat „okrągłego stołu”, postawionym 
przez stronę rządową, było wygaszenie 
strajków. 31 sierpnia wieczorem Wałęsa w 
stoczni, wobec komitetu strajkowego i do-
radców, postawił sprawę tak: „Przyjąłem 
propozycje rozmów na temat okrągłego 
stołu i ja strajk opuszczam”. 

Okazało się, że wszystko już zdecydo-
wano ponad strajkującymi. Stoczniowcy 
opuścili zakład 1 września i przeszli do 
kościoła pw. Świętej Brygidy. 

W książce „Droga do wolności” Wałęsa 
tak opisuje spotkanie z gen. Kiszczakiem: 
„Oczywiście, nie byłem zadowolony, ale 

też nie mogłem zbytnio podskakiwać. 
Kilkanaście strajkujących zakładów to nie 
kilkaset, jak w sierpniu 1980, a generał po-
wiedział bez ogródek, że i tak beton partyj-
ny próbuje torpedować każdą ofertę ugody 
z opozycją. Czułem, że mówi szczerze, lecz 
zastanawiałem się, jak spojrzę w oczy zaro-
śniętym, czekającym z nadzieją stoczniow-
com czy górnikom”. 

Lech Wałęsa 2 września przyjechał do 
kopalni Manifest Lipcowy i po burzliwej 
rozmowie nakłonił strajkujących do za-
kończenia protestu.  

„Okrągły Stół był rozplanowany przez 
jedną ze stron, chcącą zachować wpływy 
i uniknąć odpowiedzialności za 45 lat 
rządów pod obcym parasolem. Po ośmiu 
latach podziemnej walki na rzecz przy-
wrócenia „Solidarności” i poszukiwania 
nowych dróg tamten etap był skażony 
zdradą części opozycyjnych elit. W opo-
zycji koncesjonowanej największą rolę 
odgrywał ośrodek warszawski, którego 
działacze mieli za sobą wieloletni staż 
w partii komunistycznej. Dla nich poro-
zumienie z władzami PRL, z ich dawnymi 
kolegami z partii komunistycznej, było ła-
twe do przyjęcia. To było ich środowisko, 
przemodelowane w polityce „odprężenia”. 
Z kolei w wyniku trudnych lat, politycz-
nych poszukiwań i walk ulicznych, poja-
wiły się jawnie głoszone postulaty pełnej 
niepodległości. Nie tej fasadowej” – oceniał 
w rozmowie z nami Andrzej Kołodziej, wi-
ceprzewodniczący MKS z 1980 r., jeden 
z liderów Solidarności Walczącej.    

Trzy kościelne reduty

Sierpniowe strajki nie trwałyby długo 
bez wsparcia udzielanego przez parafie 
i duszpasterzy, przez katolickie brac-
twa i duszpasterstwa. W sierpniu 1988 
r. szczególną rolę odegrała parafia św. 
Brygidy w Gdańsku i ks. prałat Henryk 
Jankowski. To tam gromadziło się „pod-
ziemie” i opozycja, także ta o rodowodzie 
trockistowskim (Geremek, Michnik). 

Na Górnym Śląsku oazą wolności 
była parafia pw. NMP Matki Kościoła 
w Jastrzębiu Zdroju. Jej proboszcz ks. 
prałat Bernard Czernecki o prawa robot-
nicze głośno upominał się od lat 70. 

Dla przebiegu strajku w Stalowej 
Woli znaczenie miały lata pracy dusz-
pasterskiej ks. Edwarda Frankowskiego, 
proboszcza parafii pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Tam słyszało się „Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie”. Czuło się 
bliski moment przełomu.  

 Artur S. Górski

Stoczniowa brama ponownie odegrała symboliczną i informacyjną rolę.

Latem 1988 roku to młodzi stoczniowcy, portowcy i górnicy podtrzymywali strajki 
swą determinacją. 

ROK 1988. PIERWSZA CEGŁA WYPADŁA Z MURU, BO NIE MA WOLNOŚCI BEZ „SOLIDARNOŚCI”

Koniec zimnej wojny 
W sierpniu 1988 r. pogrążoną w wakacyjnym letargu Polskę niespodziewanie ogarnęła fala strajków. 15 sierpnia wybuchł 
strajk w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu. Górnicy utworzyli MKS i oprócz postulatów ekonomicznych postawili żądanie 
legalizacji NSZZ „Solidarność”. Tydzień później zastrajkowała część załogi Stoczni Gdańskiej im. Lenina i portowcy. Pod 
koniec sierpnia zaczęły się rozmowy władzy z częścią opozycji. Rok później upadł mur berliński i podniosła się żelazna kur-
tyna rozciągnięta od Rostoku po Sofię.  Po strajkach wiosennych, które władzy udało się spacyfikować, strajki sierpniowe 
z 1988 roku, choć nie były masowe, objęły więcej zakładów. Zmieniał się polityczny klimat, zasady gry i jej cel.

Młodzi, waleczni, romantyczni 

W 1988 r. rozpoczęła się droga do 
zmian w zmieniającej się rzeczywisto-
ści geopolitycznej. 15 sierpnia doszło do 
przyśpieszenia – na Górnym Śląsku strajk 
podjęli górnicy w KWK Manifest Lipco-
wy, a następnie zastrajkowały: Andaluzja, 
Borynia, Brzeszcze, Jaworzno, Krupiński, 
Morcinek, Moszczenica, 1 Maja, XXX- le-
cia PRL i ZMP. 17 sierpnia wybuchł strajk 
w porcie szczecińskim. W Gdańsku do ak-
cji strajkowej przystąpili dokerzy w Porcie 
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Sowieckie imperium chwiało 
się w posadach, ale wciąż 
trwał wyścig zbrojeń. 
W Europie nadal strzelano do 
ludzi za próbę przekroczenia 
żelaznej kurtyny. U steru 
władzy tkwili Wojciech 
Jaruzelski, Erich Honecker, 
János Kádár, Teodor Żiwkow 
i Nicolae Ceaușescu.

W Gdańsku protestem kierowali, 
obok Szablewskiego, Jacek Merkel, 
Roman Gałęzewski i Edward Szwaj-
kiewicz. O tym, co się działo w stoczni, 
decydowali jednak dwudziestoparo-
latkowie, tworzący strajkowy folklor, 
obsadzający posterunki na murach, 
wytrzymujący psychicznie pozorowane 
ataki ZOMO, m.in. Tadeusz Duffek, Jan 
Gurczak i Zbigniew Stefański.     

Jak wspominał na łamach „Magazy-
nu Solidarność” Edward Szwajkiewicz, 
współorganizator strajku w maju 1988 r. 
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Sierpień 1980 r. zmienił wszystko, nie tylko w PRL, ale całym bloku sowieckim. Powstała pierwsza niezależna od 
władz komunistycznych organizacja pracownicza. Przy udziale blisko 10 milionów ludzi zmaterializowała się idea 
solidarności. Reżim PRL próbował cofnąć wskazówki zegara historii, wprowadzając stan wojenny. Polacy głośno 
powiedzieli jednak: „Nie oddamy Sierpnia!”. W 1982 r., w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, 
masowo wyszli na ulice.

Nie oddamy Sierpnia!

Pierwsza rocznica podpisania Poro-
zumień Sierpniowych w 1981 r. obcho-
dzona była radośnie i niemal oficjalnie. 
Druga, w 1982 r., przypadła dziewięć 
miesięcy po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, który miał zniszczyć „S”. Dla-
tego główną formą zamanifestowania 
przywiązania do idei Sierpnia ’80 były 
demonstracje społeczne, organizowane 
przez podziemne struktury Związku. 

„Prowokatorzy 
odbiorą lekcję”

Na początku lipca 1982 r. Tymczaso-
wa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S” 
– najważniejsza instytucja podziemnej 
„S” – opublikowała deklarację programo-
wą, w której wzywała do porozumienia 
narodowego. Jednak władze PRL odrzu-
ciły propozycję umowy społecznej. W tej 
sytuacji TKK wezwała do zorganizowania 
31 sierpnia 1982 r. pokojowych manife-
stacji pod hasłami przywrócenia działal-
ności NSZZ „S”, uwolnienia osób interno-
wanych, aresztowanych i skazanych oraz 
zawarcia porozumienia narodowego. 

Władze zdecydowanie parły do roz-
wiązania siłowego, nazywając to w partyj-
no-esbeckiej nowomowie „bezpiecznym 
przekraczaniem progu sierpniowego”. W 
sierpniu 1982 r. swoje działania zintensy-
fikowały Służba Bezpieczeństwa i Milicja 
Obywatelska. Podczas tajnej telekonferen-
cji wojewódzkich szefów SB wiceminister 
spraw wewnętrznych gen. Władysław 
Ciastoń zalecał „jak najostrzejsze działa-
nia wobec uczestników zbiórek i nielegal-
nych zgromadzeń”. Z kolei szef MSW gen. 

Czesław Kiszczak w przemówieniu telewi-
zyjnym 25 sierpnia 1982 r. wprost groził: 
„Interesów państwa i narodu nikomu 
deptać nie pozwolimy. Jeżeli za mało było 
dotychczasowych lekcji, prowokatorzy od-
biorą następne. Władze i organy porządku 
dysponują wystarczającymi i skutecznymi 
siłami oraz środkami dla gwarantowania 
spokoju i bezpieczeństwa. Ład publiczny 
będzie zapewniony”. Jak się miało okazać, 
te groźby zostały w krwawy sposób zreali-
zowane.

Gdańsk –  
śmierć portowca

Na wezwanie podziemnych władz „S” 
31 sierpnia 1982 r. pokojowe manifesta-
cje odbyły się w 66 miejscowościach z 34 
województw. Wzięło w nich udział po-
nad 100 tys. Polaków. Było to apogeum 
protestów społecznych w całym okresie 
stanu wojennego.

Jedna z największych i najbardziej 
symbolicznych demonstracji miała miej-
sce w Gdańsku – kolebce „Solidarności”. 
Rozpoczęła się ona przed bramą nr 2 
Stoczni Gdańskiej około godz. 14 złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców 1970. Wówczas doszło do 
ataku ZOMO na manifestantów. Wal-
ki uliczne rozprzestrzeniły się na Stare 
Miasto i Śródmieście. Podczas rozpędza-
nia przez ZOMO jednej z grup demon-
strantów zginął 22-letni Piotr Sadowski, 
ślusarz w porcie gdańskim i sympatyk 
„S”. W rejonie ul. Łagiewniki przewró-
cił się na ziemię, zranił w głowę i stracił 
przytomność. Nieopodal niego spadł 

milicyjny pocisk z gazami chemiczny-
mi, które spowodowały zatrucie organi-
zmu. Sadowski został przewieziony do 
szpitala, gdzie tego samego dnia zmarł. 
Śledztwo w sprawie jego śmierci zostało 
umorzone „z powodu niestwierdzenia 
czynu przestępczego”. 

Nie była to jednak śmierć przypad-
kowa, jeśli uświadomimy sobie, że do 
„zabezpieczenia” solidarnościowej ma-
nifestacji tego dnia w Gdańsku władze 
wykorzystały ponad 4,5 tys. funkcjo-
nariuszy różnych formacji milicyjnych 
oraz żołnierzy Wojskowej Służby We-
wnętrznej i WOP, którzy mieli do dys-
pozycji pałki, petardy, środki chemicz-
ne i armatki wodne. Ranne zostały 33 
osoby, a 302 zostały aresztowane.

Gdynia – atak na stoczniowców

W nieodległej Gdyni manifestacja rów-
nież rozpoczęła się od upamiętnienia ofiar 
Grudnia ’70 i wzięli w niej udział głównie 
stoczniowcy – tym razem nie z gdańskiego 
„Lenina”, ale Stoczni im. Komuny Paryskiej. 
Sformowano pochód, który przeszedł spod 
stoczni przed dworzec PKP. Tam doszło do 
ataku zomowców i milicjantów sprowadzo-
nych ze szkoły MO w Słupsku. Rozpoczęły 
się kilkugodzinne starcia uliczne. Na szczę-
ście nikt nie zginął, ale wiele osób zostało 
rannych, a 125 zatrzymanych przez MO.

„Krwawy wtorek” Zagłębia 
Lubińskiego

Najbardziej liczne protesty społeczne 
31 sierpnia 1982 r. odbyły się na Dolnym 

Śląsku. Niestety, miały one także najbar-
dziej dramatyczny przebieg. We Wrocła-
wiu próba rozbicia 10-tysięcznej manife-
stacji przez ponad 6 tys. (!) milicjantów i 
żołnierzy przerodziła się w starcia uliczne 
trwające do wczesnych godzin rannych. 
Funkcjonariusze MO użyli broni pal-
nej, raniąc siedem osób. Jedną z nich był 
Kazimierz Michalczyk, 27-letni tokarz w 
Zakładach Elektronicznych „Elwro”, który 
zmarł w szpitalu 2 września 1982 r.

