Musimy nauczyć się żyć
w sytuacji zagrożenia

Czas epidemii:
najważniejsze informacje

Rozmowa z KATARZYNĄ ZIMMER-DRABCZYK, ekspertem i kierownikiem Biura Eksperckiego, Dialogu
i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Rozmowa z KRZYSZTOFEM
CIESZYŃSKIM, regionalnym
rzecznikiem prasowym ZUS
województwa pomorskiego

str. 11

RAJMUND RUBACKI, rocznik 1950,
członek NSZZ „Solidarność” w PKS
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w Strzebielinku od 13 grudnia 1981
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Na „studniówkę” internowania zaczęliśmy głodówkę

Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej
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REGIONU
GDAŃSKIEGO

W cieniu pandemii
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Narodziny dla Boga, dla świata, dla Polski

Jak przebiegała praca
w okresie pandemii w marcu
i kwietniu w pomorskich
przedsiębiorstwach?
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Związkowcy z NSZZ „Solidarność” stają w obronie Stoczni
Remontowej „Nauta” S.A.
12 marca br. kilkudziesięciu
związkowców z Nauty, przy
wsparciu kolegów ze Stoczni
Wojennej, Portu Północnego,
Stoczni Gdańsk, Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, przeprowadziło w Warszawie pikiety.

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

FOT. RENATA TKACZYK

Bronimy stoczni. Decyzja
jest po rządowej stronie
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18 maja będziemy obchodzić 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, Papieża Polaka.

Człowiek
dialogu
i „Solidarności”

– Bierzemy czynny udział
w podziale środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
ale działamy również poza
oddziałem, w ramach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”,
która funkcjonuje na szczeblu
centralnym PGE EC.
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www.solidarnosc.gda.pl
www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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Związek jest po to, żeby
pomagać
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Nie wiadomo jeszcze, czy 10
maja br. odbędą się wybory
prezydenckie. Opozycja robi
wszystko, by utrudnić ich
przeprowadzenie. Faktem jest
jednak, że liderem sondaży jest
urzędujący prezydent Andrzej
Duda, który pięć lat temu
podpisał z „Solidarnością” umowę
programową.
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SKRÓTEM
Należy zadbać o los artystów!
W odpowiedzi na problemy związane
z epidemią, która rozpowszechnia się na
całym świecie, kilka rządów ogłosiło środki
nadzwyczajne mające na celu zakazanie
dużych zgromadzeń ludzkich. Należy do
nich między innymi rząd polski. 12 marca
wydane zostało w tej sprawie wspólne
stanowisko związków: UNI-MEI, Międzynarodowej Federacji Muzyków (FIM), Międzynarodowej Federacji Aktorów (FIA) oraz
Pearl (reprezentującej ponad 10 tysięcy
menedżerów i pracodawców live performance w Europie). Organizacje te wzywają
wszystkie rządy do przyjęcia środków nadzwyczajnych, które mogą odpowiednio
wspierać zrównoważony rozwój sektora
występów na żywo w tej wyjątkowej sytuacji, chronić bezpieczeństwo pracowników
kultury, ale także ich źródła utrzymania.
– Jest to problem także w Polsce
– podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. – Wielu aktorów, muzyków,
artystów różnych dziedzin to osoby zatrudnione na bardzo prekaryjnych warunkach, często w sposób niegwarantujący jakiegokolwiek zabezpieczenia w razie
nagłego odwołania występu. Także ich
forma zatrudnienia nie gwarantuje prawa do zasiłku chorobowego. Potrzebne
są bardzo pilne działania mające na celu
udzielenie im czasowego wsparcia – dodaje ekspertka.

Konieczne są zwolnienia
z opłat za emisję CO2

W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 konieczne jest zawieszenie opłat za
emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).
To miliardy złotych, które dzisiaj potrzebne
są polskiej, ale i unijnej gospodarce. To
również gwarancja niepodnoszenia cen
energii dla odbiorców indywidualnych,
którzy z powodu obniżenia zarobków lub
nawet utraty pracy mogą nie móc płacić
wyższych rachunków za prąd. Droższy
prąd oznacza również wyższe ceny w sklepach. Dlatego władze NSZZ „Solidarność”
podjęły decyzję o złożeniu wniosku o zawieszenie opłat za emisję CO2.

Nauczyciele potrzebują
wsparcia
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowało o wsparcie dla nauczycieli i pracowników oświaty, którzy natra�ają na
wiele problemów, próbując dostosować
swoją pracę do trudnej sytuacji, w jakiej
się wszyscy znaleźliśmy.
„Szkoła, przedszkole czy inna placówka oświatowa to miejsce stwarzające duże zagrożenie epidemiologiczne.
Do tak szczególnej sytuacji nikt nie był
przygotowany: MEN, organy prowadzące placówki, szkoły, pracownicy oświaty.
Nauczyciele jednak, nie czekając na uregulowania prawne w tym zakresie, od
pierwszych dni podjęli się trudnego zadania pracy z dziećmi i młodzieżą w formie
tzw. zdalnego nauczania. Na bieżąco dostosowują metody pracy do możliwości
dzieci i młodzieży, samodzielnie się dokształcają, tworzą materiały dla uczniów,
wykorzystują zasoby Internetu. Pracują,

posługując się najczęściej prywatnym
sprzętem komputerowym i własnymi
środkami łączności. Po raz kolejny okazało się, jak aktualny jest wieloletni postulat
„Solidarności” o konieczności określenia
standardów pracy w oświacie, w tym
wyposażenia nauczyciela w stosowne narzędzia i pomoce. Do tego m.in. postulatu
wrócimy, jak tylko sytuacja się unormuje”
– pisze w oświadczeniu Monika Ćwiklińska, rzeczniczka prasowa KSOiW NSZZ
„Solidarność”.