Jednak tego dnia centrum protestów 
na Dolnym Śląsku stało się Zagłębie Mie-
dziowe, czyli związane z górnictwem i hut-
nictwem miedzi miejscowości na terenie 
województwa legnickiego. Praktycznie we 
wszystkich z nich (m.in. w Głogowie, Le-
gnicy, Polkowicach) doszło do manifestacji 
solidarnościowych. 

Największa, kilkutysięczna, zorgani-
zowana przez podziemne struktury „S” 
odbyła się w stolicy Zagłębia Miedziowego 
– Lubinie. Około godz. 15 na rynku w cen-
trum miasta manifestanci ułożyli krzyż z 
kwiatów i skandowali hasła wzywające do 
uwolnienia więźniów politycznych. Wów-
czas do akcji wkroczyły oddziały milicji 
niemal ze wszystkich formacji – ZOMO, 
ORMO, ROMO (Rezerwowe Oddziały 
MO) i NOMO (Nieetatowe Odwody MO). 
Te ostatnie były używane tylko w wyjątko-
wych sytuacjach, gdy władze mobilizowały 
wszystkie dostępne zasoby aparatu repre-
sji. To potwierdza, że reżim PRL zrobił 
wszystko, aby 31 sierpnia 1982 r. w istocie 
„prowokatorzy odebrali lekcję”.

W Lubinie milicjanci jako pierwsi za-
częli strzelać do bezbronnych manifestan-
tów – najpierw z petard i granatów gazo-
wych, potem z ostrej amunicji. Dodajmy, 
że na ten dzień zostali wyposażeni m.in. 
w pistolety maszynowe „rak” (PM-63)  
i karabinki kałasznikowa (KBK-AK). Gdy 
część manifestantów zaczęła się bronić 
kamieniami i odrzucanymi granatami, w 
Lubinie rozpoczęło się prawdziwe polo-
wanie na sympatyków Związku. Dowódcy 
MO sprowadzili wcześniej przygotowane 
posiłki z terenu całego województwa,  
a nawet Wielkopolski. Milicjanci strzelali 
z ostrej amunicji bez ostrzeżenia. Ślady 
po kulach znaleziono później na ścianach 
budynków, w przestrzelonych oknach, na 
ulicach i znakach drogowych. Utworzono 
tzw. grupy rajdujące, czyli kolumny mili-
cyjnych starów i nysek, które jeździły po 
całym mieście. Znajdujący się w pojazdach 
milicjanci przez otwarte drzwi strzelali do 

bezbronnych ludzi, także tych niebiorących 
udziału w manifestacji. Wprowadzono go-
dzinę milicyjną, zakaz wjazdu do miasta.

Śledztwo prowadzone później przez 
prokuraturę wojskową we Wrocławiu 
wykazało, że 31 sierpnia 1982 r. w Lubi-
nie siły MO wykorzystały blisko 10 tys. 
różnego rodzaju środków chemicznych 
i kilka tysięcy sztuk ostrej amunicji! Tak 
brutalna interwencja musiała przynieść 
ofiary. 

W „czarny wtorek” w Lubinie zginęły 
trzy osoby. Michał Adamowicz, 28-letni 
elektryk z Zakładów Górniczych „Lu-
bin”, członek tamtejszej „S”. Zmarł w 
szpitalu 5 września 1982 r. w wyniku 
ran postrzałowych głowy. Osierocił 
dwoje dzieci. Drugą ofiarą śmiertelną był 
Mieczysław Poźniak, 26-letni pracownik 
„Elektromontażu” w Lubinie. 31 sierpnia 
1982 r. otrzymał dwie rany postrzałowe w 
brzuch, tego samego dnia zmarł w szpitalu 
na stole operacyjnym. Świadkowie jego 
postrzelenia słyszeli, jak leżąc ranny na 
ulicy zawołał dwukrotnie: „Tatusiu, ginę 
z rąk MO”. Trzecia ofiara morderców z 
MO to Andrzej Trajkowski, 32-letni me-
chanik z Wrocławskiego Przedsiębior-
stwa Instalacji Przemysłowych Oddział 
w Lubinie. Zginął 31 sierpnia 1982 r. w 
wyniku rany postrzałowej głowy. Zmarł 
przed dowiezieniem go do szpitala 
miejskiego. Osierocił czworo dzieci, z 
których najmłodsze urodziło się już po 
śmierci ojca. 

Nie oddali Sierpnia

W drugą rocznicę Sierpnia aparat 
represji PRL zebrał krwawe żniwo. 
Brutalnie rozbito 29 z 66 manifestacji. 
Zginęło sześć osób – ostatnią z ofiar 
był Stanisław Rak, 35-letni zegarmistrz 
pobity w Komendzie Miejskiej MO w 
Kielcach (zmarł 7 września 1982 r. 
w wyniku odniesionych obrażeń). 
W całej Polsce zatrzymano 5131 osób, 
z których 3023 zostały ukarane przez 
kolegia ds. wykroczeń. Przed sądami 
stanęło 126 osób, a wobec 236 wszczę-
to śledztwa prokuratorskie. Internowa-
no 189 osób. 

Ciekawe, czy i kto z władz PRL miał w 
tym momencie świadomość, że idea Sierp-
nia, dla której ludzie są gotowi ponosić ta-
kie ofiary, jest nie do pokonania?

Adam Chmielecki
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ROK 1982. MANIFESTACJE W ROCZNICĘ STRAJKÓW Z 1980 ROKU

31 sierpnia 1982 pod kościołem św. Brygidy w Gdańsku.

31 sierpnia, w 34 rocznicę straj-
ku w Porcie Gdańskim z 1988 roku 
i 42 rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych, wspólnie z Oddziałem 
IPN w Gdańsku, Komisją Krajową 
NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszeniem 
„Godność” zostanie upamiętniona wal-
ka portowców gdańskich o prawa czło-
wieka i pracownika, o godne warunki 
pracy i o prawdziwie wolną Polskę 
w latach 1946, 1970, 1980–89. Uroczy-
stość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
odbędzie się tego dnia o godz. 10 na ul. 
Zamkniętej 12 w Nowym Porcie.

Strajk w porcie trwał od 22 sierpnia 
do 3 września 1988 r. Choć nie zakoń-
czył się podpisaniem porozumienia, 

to było już przekonanie, że ówczesna 
władza się ugięła i idzie ku legalizacji 
„Solidarności”. Pierwszy strajk gdań-
skich dokerów po wojnie trwał od 10 
do 14 sierpnia 1946 r. i miał drama-
tyczny przebieg. Były ofiary. W latach 
1981–89 więzionych i internowanych 
było 55 portowców.

To dzięki staraniom portowców 
nad mogiłę żołnierzy Westerplatte, 
którą wybudował kpt. Franciszek 
Dąbrowski, powrócił krzyż usunięty 
w 1962 roku. Ustawiono tam czołg 
T-34. W sierpniu 1981 roku krzyż, 
ukryty w krzewach bzu na pobliskim 
cmentarzu w Nowym Porcie, wrócił na 
żołnierskie mogiły.

Ku chwale gdańskich portowców: 
tablica pamiątkowa
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
6778,63 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 
tego roku. W porównaniu z czerw-
cem 2022 r. wzrosło o 3,4 proc.

4 proc. – o tyle tańsza była benzyna 
w lipcu 2022 r. w porównaniu 
z czerwcem tego roku.

4,9 proc. – to lipcowa stopa bez-
robocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej. W porównaniu z 
czerwcem 2022 r. nie zmieniła się.

13,4 proc. – o tyle wyższe były ceny 
produkcji budowlano-montażowej 
w lipcu tego roku w porównaniu 
z lipcem 2021 r.

Do 373,9 pkt z 389,8 pkt spadł 
Barometr Ofert Pracy wskazujący na 
zmiany ofert zatrudnienia publiko-
wanych w Internecie.

Do około 1,2 tys. zł z około 1 tys. 
za tonę wzrosła średnia cena węgla 
opałowego produkcji Polskiej Grupy 
Górniczej.

12 proc. – o tyle mniej samochodów 
osobowych zarejestrowali Polacy w 
lipcu 2022 r. w porównaniu z analo-
gicznym miesiącem 2021 r.

Ponad 6 proc. – o tyle więcej Pola-
ków pracuje za darmo od 6 do 10 
godzin tygodniowo w porównaniu z 
ubiegłym rokiem.

LICZBA MIESIĄCA

17 procent 

Byłeś na urlopie?  
To ocaliło ci życie 

Przyjaźń od pierwszego… 
powąchania

Polska i Polacy ucierpieli szczególnie mocno w wyniku okupacji 
niemieckiej. Wynikające z tego roszczenia z tytułu reparacji nie 
ulegają przedawnieniu. 

Niemiecki historyk i lekarz  
dr Karl Heinz Roth w rozmowie z PAP 

Zła wiadomość jest taka, że sezon urlo-
powy się kończy; dobra – że ryzyko zgonu 
u tych, którzy z niego skorzystali, zmniej-
szyło się o 20 procent. Analitycy Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego twierdzą, że 
wzięcie „wolnego” przynajmniej raz w roku 
„może obniżyć prawdopodobieństwo 
zgonu aż o 20 procent, a ryzyko zgonu 
spowodowanego chorobami serca o 30 

procent”. Wskazują, że według badań pro-
wadzonych przez 20 lat przez Centers for 
Disease Control ryzyko wystąpienia ataku 
serca było osiem razy niższe u kobiet, które 
robiły sobie wyjazdowe wakacje przynajm-
niej dwa razy w roku, niż u tych, które po-
zwalały sobie na to najwyżej raz na sześć 
lat. – Urlop poprawia zdrowie, a czasem 
może uratować życie – podkreślają.

Polaków uważających zatrudnienie na 
etacie za korzystniejszy sposób zarobko-
wania niż prowadzenie własnej �rmy jest
dwa razy więcej niż mających przeciwne 
zdanie. Badanie przeprowadzone przez 
Maison&Partners pokazało też, że w życiu 
zawodowym Polacy najbardziej cenią bez-
pieczeństwo i stabilizację, a praca na eta-
cie niewątpliwie najbardziej spełnia oba 

warunki. Ich zdania nie zmienia fakt do-
ceniania pozytywnych aspektów własne-
go biznesu, takich jak satysfakcja z pracy 
na swoim czy poczucie niezależności, bo 
według nich przeważają nad nimi ryzyko 
niepowodzenia, duży stres i równie wiel-
ka odpowiedzialność, konieczność bycia 
na bieżąco ze zmieniającymi się przepisa-
mi oraz nieregularność zarobków.

Wrzesień oznacza dla dzieci powrót 
do szkół, a dla niektórych z nich – począ-
tek edukacji. Jedne wyczekują nowych 
doświadczeń z entuzjazmem, inne – nie-
koniecznie. Szczególne trudności mogą 
mieć najmłodsi, wysoko wrażliwi (nad-
wrażliwi). W książce Dziecko orchidea 
czy mlecz. Jak wspierać wrażliwe dzieci 
dr W Thomas Boyce porównuje ich do 
orchidei – rośliny, która pięknie rozkwit-
nie, pod warunkiem że jest starannie 
pielęgnowana. Dzieci o przeciętnej wraż-
liwości według dra Boyle’a przypominają 
raczej mlecze, które są w stanie wyrosnąć 
i zakwitnąć nawet w mało sprzyjających 
warunkach. 

Z kolei amerykańska psychoterapeut-
ka Elain Aron wskazuje, że nadwrażliwe 

dziecko można rozpoznać między innymi 
po tym, że łatwo je wystraszyć, ma za-
skakująco duży zasób słów i inteligentne 
poczucie humoru, a także reaguje emo-
cjonalnie, gdy jemu samemu lub komuś 
innemu dzieje się krzywda. Trzeba pod-
kreślić, że nadwrażliwość jest cechą wro-
dzoną (przejawia ją 15–20 procent społe-
czeństwa) i niezmienialną. 

A jak pomóc rozkwitnąć? Przede 
wszystkim zachęcać do rozwijania zain-
teresowań i nie zmuszać do uczestnicze-
nia w nieobowiązkowych, a nielubianych 
aktywnościach (na przykład publicznych 
występach). Warto dodać, że w przypad-
ku dzieci ( i dorosłych) nadwrażliwych nie 
sprawdza się system nagród i kar, który 
lepiej zastąpić spokojną perswazją.

Ludzie często przyjaźnią się nie tylko 
z osobami mającymi podobne poglądy 
i wyznającymi takie same wartości, ale 
również… podobnie pachnącymi. I nie 
chodzi o zapach wynikający z braku higie-
ny ani – przeciwnie – nadużywanie mocno 
pachnących kosmetyków, tylko o rejestro-
wany podprogowo naturalny zapach ciała, 
różny w przypadku poszczególnych ludzi. 
Pracownicy Instytutu Naukowego We-

izmanna przeprowadzili chemiczną ana-
lizę zapachów wydzielanych przez ciała 
całkowicie obcych sobie ludzi, a następ-
nie sprawdzali, czy po pierwszym spotka-
niu osoby te wyraziły chęć kontynuowa-
nia znajomości. Ich zdaniem węch może 
odgrywać w interakcjach międzyludzkich 
większą rolę niż dotąd sądzono – porów-
nywalną z innymi ssakami, u których za-
pach pełni zazwyczaj rolę identy�katora.