Trzeba ratować transport
lotniczy i jego pracowników!
Europejska Federacja Pracowników
Transportu ETF wzywa instytucje europejskie i państwa członkowskie UE
do wprowadzenia planu ratunkowego
dla przedsiębiorstw, ale tych, które zagwarantują utrzymanie miejsc pracy i
bezpieczeństwo wynagradzania. Sektor
europejskich przewozów lotniczych stał
się jedną z pierwszych gałęzi gospodarki,
które ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19 i wszystko wskazuje na to, że bardzo
boleśnie odczuje skutki w dalszej perspektywie.
Europejska Federacja Pracowników
Transportu wzywa do pomocy �nansowej
dla przedsiębiorstw tego sektora, pod warunkiem jednakże równoległego wsparcia
wszystkich pracowników lotnictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem
tych najbardziej narażonych na skutki
koronakryzysu. ETF żąda dodatkowo, aby
wszelka publiczna pomoc �nansowa dla
spółek sektora lotniczego uwarunkowana była wprowadzeniem zakazu wypłaty
dywidend akcjonariuszom co najmniej w
2020 roku oraz zakazu wykupu własnych
akcji przez zarządy spółek (buy-back).
– W chwili tak poważnego kryzysu w
tej branży okazuje się, jak słuszne były
postulaty związków zawodowych wzywające do zapewnienia, aby ci, którzy wykonują pracę dla takich �rm jak LOT czy
Ryanair, mieli umowy o pracę i podlegali
ubezpieczeniu społecznemu – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. – Niestety, polski rząd
nie przejął się wówczas naszymi ostrzeżeniami o prekaryjnym zatrudnieniu w spółkach lotniczych. Teraz te osoby znalazły
się w sytuacji zagrożenia własnej egzystencji – ostrzega ekspert.

priorytety. Będą skromne uroczystości,
na które już dzisiaj zapraszam do Szczecina, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Dąbrowy
Górniczej oraz wielu miejsc w całej Polsce
– powiedział Piotr Duda, przewodniczący
NSZZ „Solidarność”.

Koronawirus będzie uznany za
chorobę zawodową?
Europejskie federacje związków zawodowych zwróciły się do Nicolasa Schmita,
komisarza do spraw miejsc pracy i praw
socjalnych w Komisji Europejskiej, z postulatem, aby COVID-19 został o�cjalnie uznany za chorobę zawodową. Zdaniem związkowców rządy państw unijnych muszą być
zobowiązane do zgłaszania i rejestrowania
przypadków tego typu zachorowań związanych z pracą. Należy również ustanowić
systemy odszkodowań, które obejmą o�ary COVID-19 i ich rodziny.

poważnie, wielokrotnie już rozmawiałem
na ten temat i z minister rodziny, pracy
i polityki społecznej, i z prezes ZUS Gertrudą Uścińską, i z panem premierem. Te
kwestie są liczone, bo postulat, żeby to
był 40-letni okres pracy, jest postulatem
bardzo trudnym do spełnienia. Szukamy
tutaj innych rozwiązań – powiedział Andrzej Duda. Więcej – na str. 8.

Beatyfikacja kard. Stefana
Wyszyńskiego przełożona

Prezydent Duda zaproponował
„Solidarności” nową umowę

– Zaproponowałem przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie
zawarcie kolejnej umowy na kolejny
okres mojej prezydentury, w której prolongowane będzie zobowiązanie i postulat wprowadzenia emerytury zależnej
od stażu pracy – powiedział 28 kwietnia
prezydent Andrzej Duda podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku. Odniósł
się także do postulatu związków zawodowych wprowadzenia emerytur zależnych
od stażu pracy. – To nadal oczywiście jest
zapis, zobowiązanie, które wiąże mnie
z NSZZ „Solidarność”, podchodzę do tego

– Postanowiliśmy, że przełożymy beaty�kację kard. Stefana Wyszyńskiego na
taki czas, kiedy będzie można to zrobić
w Warszawie w sposób godny, uroczysty,
a równocześnie skromny – powiedział
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, informując o decyzji w sprawie
terminu beaty�kacji Prymasa Tysiąclecia.
Uroczystość, która była zaplanowana na 7
czerwca 2020 roku, przełożono w związku
z panującą epidemią.

Apel do posłów Porozumienia
Kilkudziesięciu działaczy opozycji
antykomunistycznej, z Andrzejem i Joanną Gwiazdami na czele, zwróciło się do
posłów koalicyjnego Porozumienia, aby
„zdali egzamin z dojrzałości publicznej”
i o nieblokowanie przeprowadzenia wyborów prezydenckich.
„Oczywiste jest, że tej władzy wytknąć można potknięcia i błędy, ale także
jej uczciwi krytycy zdają sobie sprawę,
że alternatywa wobec niej jest fatalna.

Nietrudno przewidzieć, co stać się może
z naszymi – skutecznymi pierwszy raz po
1989 roku – działaniami na rzecz niezależności energetycznej. Z gwarancjami
bezpieczeństwa, jakie udało nam się uzyskać dzięki aktywności w ramach NATO
wzmocnionej bliską współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Z naszą samodzielną
polityką w UE, nie zawsze zbieżną z interesami najbardziej wpływowych europejskich stolic. Z opanowaniem gigantycznych afer, na czele z luką VAT-owską.
Nie ulega wątpliwości, że upadek tej
większości rządowej będzie oznaczał
koniec wielkich inwestycji infrastrukturalnych, które mają za zadanie poprawić
konkurencyjność naszego kraju, wesprzeć jego równomierny rozwój i zdynamizować modernizację.
Szanowni Państwo, apelujemy do waszych sumień o dalekowzroczne spojrzenie na sytuację naszej Ojczyzny, o odłożenie na bok własnych planów i ambicji.
Dziś liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej,
a nie satysfakcja tego czy innego polityka” – czytamy w apelu opozycjonistów.

Zabezpieczyć warunki pracy
30 marca Prezydium Rady Krajowego
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zwróciło się z apelem do ministra
zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i wojewodów oraz innych instytucji
zarządzania kryzysowego o zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy osób zatrudnionych w placówkach
opieki zdrowotnej, a także laboratoriach
wykonujących testy na obecność koronawirusa. Stan epidemii, w jakim znalazła się
Polska, nakłada na pracowników służby
zdrowia dodatkowe zagrożenia, w tym zagrożenie ich zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa ich rodzin. Związkowcy zwrócili
się także do wszystkich Polaków korzystających z opieki zdrowotnej o szczegółowe
informowanie o swoich pobytach i o możliwych kontaktach z osobami powracającymi z zagranicy lub przekraczającymi
granicę w związku z pracą, nawet jeśli nie
mieli żadnych objawów choroby.

Reklama

Odwołane uroczystości
– Mimo że to piękna okrągła rocznica,
nie będzie wielkiego rodzinnego festynu,

Nowa audycja

„Głos pracownika” w Radiu Gdańsk
który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefami Regionów. Z kilku powodów. Nie wiemy, ile czasu potrwa i jakie
będą skutki pandemii. Nie wiemy, ilu ludzi
straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy. Ponadto wszystkie środki potrzebne
są dzisiaj na ratowanie gospodarki i miejsc
pracy. Także te, które pozyskalibyśmy od
potencjalnych sponsorów. Dzisiaj są inne
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w każdy poniedziałek o 12.30!
Chcesz wiedzieć, jakie masz prawa i obowiązki jako pracownik?
Jak negocjować z pracodawcą? Jakie są tendencje na rynku
pracy?
Słuchaj i zgłoś swoją sprawę!
tel. 603 06 06 06 mail: glospracownika@radiogdansk.pl

Nadzór merytoryczny: Jacek Rybicki.
Korekta: Bogumiła Malicka.
Kolportaż: Roman Stegart, tel. 58 301 71 21, zamawianie: tel. 58 301 71 21.
Adres redakcji: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, tel.: 58 308 42 72,
58 301 71 21, fax: 58 308 44 18.
Nakład: 7200 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych
i publikowanych tekstów. Za treść reklam redakcja nie odpowiada.
Oddano do druku: 4 maja 2020 r.

http://www.solidarnosc.gda.pl
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
e-mail: magazyn@solidarnosc.gda.pl

AKTUALNOŚCI

Nr 4/5 kwiecień/maj 2020

4028

Polska w ogonie Europy...
pod względem zachorowań na COVID-19

SPOJRZENIE

O wyborach
i nie tylko

Stan epidemiczny w Polsce w porównaniu
do innych wybranych państw
na 28 kwietnia 2020 r.

smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną
kamerą i mikrofonem.
Po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem Komisji
Zakładowej wszystkie kwestie techniczne i informacje
o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu
przesłane drogą mailową.
Gwarantujemy proste, intuicyjne uruchamianie procedury szkolenia na urządzeniach i pracę w komfortowych grupach (nie więcej niż 15 osób) umożliwiającą
interakcję na każdym etapie szkolenia z moderatorem.
Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z prowadzącym,
zadają pytania w trakcie szkolenia.

DANE: KPRM
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dniu hospitalizowanych było 112 osób,
a w izolacji pozaszpitalnej pozostawało
180. 1590 osób zostało objętych kwarantanną na podstawie decyzji pomorskiego
sanepidu. Do tego dnia wykonano 20 869
badań w kierunku SARS-CoV-2.
Największa liczba zakażonych występowała wśród mieszkańców Gdańska
–170 osób (epicentrum w jednym z DPS-ów), następnie powiat wejherowski – 131
osób (epicentrum w jednym z domów seniora), na trzecim miejscu była Gdynia z
liczbą 43 zarażonych. Powiat gdański miał
27 zarażonych, kartuski – 23, a tczewski
– 12 osób. W pozostałych powiatach
odnotowano pojedyncze przypadki lub
ich nie było. Do 3 maja nie odnotowano
żadnego przypadku koronawirusa w powiatach sztumskim i człuchowskim.
Od 4 maja wchodzimy w kolejny etap
znoszenia restrykcji zapobiegających
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Czy nie spowoduje to wzrostu zachorowań zależeć będzie przede wszystkim od
samodyscypliny Polaków.
(mk)