Łączenie pracy zawodowej z wycho-
wywaniem dzieci niewątpliwie stanowi 
spore wyzwanie. Wielu pracodawców 
stara się na różne sposoby ułatwić je 
zatrudnianym przez siebie osobom. 
Przykładem prorodzicielskiego 
bene�tu pracowniczego jest
elastyczny czas pracy – mama 
lub tata może na przykład 
przyjść do pracy godzinę 
czy dwie później, jeśli chce 
odprowadzić dziecko do 
szkoły, a w zamian wyjść z 
niej dwie godziny po stan-
dardowym czasie. Jesz-
cze bardziej korzystnym 
wariantem tego bene�tu
jest skrócenie „dzieciatym” 
pracownikom czasu pracy 
z ośmiu do sześciu albo na-
wet pięciu godzin dziennie. 
Inni pracodawcy proponują 
podwładnym dodatkowy płatny urlop 
lub do�nansowanie do urlopu przysługu-
jącego wszystkim zatrudnionym. Niektó-
re �rmy pozwalają nawet pracownikom

Każdy z nas zna taką osobę, która na 
nasze  większe czy mniejsze problemy re-
aguje poradą typu „myśl pozytywnie”, „weź 
się w garść” albo komunałem w rodzaju 
„wszystko będzie dobrze”, „dasz radę” 
czy „szczęście to stan umysłu”. Wiemy, 
jak bardzo irytujące stają się takie uwagi, 
gdy właśnie wróciliśmy z (oczywiście zbyt 
krótkiego) urlopu albo przyuczamy się do 
nowych obowiązków. Gorzej, jeśli słyszy-
my podobne dobre rady, gdy spotyka nas 
prawdziwe nieszczęście… 

Psycholog Whitney Goodman określa 
taką postawę jako „toksyczną pozytyw-
ność” i wskazuje, że jej skutki bywają kata-
strofalne. Efektem ukrywania problemów 
pod sztucznym uśmiechem jest narasta-
jące napięcie psychiczne, a nawet pro-
blemy zdrowotne.  Goodman zaleca, żeby 
nie zmuszać się do pozytywnego myśle-
nia na siłę, lecz pogodzić się z faktem, że 
negatywne emocje, jak smutek, zmęcze-
nie, złość czy frustracja również stanowią 
nieodłączny element życia.
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Specjalnie dla rodziców
Jutro jedziesz na 
dodatkowy urlop?

   To  
dlatego, 
  że jestem  
       ojcem 

Mlecze i orchidee

Toksyczna pozytywność, czyli 
nie trzeba brać się w garść

Etat lepszy niż własna firma

na… przychodzenie z dziećmi do pracy. 
Umożliwiają to przedszkola lub żłobki na 
terenie �rmy, a także specjalne pokoje dla
mam karmiących piersią.

O tyle spadła liczba śmiertelnych o�ar
wypadków drogowych w 2020 r.  
w porównaniu z 2019 r.
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W poprzednim felietonie pt. Przy-
zwoitość poruszyłem kwestię wartości. 
Chciałbym poświęcić kwestii wartości 
więcej uwagi, po prostu ją usystematy-
zować. Istnieje pewna hierarchia warto-
ści – na szczycie tzw. drabiny hierarchii 
wartości są usytuowane wartości wyż-
sze. Z punktu widzenia etyki – moral-
ności są to: prawość (odpowiedzialność 
i przyzwoitość), poszanowanie prawdy, 
poczucie odpowiedzialności i dobroć 
jako owoc wymienionych wyżej war-
tości wyższych. 

Poniżej tej drabiny wartości znajdu-
ją się bardzo ważne wartości podstawo-
we – życiowe warunkujące egzystencję 
i rozwój człowieka, a także społeczności 
ludzkiej w aspekcie socjologicznym. Do 
nich zaliczyć trzeba wartości zdrowot-

ne, sprawnościowe, materialno-bytowe, 
zabezpieczające wolność i bezpieczeń-
stwo w aspekcie prawnoustrojowym. 
Wszystkie te wartości tworzą warunki 
i szansę do realizacji wartości wyższych, 
choć nie zawsze tak się dzieje.

Ale wartości wyższe mogą też być 
nierzadko osiągane przy deficycie war-
tości podstawowych. Z punktu widzenia 
psychologii i socjologii wymienić nale-
ży wartości intelektualne, artystyczne, 
a także przyjemnościowe, zwane przez 
niektórych jako wartości niższe, choć ja 
tego poglądu nie podzielam, bo mogą 
one spełniać ważną rolę, gdy towarzy-
szą wartościom wyższym. Jeżeli tym 
wartościom nie towarzyszą, świadczy to 
o hedonistycznej, egoistycznej, a nawet 
patologicznej osobowości.

Obecnie toczy się w świecie spór cywi-
lizacyjny między tradycjonalistami a tzw. 
postępowcami wszelkiego rodzaju, którzy 
to podważają niektóre wartości wyższe 
i wprowadzają bezceremonialnie antywar-
tości do katalogu wartości. Spór toczy się 
między tymi, którzy są za cywilizacją życia, 
a tymi, którzy są za cywilizacją śmierci, mię-
dzy tymi, którzy humanizują zwierzęta, i de-
humanizują człowieka. Oni to reprezentują 
często tzw. darwinizm społeczny. Zabiegają 
więcej o powierzchowność niż o wnętrze 
człowieka, jego osobowość 

Tolerancja, którą głoszą, powinna 
odnosić się do człowieka także o od-
miennych poglądach, a nie wobec jego 
niewłaściwych czy wręcz patologicz-
nych zachowań. 

lek. med. Zbigniew Bulczak 

Wartości A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, 
znajdzie odpoczynek. 

Mdr 4,7-15

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

Bożeny Zawiślak
wiceprzewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Była wieloletnią 

delegatką na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego.
Wspaniała Koleżanka, aktywna działaczka naszego Związku. W naszej 

pamięci zostanie jako pogodna i zawsze pomocna dla ludzi. 

Z Rodziną i bliskimi łączymy się w bólu.
NSZZ „Solidarność” w GPEC w Gdańsku

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PGZ Stocznia Wojenna 
zwraca się z apelem o pomoc i wsparcie finansowe dla rodziny Stanisława 
Turzyńskiego, nieżyjącego już pracownika Stoczni Marynarki Wojennej, 
działacza zakładowej „Solidarności” i społecznika. 

Ideą akcji jest zebranie funduszy na mieszkanie dla trzech niepełnosprawnych 
osób mieszkających ze swoją 74-letnią mamą. Ania, Agnieszka i Piotr to rodzeństwo 
z Gdyni Obłuża, które choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną ARSACS 
(Autosomalna Recesywna Spastyczna Ataxia Cherleroix-Saguenay). W Polsce cho-
ruje na nią pięć osób, z czego cztery osoby w rodzinie Turzyńskich (jedna z sióstr 
mieszka oddzielnie). Przypadłość  atakuje kończyny i wywołuje choroby współist-
niejące. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie, rodzeństwo postanowiło zmienić 
mieszkanie, a nowe przystosować do poruszania się na wózkach.   

– Choroba bardzo szybko postępuje, więc mamy świadomość, że czasu mamy 
niewiele. Jest to choroba genetyczna i dziedziczna, charakteryzująca się triadą atak-
sji móżczkowej, występującej od wczesnego dzieciństwa z obwodową neuropatią 
czuciowo-ruchową i spastycznością kończyn dolnych oraz wieloma chorobami 
współistniejącymi. Od dzieciństwa mieliśmy problem z równowagą i utrzymaniem 
prawidłowego chodu, ale wszyscy tłumaczyli to naszą niezdarnością i nieuwagą. 
Dopiero kilka lat temu zostaliśmy prawidłowo zdiagnozowani – opisuje swój los 
rodzeństwo z Gdyni, którego stan zdrowia stopniowo się pogarsza. 

Ich mieszkanie mieści się na pierwszym piętrze w bloku wielorodzinnym, nie 
posiada windy.  Poruszanie się na wózkach inwalidzkich jest niemożliwe z powodu 
braku miejsca i zbyt wąskich futryn. Rodzeństwo chce zmienić mieszkanie. To nowe 
będzie musiało być dostosowane do trzech osób niepełnosprawnych jeżdżących na 
wózkach, w związku z tym będzie wymagało kapitalnego remontu.  

                    Zwracamy się z prośbą o wpłaty za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (http://
zrzutka.pl/z/ultraremont) lub na konto bankowe: Agnieszka Turzyńska, Gdynia, 
nr 39 1020 1853 0000 9802 0185 5543.

Solidarność zobowiązuje: 
pomoc dla rodziny stoczniowca

Z głębokim smutkiem informujemy, że pożegnaliśmy naszego dobrego 
Kolegę, członka NSZZ „Solidarność”, byłego długoletniego pracownika 

Działu Transportu i Głównego Mechanika SMW

ś.p.

Stanisława Mochyłę
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składa 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej

Z głębokim smutkiem informujemy o pożegnaniu naszej nieodżałowanej 
Koleżanki, dobrej i szlachetnej osoby, emerytowanej pracownicy  

Stoczni Marynarki Wojennej

ś.p.

Marianny Galewskiej
 Najserdeczniejsze wyrazy współczucia  Rodzinie Zmarłej składa

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej
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– W ciągu kilku ostatnich miesięcy 
pojechał Pan za wschodnią granicę 
już kilkanaście razy... 

– Dokładnie piętnaście. Pierwszy 
wyjazd odbył się 28 lutego i wówczas 
przywiozłem na Wybrzeże rodzinę 
liczącą dziewięć osób; matkę w ciąży 
z siedmiorgiem dzieci, jej siostrę i bab-
cię. Dwa dni później pojechałem do 
Medyki i od tego czasu już regularnie 
przekraczałem granicę. Przejechaliśmy 
łącznie około 32 tysięcy kilometrów 
i przewieźliśmy około 35 ton różnych 
rzeczy, od kamizelek kuloodpornych 
poprzez rzeczy codziennego użytku, 
po komputery, którymi zrobiliśmy tak 
ogromną frajdę dzieciom, że można 
było zobaczyć łzy radości. Sprzęt ten 
otrzymaliśmy z gdańskiego portu. 

– Skoro pierwszy wyjazd odbył się 28 
lutego, to znaczy, że zaczął Pan jeź-
dzić tam już kilka dni po rosyjskiej 
napaści?  

– Tak, gdy kolejka na granicy była 
tak duża, że ludzie stali na obszarze 
dalszych 25 kilometrów. Byli wówczas 
bez dokumentów i niczego innego, po-
nieważ uciekali przed wojną. 

– Jak zaczęły się te wyjazdy? 
– Zastanawialiśmy się, w jaki sposób 

możemy pomóc i akurat zadzwonił nasz 
przyjaciel z informacją, że w Dorohusku 
będzie rodzina, którą trzeba przywieźć 
do Polski. A jako że mam dziewięcio-
osobowego busa, to wsiadłem w ten 
samochód i pojechałem na granicę. 
Oczywiście był problem z przejściem, 
więc zostałem po naszej stronie. Po 
ośmiu godzinach pani z rodziną dotarła 
do mnie. Przywiozłem ją na Wybrzeże, 
do Kosakowa. Gdy wracałem do domu, 
zadzwoniła Ola, dziewczyna, która kie-
dyś przyjechała do Polski, potem wyszła 
za mąż i już u nas została. Zapytała, czy 
pojedziemy z pomocą do miejscowości 
Mościska w Ukrainie. 

– I od tego czasu zaczął Pan już regu-
larnie przekraczać granicę? 

– Tak, ale od razu, jadąc w tamtą 
stronę, zabrałem żywność: banany, cy-
trusy i inne owoce. Zostawiłem to na 
granicy, ponieważ strażacy zaczęli tam 
spontanicznie dokarmiać ludzi i pro-
dukty bardzo się przydały. Pierwszy raz 
wówczas widziałem radość w oczach 
dzieci, które mogły zjeść dobre i świeże 
banany. To było miłe doświadczenie. 
Na okres wakacji zawiesiłem wyjazdy, 
ponieważ organizujemy obecnie zajęcia 
dla różnych grup. 

Nie mamy biura ani 
pensji. Działamy na 
zasadzie wolontariatu

– W tym dla dzieci z Ukrainy? 
– Można powiedzieć, że pół na pół. 

Są to kolonie integracyjne, w których 
połowa to dzieci z Ukrainy.

– Skupiał się Pan podczas tych wyjaz-
dów na drodze, czy z tyłu głowy gdzieś 
cały czas było, że coś może się stać?