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”
zaprasza na szkolenie online
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się
w związku z epidemią, Dział Szkoleń Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” proponuje udział w
szkoleniu „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
realizowanym w formule online.
Termin: 12 maja 2020 r., godzina 10.
Zgłoszenia przyjmuje kierownik Działu Szkoleń Irena
Jenda, tel. 502 172 288, e-mail: i.jenda@solidarnosc.
gda.pl
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze
szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer
stacjonarny/laptop z przeglądarką Chrome lub
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Dzięki szybkim i konsekwentnym
decyzjom rządu polegającym przede
wszystkim na wprowadzeniu ograniczeń
w kontaktach pomiędzy ludźmi, w Polsce przebieg epidemii ma dużo mniejsze
natężenie niż w innych krajach. Spłaszczenie krzywej zachorowań dało czas na
lepsze przygotowanie służby zdrowia.
Polscy medycy jak dotąd nie stanęli
przed dylematem, komu podłączyć respirator, a komu nie.
Województwo pomorskie długo
opierało się pandemii. Pierwsze dwa
przypadki zachorowań wystąpiły dopiero 14 marca. Przez wiele dni należeliśmy
do obszarów o niskiej zachorowalności.
Jednak pojawienie się kilku epicentrów
pandemii w placówkach opiekuńczych,
w tym w domach pomocy społecznej,
spowodowało wzrost liczby chorych.
Na 440 przypadków odnotowanych do
3 maja w naszym województwie, około
150 to zarażenia, które nastąpiły w DPS-ach lub szpitalach.
Do 3 maja w naszym województwie
zmarło 15 osób, 137 wyzdrowiało. W tym
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Liczba zachorowań na 1 milion mieszkańców

Do 3 maja na świecie zanotowano
ponad 3,5 miliona zachorowań na koronawirusa. Zmarło 248 tysięcy osób, wyzdrowiało natomiast prawie 1,1 miliona.
Najwięcej przypadków, jak dotąd, odnotowano w Stanach Zjednoczonych – ponad
1 mln 100 tys. . Na następnym miejscu
znalazła się Hiszpania (ponad 217 tysięcy)
i Włochy (prawie 210 tysięcy).
W Polsce do 4 maja było 13 937 potwierdzonych zakażeń i 683 przypadki
śmierci, natomiast wyzdrowiało 4095
osób. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych było 2653 pacjentów,
96 696 osób było objętych kwarantanną, a 17 785 nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Najwięcej zachorowań
odnotowano w woj. mazowieckim (2541
przypadków), najmniej w lubuskim (90
przypadków).
Do 3 maja w Polsce wykonano 375 943
testy na obecność koronawirusa.
W porównaniu z innymi europejskimi
państwami pod względem zachorowań na
koronawirusa mamy jedne z najniższych
negatywnych wskaźników.
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Ostatnia manifestacja pani marszałek Kidawy-Błońskiej przed Sądem Najwyższym, po tym, jak ukochana pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf przeszła w stan
spoczynku, a pełniącym obowiązki został paskudny sędzia Kamil Zaradkiewicz,
po raz kolejny dowodzi znanej od lat prawidłowości – „nasi” na stanowiskach to
dowód na funkcjonowanie demokracji, „nie-nasi” – to krok ku dyktaturze.
Tak było przecież przy okazji zmian w Trybunale Konstytucyjnym, mediach
publicznych, Krajowej Radzie Sądownictwa itp., itd. Podobne schematy dotyczą
także innych procesów i procedur.
Wyobraźmy sobie sytuację, gdy pisowska większość celowo opóźnia procedowanie ustawy, aby zablokować przeprowadzenie w terminie demokratycznych
wyborów. Przecież jazgot obrońców demokracji rozległby się jak Polska długa
i szeroka. Idźmy dalej. Pisałem o tym miesiąc temu, wprawdzie nie na łamach, a w
„Spojrzeniu” sieciowym – wyobraźmy sobie, że to kandydat opozycji zbliża się do
wygranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich, a parlamentarna większość
stosuje chytry kruczek i wprowadza na kilka dni któryś ze stanów nadzwyczajnych,
aby przesunąć wybory. Toż to dopiero byłby skandal na całą demokratyczną Europę, a być może i świat. Oto PiS demoluje kwintesencję demokracji, jaką są wolne
wybory i burzy państwo prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich, czy też – jak określił to poseł Jan Mosiński – Rzecznik Platformy Obywatelskiej – wydałby zapewne
potężny manifest o łamaniu fundamentalnego prawa do wolnych wyborów, a
„niezależne” media wyprowadziłyby wprost porównanie do minionej epoki i słów
o tym, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy! A głosowanie korespondencyjne?
Jeszcze niedawno dla opozycji było to znaczące poszerzenie demokracji. Możliwe
w Korei Południowej, możliwe w Niemczech i wielu innych wszak demokratycznych krajach, ale w Polsce to dla demokracji zagrożenie.
Tak oto na naszych oczach nawet fundamentalne pojęcia i reguły stają się względne. Byle nasze było na wierzchu. Niezależnie od tego, czy wybory odbędą się 10 maja,
czy nie, bez względu na to, czy Jarosław Gowin wykręci kolejny piruet na scenie
politycznej – o tym, jak można odwracać kota ogonem, warto pamiętać.
Jasne, że pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Dziś politycy, a szczególnie
kandydaci opozycyjni, skarżą się na brak możliwości prowadzenia kampanii
wyborczej. Po pierwsze – nie jest to do końca prawdą. Kampania trwa, a że główna – do niedawna – kandydatka opozycyjna kompletnie się w niej pogubiła, to
trochę jej problem. Platforma, czy też, jak kto woli, Koalicja Obywatelska, chciała
chytrze wystawić osobę budzącą zaufanie siłą spokoju i autorytetem przodków,
a okazało się, że wystawiła kandydatkę bez wyrazu, bez politycznej ogłady, a często i wiedzy, przekazującą swoim potencjalnym wyborcom sprzeczne sygnały,
wynikające bardziej z przekazów innych niż własne przemyślenia i wybory.
Inaczej na tym tle wypada Andrzej Duda, który nawet w obliczu propozycji
zmiany konstytucji i wydłużenia jego kadencji o dwa lata, ale pod warunkiem
niekandydowania na następną, z pokorą powiedział, że o tym zadecyduje suweren poprzez taką czy inną większość parlamentarną. Po drugie – być może lepiej,
że podczas kolejnych wyborów nie zalewają nas fale plakatów i ulotek, z których
wyretuszowani politycy obiecują nam szczęście po wsze czasy, licząc, że ulotki
trafią wkrótce do pojemników na papier, niestety, często podobnie jak zawarte
w nich obietnice. W obliczu pandemii liczą się bowiem konkrety, weryfikowane
codziennie przez bezlitosne dane, a nie hasła i obietnice.
W ostatnich tygodniach obok gorących sporów politycznych w oczywisty
sposób na pierwszy plan wysuwały się działania antykryzysowe, ujęte w zgrabne
określenie kolejnych „tarcz antykryzysowych”. Nie ma żadnych wątpliwości, że
szybkie wprowadzenie przez rząd wielu ograniczeń, także dla gospodarki, wpłynęło na tzw. wypłaszczenie krzywej zachorowań, a w konsekwencji – mniejszą
liczbę zgonów. Wystarczy popatrzeć na statystyki i wykresy. Ale oczywiste jest
też, że każdy dzień takich ograniczeń przynosi ogromne straty. Trzeba im możliwie skutecznie zapobiegać. Związek – w przypadku pierwszej i drugiej „tarczy”
– udowodnił, że to rozumie i godzi się na znaczne ograniczenia dotychczasowych reguł. Jednak propozycje rozwiązań w trzeciej „tarczy” poszły zdecydowanie za daleko. Pozostanie tajemnicą, czy wprowadzenie rozwiązań w praktyce
likwidujących dialog społeczny było spowodowane chęcią ustąpienia liberalnemu
środowisku Jarosława Gowina, czy podpowiedzieli je niektórzy wpływowi pracodawcy, widząc w nich szansę na pozbycie się paskudnych związków zawodowych. Dobrze się stało, że ostatecznie – także po ostrej reakcji Związku – z tych
rozwiązań zrezygnowano. Piszemy o tym obszernie w innej części „Magazynu”,
ale warto podkreślić – w kryzysie dialog jest koniecznością. Pracownik, który ma
godzić się na istotne ograniczenia, często także zmniejszenie swoich wynagrodzeń, musi wiedzieć, że wymaga tego sytuacja firmy, a jej przetrwanie oznacza
także dla niego spokojną przyszłość.
Przed nami gorący maj. Normalnie – jeden z piękniejszych miesięcy w roku.
Dziś zapewne kolejny trudny miesiąc zmagań z epidemią, tym trudniejszy, że pełen obaw o zdrowie nasze i najbliższych, a także o przyszłość naszych zakładów
pracy. Ale to, być może, także maj wyborów. Warto, zachowując wszystkie zasady
bezpieczeństwa, wziąć w nich udział i wybrać dobrą, stabilną przyszłość.
Jacek Rybicki
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Jak przebiegała praca w okresie pandemii w marcu
i kwietniu w pomorskich przedsiębiorstwach?
MIROSŁAW PIÓREK,
przewodniczący Krajowej
Sekcji Przemysłu Okrętowego
i Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Gdańskiej
Stoczni „Remontowa” im. Józefa
Piłsudskiego