– Może były takie obawy na począt-
ku, tym bardziej że w okolicach Lwowa, 
jak i niedaleko granicy dochodziło do 
wybuchów. W podświadomości miałem 
więc, że jest to kraj w stanie wojny, ale 
nie jechałem przecież sam. Kilka razy 
pomagał mi Stanisław Wojcieszenko, 
a teraz jeździ ze mną małżonka. Dzięki 
temu przyjemniej się jedzie, jak też jest 
z kim w drodze porozmawiać. A obec-
nie trasa jest taka, że do Medyki docie-
ram w osiem godzin. Jedyny problem 
to przejechać przez Warszawę. Drażnią 
mnie ciągle nazwy ulic, takie jak Gaga-
rina czy Armii Ludowej. 

– Akcja związana z Ukrainą to nie 
pierwsze Pana działanie pomocowe. 
Co robiła wcześniej fundacja?

– Przez cały czas zajmowaliśmy się 
organizowaniem i przekazywaniem po-
mocy w różnych formach dla dzieci i ro-
dzin wielodzietnych, szczególnie w okresie 
rządów Platformy Obywatelskiej, która 
nie interesowała się rodzinami. Przykła-
dowo opiekowaliśmy się takimi, w któ-
rych było po kilkanaścioro dzieci. Jedna 
z nich mieszkała w tak skandalicznych 
warunkach, że dzisiaj byłoby to nie do po-
myślenia. Zwróciłem się do ówczesnego 
premiera Donalda Tuska poprzez pana 
Arabskiego z prośbą o pomoc, ale zosta-
łem zignorowany. Nikt nie zdecydował 
się na udzielenie pomocy wielodzietnej 
rodzinie, rządzących to nie interesowało. 
Próbowaliśmy sami coś zrobić i zbudować 
im dom, ale działka nie nadawała się do 
tego celu. Napisaliśmy więc do różnych 
posłów i radnych z Sejmiku Województwa 
Pomorskiego. Odpowiedziała nam jedynie 
Hanna Foltyn-Kubicka oraz Kancelaria Le-
cha Kaczyńskiego, ale poza nimi nikt nie 
interesował się sprawą. Wiele osób dostało 
się do władz także dzięki nam, ponieważ 
braliśmy udział w wyborczych działaniach. 
To jest przykre, interesowali się naszą dzia-
łalnością do czasu wyborów, gdy byliśmy 
potrzebni, a później już nie. 

– Jak skończyła się historia z domem? 
Udało się go zbudować? 

– Po tym, jak zmieniły się miejsco-
we władze, rodzina została przekwate-
rowana do budynku, gdzie wcześniej 
funkcjonowała policja. Znaleziono im 

więc lepsze lokum niż dotychczasowe. 
Wcześniej gnieździli się w kilkanaście 
osób w mieszkaniu mającym raptem 30 
metrów kwadratowych. 

– W jaki sposób rodziny trafiają pod 
opiekę fundacji? Mogą gdzieś się 
zgłosić, czy to Państwo wychodzą 
z inicjatywą? 

– Współpracujemy z wieloma 
szkołami, a one z reguły najlepiej się 
orientują, komu jest potrzebna pomoc. 
Mamy też indywidualne kontakty, 
dzięki którym można wybrać najbar-
dziej potrzebujących. Zresztą dzisiaj 
wszystkie rodziny wielodzietne nam 
już odeszły, ponieważ ich sytuacja jest 
lepsza. Gdyby już za rządów PO ta-
kie rodziny otrzymywały świadczenie 
typu 500+, to nic im by nie brakowało. 
Dzieci mogłyby iść spokojnie do szkoły, 
zostałyby zaopatrzone we wszystko, co 
im potrzebne. Rodzina, którą się zaj-
mowaliśmy, mogłaby sobie nawet sama 
wybudować ten dom.

 
– Czyli zmiany systemowe spowodo-
wały, że takie duże rodziny są w lep-
szej sytuacji. 

– Oczywiście, i to choćby przez 
samo tylko świadczenie 500+. Kiedyś 
byłoby nie do pomyślenia, że przyjeż-
dżamy z żywnością, której rozdzielanie 
jest naszą podstawową działalnością, 
i słyszymy od kobiety mającej kilkoro 
dzieci, żeby dać tę pomoc jeszcze ko-
muś, ponieważ im już wystarcza. To 
jest niesamowita zmiana. Widać zresztą 
także po tym, ile rodzin jest z dziećmi 
na wczasach. Ludziom bardzo poprawi-
ła się sytuacja materialna. 

– Mówi Pan, że dostarczanie żywno-
ści jest Państwa podstawową dzia-
łalnością, a w jakim zakresie jeszcze 
fundacja pomaga?

– Wychodzimy naprzeciw potrze-
bom, są to różnego rodzaju sprzęty, 
z meblami włącznie. Jeśli ludzie zwra-
cają się o pomoc, ogłaszamy to także na 
naszym profilu na Facebooku. 

– Jeśli ktoś chciałby was wspomóc, 
jak może znaleźć ten profil?

– Najlepiej nas znaleźć pod nickiem 
„Maria Władysław Ornowscy”. Tam 
ogłaszamy potrzeby, jakie się pojawiają. 
Mamy również swoją stronę internetową 
pod adresem www.fundacjapanwladek.
pl. Tam w aktualnościach są umieszczo-
ne informacje o tym, jak działamy. W 
tym roku minęło już dwadzieścia pięć 
lat tej sformalizowanej działalności...

– Która zaczęła się zresztą znacznie 
wcześniej?

– W roku 1980 po strajkach spadły 
na mnie obowiązki związane z pomo-
cą socjalną. Tak już zostało, ponieważ 
niedługo potem wprowadzony został 
stan wojenny, a mój „kontakt” złapano 
z pokaźną ilością ulotek. Gdy wyszedł 
po dwóch dniach wiadomo było, że ktoś 
musiał tym pokierować, ale to inny te-
mat... W każdym razie okazało się, że 
nie ma się kto zająć kolportażem pra-
sy podziemnej i zbiórkami pieniędzy. 
Zacząłem się tym zajmować, choć nie 
bez problemów. Wielokrotnie byłem 
zatrzymywany przez porucznika Pry-
ca, a jeszcze w 1989 roku miałem zakaz 
paszportowy, który został nałożony bo-
dajże w 1984 roku. Mogłem wprawdzie 

wyjechać na zagraniczny kontrakt, ale 
SB wyraźnie mi powiedziało, że albo 
pojadę na budowę w Niemczech jako 
brygadzista i „ich człowiek”, czyli dono-
siciel, albo wcale. Koniec końców mój 
paszport został odblokowany dopiero 
po interwencji dwóch posłów w 1989 
roku. 

– Wyjechał Pan wtedy? 
– Wówczas nie było już potrzeby, 

tym bardziej że trzeba było walczyć 
o godność i lepszy czas. Zostałem z wy-
boru członkiem Rady Nadzorczej Portu 
Gdańskiego. W 1988 roku w Komitecie 
Obywatelskim doszliśmy do wniosku, 
że można byłoby zorganizować małe zi-
mowisko. Odbyło się ono w 1989 roku, 
chyba dla czternaściorga dzieci. Potem 
były letnie kolonie, w tym dla „Solidar-
ności” portowej oraz obóz pod namio-
tami. Od tego czasu już bez przerwy 
jeździmy na letni i zimowy wypoczy-
nek, w tym na wycieczki szkolne. Mamy 
dobre układy w różnych częściach kra-
ju, gdzie darzą nas przychylnością za 
to, co robimy dla dzieci. Tym bardziej 
że nasza fundacja nie ma biura ani nie 
wypłaca pensji. Wszystko odbywa się 
na zasadzie wolontariatu. 

– Zajmuje się Pan tym z żoną, ale są 
także inne osoby, które pomagają. 

– Mamy wielu wspomagających. To 
między innymi: Irena Drożyńska, Mo-
nika Ziemian, Andrzej i Ela Marszało-
wiczowie, Marta Trojanowska, Kasia 
Steinborn, Aleksandra Bielawa, Kasia 
Kalinowska, Agnieszka Sondej-Fopka 
oraz Dorota i Bogdan Skibowie. Są też 
firmy, które nas wspomagają.  

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Rozmowa z Władysławem Ornowskim, związkowcem od lat pomagającym osobom 
potrzebującym w ramach Fundacji „Pan Władek”, a przez ostatnie miesiące jeżdżącym 
także do Ukrainy.

– Zastanawialiśmy się, w jaki 
sposób możemy pomóc 
i akurat zadzwonił nasz 
przyjaciel z informacją, że 
w Dorohusku będzie rodzina, 
którą trzeba przywieźć 
do Polski. A jako że mam 
dziewięcioosobowego busa, 
to wsiadłem w ten samochód 
i pojechałem na granicę. 
Po ośmiu godzinach pani 
z rodziną dotarła do mnie. 
Przywiozłem ją na Wybrzeże, 
do Kosakowa.
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UCZNIOWSKIE VADEMECUM BANKOWOŚCI

Finanse oczami młodzieży

Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji 
ekonomicznej

Plakat promu-
jący projekt 

„Uczniowskie 
vademecum 

bankowości”.

Nagrody w konkursie literackim na najlepszą pracę na tematy związane 
z bankowością i finansami wręczał Wiktor Kamiński, dyrektor Narodowego Banku 
Polskiego Oddział w Gdańsku.
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Uroczystość zakończenia roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej im. 
NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach 
stała się okazją do wręczenia nagród 
w konkursie literackim organizowa-
nym w ramach projektu „Uczniowskie 
vademecum bankowości”. Projekt fi-
nansowany jest przez Narodowy Bank 
Polski w ramach programu edukacji 
ekonomicznej.

Nagrody w konkursie literackim 
na najlepszą pracę na tematy związa-
ne z bankowością i finansami wręczał 
Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału 
Narodowego Banku Polskiego w Gdań-
sku. Nagrody: tablet, opaskę sportową 
i powerbank otrzymali: pierwsze miej-
sce Marcelina Góra, drugie – Bartosz 
Kerlin, trzecie Amelia Majkowska. Wy-
różnieni uczniowie dostali również od 

i nasz charakter – napisała w swojej 
konkursowej pracy Amelia Majkowska, 
laureatka III miejsca.

Oszczędzanie ważne jest również dla 
Bartosza Kerlina (II miejsce), on jednak 
podkreśla, że pieniądze nie mogą przy-
słonić innych wartości.

Pieniądze należy oszczędzać w sposób 
mądry. Nie mogą przysłaniać tego, co jest 
najważniejszą wartością w życiu, czyli 
miłości i rodziny. Dlatego często powta-
rzamy przysłowie, iż pieniądze szczęścia 
nie dają, chociaż bez pieniędzy trudniej 
się żyje.

Autorka pierwszego miejsca Marce-
lina Góra przeprowadziła nawet sondę 
wśród znajomych poświęconą oszczę-
dzaniu.

Dorośli coraz częściej zakładają 
swoim dzieciom konta oszczędnościo-

zywali między innymi możność zreali-
zowania wyznaczonych celów.

Oszczędzanie pieniędzy umożliwia 
spełnienie tego, co niekiedy niemożliwe. 
Realizujemy marzenia, takie jak podró-
żowanie, poznawanie świata, budowa-
nie. (Bartosz Kerlin)

Często myślimy, że nas na coś nie 
stać. To, że nie mamy wystarczających 
środków w tym momencie nie wyklucza 
wymarzonego wyjazdu za granicę lub 
kupna nowego telefonu. Jeśli zaczniemy 
odkładać nawet małe kwoty, uda nam się 
spełniać marzenia. Wyznaczajmy sobie 
cele, ponieważ one dają nam motywację 
do działania. (Marcelina Góra)

Poczucie bezpieczeństwa

Zgromadzone oszczędności dają 
także zabezpieczenie na wypadek nie-
przewidzianych sytuacji.

Zbierając pieniądze, nie powinniśmy 
przeznaczać całości kwoty na wydatki. 
Odkładając nawet niewielką część sumy, 
zapewniamy sobie zabezpieczenie, które 
może okazać się kluczowe w nagłej sytu-
acji. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
przyszłości, dlatego warto być gotowym 
na wiele możliwości. Oszczędzanie jest 
kluczową formą zapewniania sobie spo-
koju w przyszłości, dlatego warto oszczę-
dzać. (Amelia Majkowska)

Pieniądz jest podstawą, aby rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania. Daje 
poczucie spokoju, gdy znajdujemy się 
w trudnej sytuacji. (Bartosz Kerlin)

Pomagać innym

To, co cieszy, to fakt, że uczestnicy 
konkursu, oprócz uznania roli pienią-
dza w życiu człowieka, podkreślają 
znaczenie innych wartości. A więc 
pieniądz może służyć zarówno realizo-
waniu marzeń, jak i pomocy bardziej 
potrzebującym.

Warto też pamiętać o tym, że oszczę-
dzanie na wszystkim nie jest konieczne 
ani dobre. Chcąc zaoszczędzić jak naj-
większą sumę pieniędzy bez celu, dą-
żymy do niczego. Przekłada się to na 
egoizm, ponieważ naciskając na wzrost 
naszych pieniędzy ,,zamykamy oczy” na 
np. fundacje udzielające pomocy przez 
zbiórki pieniężne. Zbieranie pieniędzy 
jest korzystne tylko w sytuacji potrzeb-
nych i konkretnych celów, a nie po to, 
,,żeby mieć jak najwięcej”. Musimy 
pamiętać i skupiać się na tym aby bez-
piecznie i ,,zdrowo” oszczędzać. (Amelia 
Majkowska)

Pieniądz jest podstawą, aby rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania. Daje 
poczucie spokoju, gdy znajdujemy się 
w trudnej sytuacji. Uważam, iż podane 
w mej pracy przykłady mogą zachęcić do 
oszczędzania, a także mądrego i prze-
myślanego inwestowania. Przestrogą 
natomiast niech będzie  bohater utwo-
ru Antoine de Saint-Exupery’ego „Mały 
Książę”  – bankier będący symbolem 
chciwości. Nieustannie liczył gwiazdy, 
sądząc, że je posiada. Dla niektórych 
najważniejszą wartością jest posiadanie 

W czerwcu tego roku został rozstrzygnięty konkurs literacki organizowa-
ny w ramach projektu „Uczniowskie vademecum bankowości”. Po co są 
pieniądze?, czy warto oszczędzać?, ale także: czy należy się nimi dzielić 
z potrzebującymi? – to główne pytania, jakie stawiali sobie autorzy na-
grodzonych prac.

dóbr materialnych. Lubią gromadzić rze-
czy nawet wtedy, gdy są bezużyteczne. 
Jestem przeciwnikiem tego typu postawy. 
Uważam, że należy oszczędzać w sposób 
przynoszący korzyść sobie, najbliższym 
oraz tym, którym się w życiu nie po-
wiodło czy też spotkało ich nieszczęście. 
(Bartosz Kerlin)

Bankowość elektroniczna 

Laureatka pierwszego miejsca Mar-
celina Góra w swojej pracy wskazała na 
korzyści, ale i niebezpieczeństwa, jakie 
niosą ze sobą elektroniczne formy ban-
kowości.

Coraz częściej ludzie płacą kartą 
płatniczą, telefonem czy zegarkiem 
oraz coraz więcej korzystają ze skle-
pów elektronicznych. O wiele łatwiej 
jest nam nosić ze sobą ,,kawałek pla-
stiku”, niż ciężki portfel. Człowiek 
od początku starał się ułatwiać sobie 
życie. Możliwość posiadania konta w  
banku rozwiązała wiele problemów. 
Kiedyś nie można było kupić czegoś z 
innego państwa czy regionu. Aktual-
nie wystarczy mieć konto internetowe 
i odpowiednie dane osoby, której chce-
my zapłacić. Mimo to, że dana kwota 
trafia bezpośrednio do adresata, nie 
brakuje przestępstw i oszustw. Tak 
samo jak wielu mądrych ludzi próbuje 
usprawniać płatności, źli ludzie wymy-
ślają coraz nowsze sposoby, by kogoś 
oszukać czy okraść. Nie klikajmy w 
dziwne linki, nie udostępniajmy swo-
ich kont, kart oraz chrońmy swój PIN. 
Pamiętajmy o oprogramowaniu anty-
wirusowym. Nigdy nie wiemy, kiedy 
ktoś będzie próbował nas okraść. Ban-
kowość elektroniczna bardzo ułatwia 
nam życie, ale bądźmy ostrożni.

Konkurs poświęcony bankowości 
i finansom to kolejny punkt, rozpoczę-
tego pod  koniec 2021 roku, projektu 

zatytułowanego „Uczniowskie vade-
mecum bankowości”, którego celem 
jest edukacja finansowa młodzieży 
Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach 
noszącej imię NSZZ „Solidarność”. W 
projekcie realizowanym przez Pomor-
ską Fundację Edukacji i Pracy, a współ-
finansowanym przez Narodowy Bank 
Polski bierze udział 25 uczniów z klas 
VI– VIII. Do tej pory młodzież z Wągli-
kowic uczestniczyła w cyklu warsztatów 
poświęconych między innymi  historii i 
funkcjom  pieniądza oraz bezpieczeń-
stwu w bankowości elektroniczne. Za-
jęcia prowadzone były przez trenerów 
ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 
Finansowej w Gdyni. 

16 marca uczniowie z Wąglikowic 
uczestniczyli w wycieczce do siedziby 
Oddziału Narodowego Banku Polskie-
go w Gdańsku, gdzie spotkali się z dy-
rektorem Wiktorem Kamińskim. 

W październiku planowane są ko-
lejne warsztaty oraz wycieczka do Cen-
trum Pieniądza NBP im. Sławomira S. 
Skrzypka w Warszawie.

Małgorzata Kuźma

NBP srebrne monety okolicznościowe, 
na których uhonorowano polskich eko-
nomistów. 

Przede wszystkim oszczędność

Dużo się obecnie mówi, że młodzież 
w sposób nieodpowiedzialny podchodzi 
do pieniędzy. Młodzi ludzie nie umieją 
nimi gospodarować, wydają je na zbęd-
ne rzeczy, nie potrafią oszczędzać. Te 
uwagi nie dotyczą na pewno laureatów 
konkursu „Uczniowskie vademecum 
bankowości”, którzy właśnie oszczędza-
nie stawiają na pierwszym miejscu.

Oszczędzanie to nieodłączna część 
naszego życia. Może ono zapewnić nam 
wiele dóbr materialnych. Jest często po-
wiązane z naszymi osobistymi celami, co 
umożliwia nam samorealizację i samo-
dzielność. Determinacja i cierpliwość to 
cechy, które są nieodłączne z odkłada-
niem na daną rzecz, a przekładają się 
one w późniejszym czasie na nasze życie 

we. Jedynie trzy z jedenastu zapytanych 
przeze mnie osób powiedziały, że nie po-
siadają konta. Moi rodzice założyli mi 
takie, gdy pierwszy raz dostałam większą 
sumę pieniędzy. Miałam wtedy około 10 
lat. Środki na tym koncie postanowiłam 
zbierać do momentu, w którym znajdę 
odpowiedni cel, aby je wydać. Udało 
mi się zapytać jedenaście osób o to, co 
robią z zarobionymi lub zaoszczędzony-
mi pieniędzmi. Przedział wiekowy tych 
osób wynosił od 13 do 25 lat. Około 50 
procent powiedziało, że większość środ-
ków wydaje na utrzymanie, a pozostałe 
środki odkłada na przyjemności – wa-
kacje, koncerty... Moim zdaniem o wiele 
łatwiej jest oszczędzić większą kwotę, 
gdy mamy określony cel, a pieniędzy nie 
mamy w formie gotówki.

Realizować marzenia

Autorzy nadesłanych na konkurs 
prac jako powód oszczędzania wska-
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28 lipca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polity-
ki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1481). Rozporzą-
dzenie wprowadziło zmiany  m.in. w: 
 wysokości diety  z 30 zł za dobę podróży – do 38 zł,  
 ryczałtu za nocleg z 45 zł –  do  57 zł,
 kosztach za nocleg w hotelu w wysokości stwierdzonej rachunkiem z nie więcej 

niż 600 zł  –  do nie więcej  niż 760 zł, 
 ryczałtu na pokrycie  kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej za każdą  

rozpoczętą  dobę z 6 zł do 7,60 zł.

Zmiana wysokości diet

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

Zbigniewa Ligockiego
Działacza związkowego z lat 80. w Dalmorze – Przedsiębiorstwie Połowów 

Dalekomorskich i Usług Rybackich. 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składają członkowie 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Sprostowanie
W „Magazynie” 7/8/2022 opublikowaliśmy listę nazwisk wolontariuszy, którzy 
pomagali w punkcie recepcyjnym dla uchodźców wojennych z Ukrainy miesz-
czącym się w budynku „Solidarności”. Niestety, z powodu błędu komputerowego 
zabrakło kilku osób, poniżej przedstawiamy uzupełnienie. Jednocześnie przepra-
szamy za błąd.
Roman Kuzimski, Marek Kocik, Małgorzata Kuźma, Ryszard Kuźma, Maria Kwiat-
kowska, Wiesław Kwiatkowski, Joanna Lange, Wanda Lemanowicz, Krystyna Lesz-
czyńska, Anna Leśniak, Joanna Lewna-Winnicka, Jagna Łobodzińska, Małgorzata 
Madeńska, Małgorzata Małecka, Renata Mikołajek, Tomasz Modzelewski, Hanna 
Molesztak, Bogdan Olszewski, Iwona Osenkowska-Fronczak, Danuta Oworus, 
Anna Ożóg-Lewińska, Marcin Pagiński, Barbara Paszkowska, Konrad Peciak, 
Andrzej Puchalski, Zbigniew Sikorski, Hanna Szulman-Kudrin.

Dlaczego Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” negatywnie oceni-
ło przygotowany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej projekt 
nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych wyjaśnia dr Anna 
Reda-Ciszewska, ekspert Zespołu Pra-
wa Pracy NSZZ „Solidarność”, w wy-
wiadzie dla „Tysola”.

– „Solidarność” oceniła negatywnie 
przygotowany przez MRiPS projekt 
nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. Dlaczego?

 – Nowy projekt w zasadzie nie 
wprowadza oczekiwanych przez „So-
lidarność” potrzebnych rozwiązań. Po-
wiela te, które mamy w obecnej ustawie, 
a nawet można powiedzieć, że pogar-
sza, bo likwiduje niektóre instytucje, 
np. instytucję strajku solidarnościowe-
go, który wiadomo, że nie był regulacją 
negatywnie ocenianą ani przez stronę 
związkową, ani przez pracodawców. 
Strajk solidarnościowy to taki strajk, 
który mogą zorganizować pracowni-
cy innego zakładu pracy w imieniu 
pracowników, którym nie przysługuje 
prawo do strajku. Nowy projekt nie 
przewiduje strajku solidarnościowego w 
ogóle. Byliśmy bardzo zaskoczeni tym, 
że ustawodawca rezygnuje akurat z tej 
instytucji. W uzasadnieniu do projektu 
jest napisane, że ta instytucja była nad-
używana, co jest po prostu nieprawdą. 
Zlikwidowanie jej byłoby też sprzeczne 
z prawem międzynarodowym, z wypo-
wiedziami Komitetu Wolności Związ-
kowej Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, ponieważ pracownikom, którzy 
zostali pozbawieni prawa do strajku, 
gwarantuje się w prawie międzynaro-
dowym różne inne metody, mechani-
zmy rozwiązywania sporów zbiorowych 
w miejsce właśnie zakazanego strajku.

 W decyzji Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” negatywnie 
zostało ocenione tak naprawdę zlikwido-
wanie instytucji strajku solidarnościowe-
go. Oczywiście, można by było dokonać 
przeglądu regulacji tak, aby tę instytucję 

ożywić, czyli aby rzeczywiście w imieniu 
tych pracowników, którzy prawa do strajku 
są pozbawieni, mogli strajkować pracow-
nicy innego zakładu. Bo jednak z naszej 
praktyki wynika, że strajk solidarnościowy 
był organizowany bardzo rzadko.

 Drugi wątek, który się łączy ze 
strajkiem solidarnościowym, to jest 
przepis wyłączający z prawa do strajku 
pracowników w sektorze publicznym. 
W obecnej ustawie reguluje go art. 19 
ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. To regulacja, z której wy-
nika, że prawo do strajku nie przysłu-
guje pracownikom sektora publicznego. 
Chodzi o zatrudnienie w administracji 
rządowej, samorządowej, w sądach, w 
prokuraturze, w organach władzy pań-
stwowej. Powtórzenie tego przepisu 
znalazło się w nowym projekcie.

Jest to dla nas niezrozumiałe, ponie-
waż już jakiś czas temu „Solidarność” 
złożyła wniosek do Trybunału Konsty-
tucyjnego, który – niestety – jeszcze nie 
został rozpoznany, w którym kwestio-
nowaliśmy zgodność z konstytucją tego 
unormowania ustawy. Nie chodzi nam 
oczywiście o to, aby pracownicy sektora 
publicznego mogli powstrzymywać się 
od pracy, bo gdyby im zagwarantować to 
prawo, to mogłoby dojść do zaprzestania 
funkcjonowania instytucji publicznych, 
państwowych. Chodzi natomiast o to, 
że prawo polskie nie przewiduje alterna-
tywnych metod rozwiązywania sporów 
zbiorowych w sektorze publicznym i 
jednocześnie zakazuje prawa do strajku 
tym pracownikom. Były propozycje roz-
wiązania tego problemu, nawet ostatnio 
Komisja Kodyfikacyjna proponowała, aby 
przewidzieć w przepisach odrębne postę-
powanie Kolegium Arbitrażu Społeczne-
go w przypadku właśnie tych pracowni-
ków, którym prawo do strajku wyłączono. 
Niestety, w projekcie nie wprowadzono 
żadnych tego typu rozwiązań.
– Jakie jeszcze rozwiązania zawarte 
w projekcie budzą wątpliwości stro-
ny związkowej?