– Nim jeszcze przybrało to rozmiar pandemii,
mieliśmy świadomość po sygnałach z Azji, że
sprawa jest poważna. Wcześniej zabezpieczyliśmy środki dezynfekujące.
Pandemia zmienia nasze zachowania, zmieni nasz sposób postrzegania
świata, także styl pracy.
Każdy statek wchodzący do stoczni składa deklarację medyczną w
Kapitanacie Portu. Dokument zawiera informacje, w jakich dziesięciu
portach ostatnio i w ciągu 30 dni był statek oraz stan załogi pod kątem
medycznym. Jeśli dane okazałyby się niepokojące, kapitanat ma wytyczne i statek nie wejdzie do portu czy stoczni.
Ochrona stoczni monitoruje skład załóg statkowych (również tych,
które się wymieniają) oraz serwisantów przybywających na statek pod
kątem obywatelstwa i czy ktoś w ostatnim czasie był w rejonach zagrożonych. Przed remontem kapitan jest zobowiązany do informowania służb
w sytuacji pojawienia się symptomów choroby u kogokolwiek z załogi.
Każdej osobie wchodzącej na teren stoczni jest mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia jej podwyższenia – nie wejdzie ona na
nasz teren. Każda osoba niemająca przepustki stałej wypełnia ankietę
bezpieczeństwa. Wydano polecenia, by bezwzględnie stosować zasady
higieny, myć dłonie, unikać kontaktu �zycznego, np. poprzez podanie
ręki, podczas rozmów bezpośrednich stosować dystans, nie gromadzić
się w grupy. Przy wejściu na trapy i na statek trzeba zachować odległość
pomiędzy pracownikami co najmniej 4 metrów.
Nie są wydawane przepustki dla nowych pracowników �rm kooperujących oraz tych osób, których przepustki są nieaktywne. Realizowane
jest wyłącznie przedłużanie ważności przepustek. Przed wjazdem do
stoczni zorganizowany został posterunek kontrolny dla kierowców z dostawami. Jeśli są jakiekolwiek podejrzenia, mogą oni wjechać wyłącznie
na magazyn armatorski w eskorcie auta ochrony. Kierowca dostaje maskę i ma zakaz opuszczania kabiny.
Bramy nr 1 i nr 2, wszelkie klamki i poręcze są odkażane płynem
dezynfekującym. Zakładowa Służba Ratownicza oraz Dział Socjalny są
wyposażone w płyn do dezynfekcji i maseczki. Autobusy przewożące
pracowników każdorazowo przed wyjazdem z bazy są wysprzątane i
odkażone płynem dezynfekującym. Wdrożono ograniczenie osób w pojazdach do 30 osób.
Chronimy ludzi, wymagając przestrzegania procedur, które dotyczą tak samo zarządu, pracowników, kooperantów i armatorów. Dla
przemysłu, dużej �rmy jak nasza, kwarantanna oznaczałaby, że tysiące
ludzi nie będzie miało pracy. Musimy zdobywać zamówienia i wypracowywać pieniądze na pensje, mimo że niemal cały świat się zatrzymał.
Optymistyczny jest fakt posiadania portfela zamówień i pracy.
Minister zdrowia okazał się mocnym punktem rządu w czasie próby. Decyzje o ograniczeniach, choć uciążliwe, wydają się trafne. Na razie się bronimy lepiej niż inne, bogatsze od nas państwa. Jesteśmy rozważni i solidarni.

EDWARD FORTUNA,
przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk
– Specy�ka portu to kontakty z różnymi
stronami świata. To drzwi do Polski i z Polski. W
związku z tym obostrzenia są konieczne i zostały
na czas epidemii wprowadzone.
Ograniczone są niemal do zera wyjazdy, wyjazdy zagraniczne i spotkania z kontrahentami są zawieszone. To przecież towarzystwo międzynarodowe. Spotkania i wszelkie zebrania są ograniczone do maksimum
pięciu osób. Pozostała droga mailowa i telefoniczna. Wejście do budynków poprzedzone jest dezynfekcją. Są umieszczone pojemniki do dezynfekcji, a drzwi wewnętrzne są otwarte, by nie dotykać klamek. Pracownicy liniowi mają rękawiczki i maski. Kierowcy wjeżdżający na teren portu
są kontrolowani poprzez pomiar temperatury.
W karcie oceny ryzyka bierzemy pod szczególną uwagę zagrożenie
koronawirusem. Nie ma miejsca na ryzyko, które jest niestety bardzo realne. Konieczna jest solidarność, rozwaga, myślenie o innych.
Niepokojące jest zmniejszenie ruchu frachtowego i transportu z Azji
do Europy, w tym do gdańskiego DCT, głównie z Chin. Fracht morski musi
sobie z koronawirusem radzić. Zalecenia są międzynarodowe. Kłopot w
tym, że gospodarka niemal całego świata oparła się na komponentach
chińskich. Tragedia epidemii dotknęła najbardziej bogate państwa.

BOŻENA BRAUER, przewodnicząca
Komisji Międzyzakładowej
Pracowników Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

– W obecnej, wyjątkowej sytuacji, nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice, muszą zdać swój wspólny
egzamin. Nauczyciele poświęcają więcej czasu na
przygotowanie do lekcji online i na sprawdzanie
efektów pracy, na ocenianie. Nie zawsze jest to
możliwe, bo stan łączy i komputerów oraz dostępności do sprzętu pozostawia wiele do życzenia. Widać niedo�nansowanie szkół, szczególnie
poza aglomeracją. W Gdańsku działa od lat platforma edukacyjna, pozwalająca komunikować się i ułatwiająca kształcenie na odległość.
Podanie czerwcowych terminów egzaminu ósmoklasistów i matury
uspokoiło nieco uczniów i rodziców oraz nauczycieli. O ile egzamin maturalny ze względów psychologicznych, historycznych i praktycznych,
czyli rekrutacji na studia, jest niezbędny i potrzebny, to jednak egzamin
ósmoklasistów nie wydaje się konieczny i nie musiałby być przeprowadzony. Pojawia się też sporo pytań czekających na pilną odpowiedź
o dzieci młodsze i nauczanie początkowe. Jak miałyby wyglądać i jak
miałyby być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu oraz w szkolnej świetlicy.
Niektórzy z nauczycieli, ciągle jednak zbyt rzadko, wykorzystują nowoczesne kanały informacji, samodzielnie tworzą materiały edukacyjne. To być może
kwestia pokoleniowa. Druga strona tematu to przeciążenie ucznia zadaniami
z realizacji podstawy programowej. Warto zdobyć się na re�eksje nad zawartością podstawy i nad jej zwery�kowaniem. Widać bowiem przeładowanie
treściami. Środowisko nauczycielskie postuluje więc odchudzenie programu
po przyjrzeniu się jego zawartości, inne rozłożenie akcentów. Być może jest to
dobry moment na taką re�eksję i przedstawienie propozycji.
MEN dało dużo swobody dyrektorom szkół, zdejmując z siebie część
odpowiedzialności. Odgórne rozporządzenia ministra powinny regulować na przykład zmiany siatki godzin, skrócenie lekcji.
Czekamy też na szybszą, jeszcze w tym roku, realizację planu Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, na wsparcie
szkół sprzętem komputerowym i urządzeniami multimedialnymi wraz z
oprogramowaniem do zajęć zdalnych online.