– Takie wątpliwości budzi na przy-
kład ujęte w projekcie pojęcie praco-

dawcy. Pracodawca w Polsce to jest 
najczęściej podmiot, czyli w sektorze 
publicznym jednostka organizacyjna, 
w ramach której dany pracownik wy-
konuje pracę. Problemem jest to, że 
ta jednostka organizacyjna, czyli naj-
częściej urząd, sąd czy szkoła, nie ma 
uprawnień do praw właścicielskich, a 
szczególnie chodzi o decydowanie o 
wynagrodzeniach swoich pracowni-
ków. To było bardzo dobrze widoczne w 
przypadku protestów pracowników wy-
miaru sprawiedliwości. Ci pracownicy 
domagali się podwyżki i tak naprawdę 
według prawa polskiego musieliby się 
zwrócić do swojego formalnego praco-
dawcy, czyli jednostki organizacyjnej, w 
ramach której są zatrudnieni, więc do 
jakiegoś sądu, prokuratury. Wiadomo, 
że prezes sądu nie decyduje o wysoko-
ści wynagrodzeń, taka decyzja zapada 
wyżej, najczęściej na poziomie rządu, 
Ministerstwa Sprawiedliwości. A więc 
podmiot, do którego pracownicy się 
zgłaszają, to nie jest właściwy podmiot 
do realizowania żądań.

 Oczekiwalibyśmy, że w nowej re-
gulacji w zakresie sporów zbiorowych 
będzie wskazany ten właściwy podmiot 
sporu zbiorowego. Ten rzeczywisty, a 
nie formalny pracodawca, który nie 
może podejmować decyzji. Zresztą ta-
kie rozwiązanie już mamy w sektorze 
publicznym, jeżeli chodzi o ponadza-
kładowe układy zbiorowe pracy. Zawie-
rać je może nie organizacja pracodawcy, 
tak jak jest w przepisach, ale minister 
albo inny organ reprezentujący pań-
stwową jednostkę budżetową, a jeżeli 
chodzi o jednostkę samorządową, to 
może to być wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, starosta, marszałek wojewódz-
twa, czyli też nie organizacja pracodaw-
ców. Należałoby się więc w kontekście 
nowego projektu zastanowić, jak okre-
ślić pracodawcę, zwłaszcza w sektorze 
publicznym. Natomiast ten projekt 
w tym zakresie nie zmienia regulacji. 
Nadal wskazywany jest pracodawca 
formalny.

Cały wywiad na www.tysol.pl

„Solidarność” negatywnie ocenia 
projekt ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych Oprócz pomocy w postaci „wakacji kredytowych”, które mają zacząć obowiązy-

wać od sierpnia 2022 r., już od 2015 roku funkcjonuje Fundusz Wsparcia Kredy-
tobiorców prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego zadaniem jest 
pomaganie osobom fizycznym spłacającym kredyty mieszkaniowe, a które znalazły 
się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane w przypadku 
wystąpienia jednej z przesłanek:
 w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status 

osoby bezrobotnej;
 kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wy-

sokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego 
gospodarstwo domowe;

 miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięcz-
ne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty 1552,00 zł 
w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1200,00 zł na osobę 
w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.  
Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywi-

dualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest 
ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, 
który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wspar-
cia lub pożyczki. Spłata dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych 
ratach. W przypadku, gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała 
część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona. 

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę składa się w banku, w którym jest spłacany 
kredyt.
Stan prawny na 6.07.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

Fundusz Wsparcia 
Kredytobiorców 

Reklama
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ZUS INFORMUJE

Odprawa emerytalna lub rentowa 
ma charakter świadczenia socjal-
nego; jej celem jest ułatwienie 
pracownikowi przystosowania się 
do nowych warunków związanych 
z przejściem na emeryturę lub ren-
tę. Odprawa zaliczana jest do innych 
świadczeń związanych z pracą. 

Odprawa emerytalna lub rento-
wa jest świadczeniem powszechnym, 
ustawowo gwarantowanym, a jej wy-
sokość zgodnie z przepisami kodeksu 
pracy odpowiada jednomiesięcznemu 
wynagrodzeniu za pracę pracownika 
i jest niezależna od posiadanego przez 
uprawnionego stażu zatrudnienia. Każ-
dy pracownik powinien otrzymać ją raz 
w życiu, wówczas gdy traci swój status 
pracowniczy w związku z przejściem na 
rentę lub emeryturę (art. 921 k.p.).

Staje się ona wymagalna z chwilą 
spełnienia wszystkich przesłanek ją 
warunkujących, najczęściej następ-
nego dnia po ustaniu stosunku pracy, 
chyba że spełnienie warunków nabycia 
uprawnienia z zakresu ubezpieczeń 
społecznych nastąpiło po tej dacie.

Odprawa może przysługiwać w wyż-
szej wysokości niż przewiduje to kodeks 
pracy. Przede wszystkim odrębne ustawy 
regulujące zasady zatrudnienia poszczegól-
nych grup zawodowych (tzw. pragmatyki 
służbowe) mogą ustanawiać korzystniejsze 
zasady przyznawania odpraw w porówna-
niu z kodeksem pracy. Zapisy kodeksowe 
ustalają pewne gwarantowane każdemu 
minimum – jednomiesięczne wynagro-
dzenie. W pozakodeksowych przepisach 
zawarto szczególne regulacje dotyczące 
m.in. pracowników sfery budżetowej 
(pracownicy urzędów państwowych, pra-
cownicy samorządowi), a także nauczycieli 
oraz nauczycieli akademickich. Po drugie 
– pracodawca może, w przepisach zakłado-
wego prawa pracy, określić korzystniejsze 
rozwiązania w tym zakresie, na przykład 
w układzie zbiorowym pracy lub w regu-
laminie wynagradzania.

Prawo do odprawy przysługuje:
 bez względu na rodzaj rozwiązywanej 

umowy o pracę (terminowa lub na czas 
nieokreślony) oraz przyczynę niezdol-
ności do pracy w przypadku renty;

 niezależnie od rodzaju emerytury 
(zwykła – związana z osiągnięciem 
powszechnego wieku emerytalnego 
lub wcześniejsza, np. z tytułu pracy 
w szczególnych warunkach); 

 bez względu na długość okresu pra-
cy u danego pracodawcy. 

Zgodnie z wyjaśnieniami składu 
orzekającego SN zawartymi w uzasad-
nieniu do wyroku z 6 maja 2003 roku 
(I PK 257/02, OSNP 2004/15/267) po-
między rozwiązaniem stosunku pracy 
a nabyciem prawa do odprawy musi 
istnieć związek:
 czasowy – rozwiązanie umowy 

o pracę następuje z tego powodu, że 
pracownikowi przysługuje prawo do 
świadczenia;

 czasowo-przyczynowy – przyczy-
ną rozwiązania stosunku pracy jest 
nabycie prawa do emerytury (renty 
z tytułu niezdolności do pracy) i roz-
wiązanie stosunku pracy następuje w 
chwili przyznania świadczenia;

 funkcjonalny – rozwiązanie stosun-
ku pracy następuje wprawdzie przed 
ustaleniem prawa do odprawy, lecz 
przyznanie świadczenia jest kon-
sekwencją sytuacji poprzedzającej 
bezpośrednio ustanie zatrudnienia.

Jeżeli następuje zbieg prawa do odpraw – 
na przykład odprawy emerytalnej i odprawy 
przysługującej w związku ze zwolnieniem 
pracownika z przyczyn ekonomicznych, 
nie wyklucza to wypłaty obydwu odpraw 
(stanowisko SN wyrażone w wyroku z 16 
lutego 2005 roku, I PK 174/04).

Trudności z interpretacją znaczenio-
wego związku zachodzącego między usta-
niem więzi pracowniczej i przejściem na 
świadczenie z ubezpieczenia społecznego 
mogą się pojawić, gdy umowa o pracę zo-
stała rozwiązana w trybie art. 52 §1 k.p. 
Kierując się aspektem funkcjonalnym, 
można byłoby przypuszczać, że związek 
ten nie zachodzi. Rozbieżność tę przesą-
dził Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu 
sędziów podjętej 28.06.2017 r. (III PZP 
1/17). Uznał, że rozwiązanie stosunku 
pracy na podstawie art. 52 §1 pkt 1 k.p. nie 
wyklucza prawa pracownika do jednora-
zowej odprawy emerytalnej. Na poparcie 
powyższej tezy przemawia to, że przepis 
art. 921 k.p. posługuje się terminem „usta-
nie stosunku pracy”. Nie ma wątpliwości, 
że mieszczą się w nim wszystkie zdarzenia 
prowadzące do zakończenia zatrudnienia 
pracowniczego. 

Również otrzymanie odprawy 
w związku ze zwolnieniem ze służby 
wojskowej, na podstawie ustawy o służ-
bie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
nie wyłącza prawa do odprawy emery-
talnej pracownika, który po zwolnie-
niu ze służby podjął zatrudnienie pra-
cownicze i rozwiązuje stosunek pracy 
w związku z przejściem na emeryturę 
(wyrok SN z dnia 9 grudnia 2015 r. IPK 
1/15).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
wskazano natomiast konkretne okolicz-
ności powodujące wyłączenie prawa 
do odprawy. Oznacza to, że odprawa 
nie przysługuje:
 gdy powodem odejścia z pracy jest 

przejście na rentę rodzinną (wyrok z 
9 grudnia 1999 roku, I PKN 408/99, 
OSNP 2001/9/305);

 gdy pracownik, po rozwiązaniu sto-
sunku pracy, uzyskał świadczenie 
przedemerytalne (wyrok z 6 maja 
2003 roku, I PK 257/02, OSNP 
2004/15/267);

 w przypadku, gdy pracownik roz-
wiązał umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracodawcy (art. 
55 §11 k.p.) – wyrok z 16 listopa-
da 2000 roku, I PKN 81/00, OSNP 
2002/11/265;

 gdy rozwiązanie umowy o pracę na-
stąpiło na mocy porozumienia stron 

przed osiągnięciem przez pracowni-
ka wieku emerytalnego (uchwała z 3 
marca 1989 roku, III PZP 7/89, OSN 
1990/6/77).

Nadal obowiązuje przepis art. 15gd. 
ustawy covidowej (czyli ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), 
który stanowi, że w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii, ogłoszonego z powodu CO-
VID-19, w przypadku wystąpienia u pra-
codawcy spadku obrotów gospodarczych, 
o którym mowa w art. 15g ust. 9 ustawy, 
lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu 
wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15gb 
ust. 2 ustawy, wysokość odprawy, odszko-
dowania lub innego świadczenia pienięż-
nego wypłacanego przez tego pracodawcę 
pracownikowi w związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę, jeżeli przepisy przewi-
dują obowiązek wypłacenia świadczenia, 
nie może przekroczyć dziesięciokrotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku, gdy nie występuje 
u pracodawcy spadek obrotów gospo-
darczych, wysokość świadczeń wy-
płacanych w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy wzrasta do limitu 
piętnastokrotności minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę.

Pracodawca wypłaca odprawę 
w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Roszczenie o zapłatę odprawy eme-
rytalnej jest wymagalne od dnia roz-
wiązania stosunku pracy, także wtedy, 
gdy orzeczenie przyznające emeryturę 
zostało wydane później (wyrok SN z 9 
kwietnia 1998 roku, I PKN 508/97, 
OSN 1999/8/267).
Stan prawny na 1.08.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

Odprawa emerytalna  
lub rentowa 

Odprawa może przysługiwać 
w wyższej wysokości niż 
przewiduje to kodeks pracy. 
Przede wszystkim odrębne 
ustawy regulujące zasady 
zatrudnienia poszczególnych 
grup zawodowych mogą 
ustanawiać korzystniejsze 
zasady przyznawania 
odpraw w porównaniu 
z  kodeksem pracy. Zapisy 
kodeksowe ustalają 
minimum – jednomiesięczne 
wynagrodzenie. 

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

PORADY PRAWNE

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktu-
alną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny. Dział Prawny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 
9.00 do 15.00. 

Kapitał początkowy to nic innego jak nasza historia ubezpieczeniowa 
sprzed 1999 roku. Stanowi on istotną część przyszłej emerytury. 

Kapitał początkowy to wysokość zgromadzonych na koncie emerytalnym środ-
ków, ustalona na podstawie składek opłacanych przed 1999 r. Służy on oszacowaniu, 
jaka kwota składek powinna być przypisana do naszego indywidualnego konta 
ubezpieczeniowego na koniec 1998 r., gdyby wówczas konta takie istniały.

Co do zasady kapitał początkowy ZUS ustala się osobom urodzonym po 31 
grudnia 1948 r., które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub były za-
trudnione przed 1999 r. 

Bez względu na to, kiedy został złożony wniosek o jego ustalenie, kapitał począt-
kowy ZUS zawsze wylicza się na 1 stycznia 1999 r. Wniosek w tej sprawie powinien 
być złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o emeryturę. Nie należy jednak z tym 
zwlekać aż do tego momentu. Trzeba mieć na uwadze, że wiele zakładów pracy 
jest likwidowanych lub przekształcanych i można mieć trudności z uzyskaniem 
dokumentów, szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków. Warto sprawdzić 
w ZUS, czy ustalony kapitał początkowy uwzględnia wszystkie zmiany przepisów, 
które miały miejsce od 1999 r. Jeśli nie, to należy złożyć o jego ponowne obliczenie. 
Ponadto wcześniejsze obliczenie kapitału początkowego skróci czas rozpatrywania 
wniosku o emeryturę.

Kapitał początkowy ZUS oblicza na podstawie wniosku w postaci formularza 
EKP albo EMP, czyli wniosku o ustalenie emerytury. Ci, którym wyliczono kapitał 
początkowy, przy wniosku o emeryturę nie muszą ponownie składać dokumen-
tów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganego 
wynagrodzenia.

O tym, czy mamy już wyliczony kapitał początkowy możemy się dowiedzieć 
wchodząc na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub 
w placówce ZUS.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Dlaczego kapitał początkowy 
jest tak ważny?

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, muszą pamiętać, aby 
złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o kontynuowanie 
świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. To bardzo ważne, 
ponieważ jeśli tego nie zrobią bądź zrobią to zbyt późno, nie otrzymają 
świadczenia za dany miesiąc. 

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 lat, jednak uczniowie i studenci 
mogą ją pobierać nawet do 25 roku życia. ZUS przyznaje i wypłaca to świadczenie 
przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami – uczniom do końca sierpnia, a stu-
dentom do końca września.

Jeżeli szkoła czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity czas 
trwania nauki, to ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten okres. W każ-
dej chwili może jednak skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. 
Gdy w zaświadczeniu nie został wskazany pełny okres nauki, to aby ZUS wypłacał 
świadczenie bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba 
złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Uczniowie muszą 
to zrobić do końca września, natomiast studenci do końca października. 

Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień 
musi dostarczyć potwierdzenie z uczelni najpóźniej do końca tego miesiąca. For-
malny dokument informujący, że jest studentem może natomiast złożyć na po-
czątku października.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Uczysz się lub studiujesz  
i pobierasz rentę rodzinną? 
Pamiętaj o formalnościach!



Nr 9 / wrzesień 202222 SPOŁECZEŃSTWO

W roku 2022 przypada 40 rocznica 
powstania Solidarności Walczącej, 
konspiracyjnej organizacji założo-
nej przez śp. Kornela Morawieckie-
go we Wrocławiu, a posiadającej 
bardzo silne struktury w Trójmie-
ście. Radio Gdańsk włączyło się w 
obchody powstania SW poprzez 
cykl audycji radiowych poświęco-
nych twórcom i uczestnikom oraz 
działalności Solidarności Walczącej 
na terenie Trójmiasta i Pomorza.

W dniach 22–26 sierpnia 2022 roku 
codziennie na antenie Radia Gdańsk emi-
towane były audycje Marzeny Bakowskiej 
i Andrzeja Urbańskiego, oparte na rozmo-
wach z działaczami Solidarności Walczą-
cej Oddział Trójmiasto, m.in.: Andrzejem 
Kołodziejem, Romanem Zwiercanem, 
Ewą Kubasiewicz, Magdaleną Kowalską-
-Czachor, Markiem Czachorem, Karolem 
Krementowskim, Piotrem Jagielskim, Ja-
dwigą Chmielowską. Muzykę do audycji 
skomponował Tomasz Perz, całość cyklu 
zrealizował Stefan Kotiuk.

26 sierpnia Radio Gdańsk zaprosiło 
na debatę na żywo z udziałem dyrektora 
Oddziału IPN w Gdańsku dr. Pawła Wa-
rota, dyrektora Instytutu Dziedzictwa So-
lidarności Mateusza Smolany oraz prezesa 

KONKURS WARTO PRZECZYTAĆ

Rozwiązanie 
zagadki 
fotograficznej 
z numeru 
7-8/2022

Na zdjęciu widniał 
f ragment  p omnika 
Ofiar Grudnia 1970 
roku mieszczącego się 
przy al. Piłsudskiego 
w Gdyni. Obok cały 
obiekt, w ramce frag-
ment prezentowany 
w poprzednim numerze 
„Magazynu”.

Wśród prawidło-
wych odpowiedzi wy-
losowaliśmy jedną, tym 
razem nagroda trafi do 
pana Janusza z Gdyni. 
Nagrodę wyślemy pocz-
tą. Gratulujemy.

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze 
„Magazynu” prezentujemy kolejną fotografię fragmentu gdańskiego obiektu 
związanego z „Solidarnością”.

Jak zwykle pytamy. Co to jest? Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl.

Dla spostrzegawczych
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Jedno zdjęcie, rejestrując chwilę i emo-
cje, mówi nieraz więcej niż tysiąc słów.

Fundacja Promocji Solidarności za-
prasza w środę 31 sierpnia br. o godz. 
19 do historycznej Sali BHP w Gdań-
sku, przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 
6, na otwarcie wystawy prac fotografa 
Wojciecha Milewskiego pt.: „Wojciech 
Milewski, fotograf Solidarności”, połą-
czone z projekcją filmu dokumentalne-
go „Pragnienie wolności”.

Wojciech Milewski urodził się 21 
sierpnia 1936 r. w Warszawie. Tam też 

przeżył powstanie warszawskie (począt-
kowo na Woli, potem w Śródmieściu). 
Fotografią zajął się zawodowo w 1955 r., 
pracując w laboratorium doświadczal-
nym w Bydgoskich Zakładach Fotoche-
micznych.

Wykonywał wiele zawodów zwią-
zanych z fotografią: był laborantem, 
nauczycielem, asystentem operatora 
filmowego, instruktorem zespołów 
amatorskich oraz fotoreporterem.

W 1970 r. zamieszkał na Wybrzeżu, 
gdzie zaczął pracować jako fotograf 

w przemyśle okrętowym. Od sierpnia 
1980 r. towarzyszył narodzinom „So-
lidarności” z aparatem fotograficznym 
w ręku. Był autorem wielu wystaw, 
w tym „Graffiti”, ukazującej napisy na 
murach w okresie tzw. karnawału „Soli-
darności”, otwartej w październiku 1981 
r. w gdańskim Biurze Wystaw Artystycz-
nych z okazji drugiej tury I Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ. „Solidarność”. 
Od lat współpracuje z „Magazynem 
Solidarność”, miesięcznikiem Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”.

Sfotografowane „Pragnienie wolności”

14 sierpnia 1980 roku.
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Za czym kolejka ta stoi?
Ślepa kuchnia Moniki Milewskiej 

jest kolejną skazaną na sukces książką 
autorki, tym razem publikacja wpisuje 
się w nurt literatury popularnonauko-
wej (konsekwentnie podane przypisy 
do źródeł i literatura), a jednocześnie 
traktującej o pozapolitycznej historii 
PRL. Nie bez znaczenia jest erudycyj-
ny i kunsztowny język autorki, przez co 
lektura jest fascynująca i wciągająca. 

Tematem Ślepej kuchni jest – naj-
ogólniej rzecz ujmując – historia je-
dzenia i żywności w Polsce Ludowej, 
ze szczególnym wskazaniem na fakt, 
iż od pierwszych dni PRL kwestie żyw-
nościowe stały się sprawami wagi pań-
stwowej. Od obowiązkowych dostaw, 
kolektywizacji, walki ze stonką i kuła-
kiem u zarania PRL, po wszechobecne 
kartki na wszystko u jego schyłku w la-
tach 80. Gospodarka niedoboru, obecna 
przez cały okres od 1945 roku aż po rok 
1989, narzuciła ogromne ograniczenia 
w tym, co Polacy jedli – zarówno pod 
względem jakości, jak i urozmaicenia 
produktów. No, niech ktoś wytłumaczy, 
dlaczego taki pospolity dziś brokuł czy 
choćby bazylia albo tymianek uważane 
były wówczas za bardzo rzadkie i eg-
zotyczne produkty? O cytrusach czy 
bananach nie wspominając.

Nie każdy też wie, że poczynając od 
późnych lat 40. XX wieku centralnie, na 
szczeblu krajowym, układano receptu-

ry i jadłospisy 
w tzw. zakładach 
zbiorowego ży-
wienia. Wyobraź-
my sobie, jak to 
zubażało moż-
l iwość  w y boru 
i uniemożliwiało 
po prostu smacz-
ne gotowanie. Tę 
zasadę nieco po-
luzowano na fali 
odwilży po roku 
1956. 

O czym jeszcze 
w książce? Jest o bi-
twie o handel, o do-
żynkach, o równości 
wszystkich żołądków, 
o pierwszomajowej 
kiełbasie, o komuni-
stycznej diecie, o go-
towaniu na ekranie w PRL-owskiej 
telewizji oraz o tym, że rząd sam się 
wyżywi…

A na koniec przytoczmy dowcip (po-
lityczny) z pierwszych kart książki: „Naj-
krótszy dowcip w PRL? – Smacznego!”.

Dr Monika Milewska jest eseistką, 
dramatopisarką, historykiem i antropo-
logiem kultury, pracuje na Uniwersy-
tecie Gdańskim w Zakładzie Etnologii 
i Antropologii Kulturowej. Jest autorką 
wielu publikacji, powieści, a także dra-

matów. My szczególnie polecamy  wy-
daną kilka lat temu powieść Latawiec 
z betonu opowiadającą w przewrotny 
sposób (nie zdradzamy jaki, trzeba to 
przeczytać) historię najdłuższego pol-
skiego falowca przy ul. Obrońców Wy-
brzeża w Gdańsku. 

Monika Milewska, Ślepa kuchnia. Jedze-
nie i ideologia w PRL, Państwowy Insty-
tut Wydawniczy, Warszawa, 2021

Radio Gdańsk 
na 40-lecie Solidarności Walczącej 

Radia Gdańsk dr. Adama Chmieleckiego. 
Tematem debaty jest znaczenie antyko-
munistycznego przesłania Solidarności 
Walczącej w latach 80., ale także jego ak-
tualności dzisiaj, po upływie 40 lat. 

Obchody 40-lecia Solidarności Wal-
czącej zakończy (transmitowany także 
na żywo) koncert warszawskiego zespo-
łu „Ferajna z Hoovera”, posiadającego 
w swoim repertuarze najbardziej znane 
piosenki powstańcze. 

Akcja medialna „#Pamięć. Solidar-
ność Walcząca Oddział Trójmiasto” Radia 
Gdańsk objęta jest Patronatem Honoro-
wym Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, współorganizatorami 
są Instytut Pamięci Narodowej Oddział 
Gdańsk oraz Instytut Dziedzictwa So-
lidarności. Zaangażowanie Instytutu 
Dziedzictwa Solidarności w ten projekt 
było możliwe dzięki wsparciu finansowe-
mu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Partnerem akcji jest Tota-
lizator Sportowy, właściciel marki Lotto. 
Patronat medialny objęły „Tygodnik Soli-
darność” i „Magazyn Solidarność”.
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka z rodzinnym miastem 
Krzysztofa Kolumba

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki ze ślazem w ogrodzie 
z nr. 6/2022. Otrzymuje ją pani Iwona. 
Hasło brzmiało: „Światowy Dzień 
Krwiodawstwa”. Nagrodę wyślemy 
pocztą. 

Litery z ponumerowanych szarych 
kratek utworzą rozwiązanie.

POZIOMO
1) zespół zarządzający, 8) żydowski 
cudotwórca, 11) kuchenna przyprawa, 
12) badanie szacunkowe nieznanych 
parametrów, 13) dychawica, 14) Woj-
ciech, aktor, 15) dzielnica Gdańska, 
16) płaca od sztuki, 18) spięcie w insta-
lacji elektrycznej, 20) partner klaczy, 
21) staropolski tytuł grzecznościowy, 
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22) słuchowisko radiowe, 24) obo-
jętny w atomie, 26) wieś w powiecie 
starogardzkim, w gminie Kaliska, 
28) składnik stopów z żelazem, 29) opi-
niotwórczy arkusz, 32) kablowe lub 
telewizyjne, 33) dodatkowe wynagro-
dzenie, 35) miasto kibiców Rangersów 
i Celticu, 37) łącznik w druku, 39) Kimi, 
kierowca Formuły 1, 40) szkicować, 
dawać czemuś wyraz, definiować, 
41) gościniec, dukt, 42) adaptacja do 
lokalnych warunków.