STANISŁAW KOTYŃSKI,
przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Gdańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o.
– Jesteśmy strategiczną dla mieszkańców
Pomorza �rmą, zaopatrującą w ciepło, pracującą
w ruchu ciągłym, będącą non stop w gotowości.
Nie ma tu miejsca na słabe ogniwa.
Większość pracowników biurowych pracuje zdalnie. Brygady zabezpieczające ciągłość produkcji i ruch ciepła oraz ochrona są rozlokowane
w newralgicznych miejscach. Praca zaczyna się w odstępach czasowych,
by nie dochodziło do kumulacji w szatniach. Wprowadzono rotację w
szatniach, a część prac logistycznie przeniesiono na obiekty rozlokowane w obszarze działania.
Wspieramy też naszych emerytów. Mogą zadzwonić, poprosić o pomoc w zakupach, w podwózce. I ją otrzymują. Z funduszu socjalnego
wyodrębniliśmy pewną kwotę na wypadek objęcia pracownika kwarantanną lub koniecznością udzielenia zapomogi w związku z pandemią.

URSZULA SZCZEPAŃSKA,
przewodnicząca Komisji
Podzakładowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Poczty Polskiej
w Gdańsku
– Listonosze, podobnie jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, są na pierwszej
linii kontaktu ze społeczeństwem. Sytuacja jest
nowa, nie tylko dla nas, pracowników poczty.
Cały niemal świat zmaga się z koronawirusem. Pierwszy tydzień marca
był trudny. Kolejne dni przyniosły pewne uspokojenie. Mamy środki
ochrony, środki odkażające, maseczki. Przeszliśmy szkolenia. Jesteśmy
ludźmi rozsądnymi i znamy zagrożenie, więc oznaki przeziębienia już
włączają w naszych głowach alarm. Pracownicy poczty pracują z zaangażowaniem, odpowiedzialnie. Poczta Polska jest spółką strategiczną,
operatorem narodowym i ma swój potencjał.
W urzędach na Pomorzu nie było na razie przypadku kwarantanny. Jest zachowana płynność w dostarczaniu korespondencji. Z kolei

w przypadku doręczeń listów, rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną, to są one przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i
wkładane do bezpiecznych kopert. Są one doręczane przy zastosowaniu
odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Wiem, że każdy ma swój próg odporności na stres. Apeluję o rozsądek, o wyciszenie emocji, o wzajemne
zrozumienie, o to, by nie panikować.

PIOTR ADAMCZAK, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w Jeronimo
Martins Polska (sieć Biedronka)
– Po naszej interwencji i apelu do zarządu
spółki Jeronimo Martins Polska uruchomiono
w marcu br. w trybie pilnym doposażenie pracowników w środki dezynfekujące, bakteriobójcze i odzież ochronną oraz maseczki, a w niektórych sklepach pojawiły się szyby przy kasach.
W pierwszych tygodniach rozwoju epidemii,
po medialnych wypowiedziach fachowców, lekarzy specjalistów, epidemiologów, ministra zdrowia Szumowskiego i premiera Morawieckiego,
ludzie ruszyli do sklepów. To był ich zrozumiały odruch. W efekcie sklepy
były oblegane. Obsługa kas stykała się z tysiącami klientów bez ochrony
odpowiadającej dramatowi sytuacji.
Na początku ogłoszenia stanu zagrożenia nie wszyscy pracownicy
mieli ochronę i środki dezynfekujące oraz maseczki, choć kierownictwo
�rmy chwaliło się dezynfekcją wózków i koszyków. W połowie kwietnia
„S” wystąpiła o uzupełnienia ochronnych środków prewencyjnych i o audyty stanów płynów i maseczek w placówkach. Sami, jako związek, ze
środków własnych, też zakupiliśmy przyłbice i maseczki pracownikom.
Sporo wątpliwości budzą akcje promocyjne, głównie te nocne. Pracownicy,
a większość to panie, pracują nocą bez ochrony. Do tego przy nocnych promocjach pojawiły się ostatnio błędy systemowe, którym nie są winni pracownicy.
Nawet po ich wychwyceniu nie sposób było uzyskać nocą informacji od kierownictwa. Obroty �rmy wzrosły, a pracownicy zostali pozostawieni sami sobie.
Wprowadzono kolejny raz zmieniony czas pracy placówek handlowych.
Sieć apeluje do klientów, by dbali o bezpieczeństwo podczas zakupów. To
jest ruch w dobrą stronę, ale wykonany pod pewną presją związkową.