PIONOWO
1) z dywizjami, 2) zamożność, 3) �ltr 
organizmu, 4) funkcja trygonometryczna, 
5) atrybut Igi Świątek, 6) nakrycie głowy 
szarytki, 7) Ac dla chemika, 8) przysmak, 
rarytas, 9) koci plebejusz, 10) kocur Gar-
gamela, 16) wydzielony obszar morza, 
17) rysunek krzyżówki, 18) antonim 
stałej, 19) lekka, przezroczysta tkanina, 
20) część szpitala, 23) rafy koralowe, 
25) we wrześniu idzie do szkoły, 27) gru-
bianin, arogant, 28) satyryczne widowi-
sko estradowe, 30) baśniowy karzełek, 
31) specjalista od wygody w pracy, 
34) skąpiec w kilcie, 35) rodzinne miasto 
Krzysztofa Kolumba, 36) wolne miejsce 
pracy, 37) Robert, 1914-95, amer. geolog, 
geo�zyk, oceanograf, 38) katarakta.
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Dlaczego słowo „się” zajmuje różne miejsca w zdaniu; raz pojawia się po 
czasowniku, innym razem przed czasownikiem, a czasami nawet daleko od 
niego? Jakie są reguły i zalecenia umieszczania „się” w zdaniu? Od czego 
to miejsce zależy?

Pytań wiele, bo małe słówko „się” budzi sporo wątpliwości. Stosowane jest w 
różnych miejscach w zdaniu, np.: Może nauczysz się wiersza?, Może się nauczysz 
wiersza?, Może się wiersza nauczysz?,  Nauczysz się?, Się nauczysz?, Może wiersza 
nauczysz się?, ale nie wszystkie pozycje są poprawne. Sprawdźmy, dlaczego dwa 
ostatnie zdania są skreślone, a pierwsze pytanie powinniśmy zastąpić drugim lub 
trzecim pytaniem.

Zaimek „się”
Zaimek zwrotny „się” występuje z czasownikami w liczbie pojedynczej i mno-

giej (czesze się, bawili się, maluję się, widzisz się, zmartwiła się, uczą się). Zaimek 
używany jest wtedy, kiedy podmiot wykonuje czynność sam na sobie (np. myła 
się), czyli w zdaniu podmiot i przedmiot jest ten sam. Wyjaśnię to na poniższych 
przykładach.
* Mama myje dziecko. – Podmiot (mama) wykonuje czynność skierowaną na dziec-
ko (przedmiot czynności)
* Mama się myje. – Podmiot (mama) wykonuje czynność skierowaną na siebie.

Wszystkie formy zaimka „się”
Mianownik i Wołacz – 
Dopełniacz się/siebie
Celownik sobie
Biernik – się/siebie
Narzędnik – sobą
Miejscownik – sobie

Jak widać, zaimek „się” ma także dłuższą formę – „siebie”. Tej dłuższej formy 
(siebie) używamy, gdy zależy nam na podkreśleniu swojej osoby (kładziemy nacisk, 
akcent na siebie), przykładowo:  Popraw się. Popraw siebie, nie mnie. 

Enklityka
Słowo „się” nie ma samodzielnego akcentu*) i przyłącza się do poprzedniego 

wyrazu. Z tego powodu nie wolno umieszczać „się” w pozycji akcentowanej. Ta 
cecha wpływa na miejsce „się” w zdaniu, np. akcentowany początek zdania nie 
może zawierać „się”.

Zalecenia
Formy „się” nie należy używać:

* na początku zdania (NIE! Się uczył długo!)
* na końcu zdania (NIE! Oni długo uczą się.) [z jednym wyjątkiem!] ani 
* po przyimku (Wczoraj długo w się domu uczyli.)

Wskazane jest umieszczanie „się” przed czasownikiem, np.: Wczoraj długo się 
uczyli. Chyba się zbudził. Muszę się przyznać. Ona chętnie się śmieje. Jak się masz?

Zamiast zdania: Może wiersza nauczysz się?, trzeba napisać: Może się nauczysz 
wiersza? Poprawne są także zdania, w których słowo „się” jest oddzielone od cza-
sownika innym wyrazem: Może się wiersza nauczysz? Wczoraj się długo uczyli.

Zakaz! 
Zaimek zwrotny „się” nie może być umieszczony na początku zdania! Oto 

przykład: Obudził się zdenerwowany. (NIE! Się obudził zdenerwowany.) W tym 
momencie już zdecydowanie skreślimy zdanie: Się nauczysz? To krótkie zdanie 
może brzmieć tylko: Nauczysz się? A zatem – jeżeli zdanie składa się tylko z orze-
czenia, wtedy zaimek „się” musi być na końcu, np. Zbudził się. Zdenerwował się. 
Uczyłam się. Myły się?

Dla zainteresowanych
Umieszczanie zaimka „się” po czasowniku uznawane jest za uchybienie styli-

styczne. Nagminne stosowanie szyku – czasownik + się (np.: zgubić się, śmiać się, 
uczyć się, myć się) może wskazywać na wpływ języka rosyjskiego, w którym cząstka 
„-ся” (‘się’) jest zrośnięta z czasownikiem, np.: смеяться (‘śmiać się’), учиться (‘u-
czyć się’).

Barbara Ellwart

*) Takie nieakcentowane wyrazy nazywamy enklitykami. 

Wędrujące „się”
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Niezabyszewo. Wieś na pograniczu
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

Niezabyszewo, boczny barokowy ołtarz 
z płaskorzeźbionym wyobrażeniem Piety.

Niegdyś spora wieś gminna, dzisiaj sołectwo, które zamieszkuje około 800 
osób. Leży na Pojezierzu Bytowskim, przy głównej drodze wiodącej z Byto-
wa do Miastka, około 6 kilometrów od Bytowa. Rozlokowała się na terenie 
otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wśród malowniczych wzgórz 
morenowych w południowo-zachodniej części gminy Bytów, nad Jeziorem 
Niezabyszewskim. O miejscowości tej przez lata mówiło się, że jest to wieś 
na pograniczu, gdzie ludność reprezentująca różne kultury żyła w zgodzie. 
Zapraszam do Niezabyszewa.

Ta stara kaszubska wieś Niezabëszewò 
została zbudowana na planie owalnicy, 
z kościołem pośrodku. Dzisiaj układ ten 
nie jest zbyt czytelny, gdyż przez środek 
miejscowości poprowadzono szosę. Jak 
mówią miejscowe legendy, a wykazują 
badania archeologiczne (znaleziono tu 
m.in. monety z czasów rzymskich), wie-
le lat temu pośrodku wsi istniało jezioro, 
wokół którego powstały domy. Pierwsza 
wzmianka o Niezabyszewie pojawia się 
w 1387 r. Jednak dopiero w 1393 r. wieś 
otrzymała lokację na prawie chełmiń-
skim. Ponoć z lokacją Niezabyszewa 
wiąże się pierwsze osadnictwo ludno-
ści niemieckiej. Dokumenty wspomi-
nają, że w tym samym roku erygowano 
parafię. Pierwszy kościół był nieduży, 
o konstrukcji szachulcowej. W 1409 r. 
wizytację parafii przeprowadził wielki 
mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von 
Jungingen, czego dowodem jest ufun-
dowany przez niego kielich mszalny.

Kolejny zapis podaje, że w 1438 r. 
w Niezabyszewie istniał młyn wodny. 
Dzisiaj nie ma po nim śladu. Natomiast 

w 1640 r. powstała cegielnia. Na po-
czątku XVI wieku kościół przejęli pro-
testanci, ale nie na długo, bo w 1637 r. 
parafię ponownie erygowano, co ozna-
cza, że kościół najprawdopodobniej 
wrócił do katolików, gdyż od 1686 r. 
zapisy wspominają: kościół św. Miko-
łaja, czasem podając niemiecką nazwę, 
we wsi: Damsdorf. 

Ciekawostką jest to, że w tekście 
wizytacji biskupiej pod rokiem 1710 
widnieje informacja o nauczycielu wy-
nagradzanym „z zamku bytowskiego 
i przez parafian”. Czyli wieś musiała 
mieć szkołę. W 1755 r. doszło do czę-
ściowego spalenia kościoła. Przestał on 
pełnić funkcję  świątyni parafialnej. 
Stał się filią kościoła w Bytowie. Przez 
lata próbowano go odbudować. Jednak 
dopiero w 1854 r. zdecydowano się na 
rozebranie starego i budowę nowego 
kościoła, którą ukończono w 1857 r. 
Jego budowniczym był Fiebelkorn 
z Bytowa. Niestety, nieznane jest jego 
imię. Kościół ten istnieje do dnia dzi-
siejszego. Wzniesiono go z granitowych 

polskie, kaszubskie i niemieckie. Na-
tomiast przy drodze w stronę Sierzna 
znajdują się pozostałości po ewangelic-
kim cmentarzu.

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

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4, 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, 111 
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

DZIAŁ ORGANIZOWANIA I ROZWOJU, pok. 
112, 105, 308 43 01, 603 934 165, 301 04 44, 
308 44 54 dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl, 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

KADRY, pok. 127, 308-42-97

KSIĘGOWOŚĆ I KASA, pok. 120, 122 308 43 
34, 308 43 35, 346 21 74 

ADMINISTRACJA BUDYNKU I REZERWA-
CJA SALI „AKWEN”, pok.123,
308 42 47, 308 42 50, 308 42 55
administracja@solidarnosc.gda.pl

DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

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

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

DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH, 
pok. 129, 308 43 29, 
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA TERENOWA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW, pok. 119a, 308 43 71 

REG. SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW, 
pok. 121, 308 42 70
emeryci@solidarnosc.gda.pl

KOMISJA REWIZYJNA ZR „S” pok. 124 
308 43 02  

BIURO PRACY, pok. 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

MIĘDZYREGIONALNA SEKCJA OŚWIATY 
I WYCHOWANIA, 
pok. 119, 308 44 22, fax: 308 42 01
oswiata@solidarnosc.gda.pl

SEKCJA REGIONALNA KOLEJARZY 
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1
tel./fax: 721 24 44

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

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY, 
pok. 19, 308 43 56

OŚRODEK NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI 
KARDIOLOGICZNEJ, pok. 104, 301 06 22, 308 
44 50 fax: 346 28 08

Biura i oddziały ZRG

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

KARTUZY, ul. Dworcowa 13A  
Tel. 505 775 241

STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562 22 20
starogard@solidarnosc.gda.pl 

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
 tel./fax 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7 
502 172 282, tel./fax 686 44 26 
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl, 
jozefr@poczta.onet.pl

PUCK, ul. Sambora 16, 887 590 721, 
tel./fax 673 16 15

WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/102
502 486 003, 606 687 512, tel./fax 672 37 76
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 

MALBORK, plac Słowiański 5
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Niezabyszewo, stare i nowe nagrobki z napisami po polsku i niemiecku na lokalnym 
cmentarzu.

Niezabyszewo, widok na kamienny kościół pw. św. Mikołaja Biskupa.

bloków i cegieł w stylu neoromańskim. 
Najpierw zbudowano zakrystię połu-
dniową oraz nawę (krótszą od obecnej) 
z absydą. Drugą zakrystię dobudowano 
na początku XX wieku, a w latach 30. XX 
wieku rozbudowano nawę i dobudowano 
wieżę. W ten sposób powstał największy 
kamienny kościół na ziemi bytowskiej. 

Wewnątrz świątyni umieszczono drew-
niane barokowe ołtarze z lat 70. XVIII 
wieku oraz późnobarokową chrzcielnicę z 
około 1800 r., pochodzące z wyposażenia 
pierwotnego kościoła. Są też dwa witraże 
z 1918 r., a także dwumanuałowe organy 
z 1915 r. z elbląskiej firmy Witteck.

W XVIII wieku doszło do kolejnego 
intensywnego osadnictwa niemieckie-
go i to właśnie dla ludności niemieckiej 
w XIX wieku wybudowano zbór ewange-
licko-augsburski. Obecnie jest to budynek 
szkoły, mocno przebudowany.

Przez stulecia o Niezabyszewie mó-
wiło się, że to teren pogranicza, gdzie 
obok siebie mieszkali Polacy (Kaszubi) 
i Niemcy, którzy do II wojny światowej 
żyli w zgodzie. Przykładem takiej posta-
wy jest nieżyjący już i tragicznie zmarły 
wieloletni proboszcz z Niezabyszewa ks. 
Franciszek Szynkowski. Pochodził z pol-
sko-niemieckiej rodziny. Głosił homilie 
zarówno w języku polskim, jak i niemiec-
kim. Msze święte też odprawiał w dwóch 
językach, podobnie było ze spowiedziami. 
Po I wojnie światowej ziemia bytowska 

pozostała w granicach Niemiec. Ksiądz 
Szynkowski nie przejął się tym specjal-
nie. Stworzył we wsi szkołę katolicką z 
oficjalnym językiem niemieckim, gdzie 
nauczycielami byli Polak i Niemiec. 

Wracając do Bytowa warto zatrzy-
mać się przy cmentarzu, gdzie na sta-
rych grobach można znaleźć nazwiska 