LESZEK ŚWIECZKOWSKI,
przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Zakładach
Farmaceutycznych Polpharma SA
w Starogardzie Gdańskim
– Nasz zakład jest wyjątkowy, zatem wyjątkowe w nim panują warunki. Pracujemy na co
dzień w warunkach podwyższonej staranności,
higieny, sterylności. Na czas pandemii podjęto radykalne kroki prewencyjne. Ci, którzy nie są potrzebni przy produkcji leków, niezwykle ważnych i potrzebnych w tym czasie, pracują w domu, zdalnie, w systemie
home oﬃce. Tak działa księgowość, informatyka, logistyka. Pracownicy
zostali wyposażeni w laptopy. Pracujemy z domu, łącznie ze mną. Tylko w
sytuacjach ważnych umawiamy się i załatwiamy sprawy bezpośrednio.
W �rmie na każdym kroku są środki odkażające. Firmy zewnętrzne świadczące usługi wjeżdżają odrębną bramą i tylko w wyznaczone
miejsca. Od 17 marca br. podjęliśmy z zarządem decyzję o zamknięciu
stołówek. Nie należy stwarzać dodatkowego zagrożenia niepotrzebnym
kontaktem.
Na produkcji pracuje się na co dzień w kombinezonach, maskach i w
goglach. Jeśli jest obawa, to o to, że może zabraknąć środków i odzieży
ochronnej, masek jednorazowych itd. Rozumiemy, że najpierw są szpitale, ale są i zakłady farmaceutyczne, produkujące leki dla ich pacjentów,
dla chorych. W ramach komitetu bezpieczeństwa w spółce spotykam się
z prezesem i mam informacje potwierdzające fakt, że ludzie farmacji są
odpowiedzialni. Absencja w zakładach naszej grupy jest niska. Produkcja
idzie.
Widać też, że minister zdrowia Łukasz Szumowski to człowiek z charakterem, opanowany, nie panikuje, nie pajacuje, postępuje logicznie i
spokojnie. Kroki ostrożnościowe zarządzone przez niego i rząd są słuszne. Być może powinny być ostrzejsze rygory, ograniczające wychodzenie
z domu, przemieszczanie się.
Zadaję sobie pytanie o Chiny, o ich rolę w gospodarce i o północną
Italię, bogaty przecież region, z uniwersytetami, z wysoką technologią,
który dotknęła tragedia.
Nie można uzależniać się od rynku azjatyckiego. Tymczasem blisko
80 procent substancji farmaceutycznych, substancji czynnych, stosowanych do produkcji na rynku farmaceutycznym w Polsce, pochodzi z Chin.
Europa uzależniła się od Chin. Na uznanie zasługuje właściciel Polpharmy, który jako jedyny w Polsce utrzymał zakład syntez i znaczna część
tych substancji u nas jest wytwarzana.

AKTUALNOŚCI
DARIUSZ KOSIOR, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji w Lęborku
– Trzynastego marca na mocy rozporządzenia dyrektora spółki zostały wprowadzone
obostrzenia i wskazane osoby, które mogą pracować zdalnie z domów. Kasa w przedsiębiorstwie jest nieczynna, biuro nie przyjmuje osób z zewnątrz. Jeśli ktoś
chce załatwić pilną sprawę musi wcześniej się umówić, aby przekazać
ewentualne dokumenty w sposób bezpieczny. Poza tym pracujemy na
różnych obiektach, które są rozrzucone po terenie Lęborka. W jednym
miejscu jest biuro, w drugim stacja uzdatniania, a w kolejnym oczyszczalnia, więc nie ma skupisk wielu osób. Na szczęście nie zdarzają się
awarie, więc brygady pracują tylko w takich sytuacjach, gdy faktycznie
muszą już wyjechać w teren. Pozostałe osoby bezpiecznie przeczekują
obecną sytuację.

PIOTR MADEJ, przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” przy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku
– W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego praca w sanepidzie jest ciężka i wzmożona. Duża część pracowników musi pracować
na trzy zmiany i w godzinach nadliczbowych,
ponieważ laboratoria badają próbki na COVID-19 całodobowo – docierają one do nas o każdej porze dnia i nocy, w soboty, niedziele i święta.
Również pracownicy tzw. niemedyczni mają dużo więcej pracy, więc
mamy nadzieję, że wreszcie zostaną docenieni i otrzymają chociaż te
pieniądze, które wynikają z obowiązujących ustaw.
Przez całą dobę przyjeżdża do nas wiele karetek z próbkami na wirusa pochodzącymi ze szpitali, z różnych miejsc województwa. Przywożone są też materiały zabezpieczające przed zarażeniem, jak kombinezony, okulary, rękawiczki i obuwie, które trzeba przyjmować, a następnie
rozdzielić i wysłać w miejsca, gdzie takie środki ochrony osobistej są
niezbędne. Docierają do nas również zużyte materiały zakaźne, które po
zabezpieczeniu, zważeniu i zanotowaniu wysyłane są do utylizacji. Jest
tego sporo, około 40 kilogramów na dobę.
W związku z tym, że w naszych obiektach pojawia się wiele osób z zewnątrz musimy dodatkowo się zabezpieczać, odkażać klamki, blaty, podłogi oraz różne inne elementy. Niestety, żadnych dodatkowych środków
�nansowych na płace do tej pory nie otrzymaliśmy. Pracownicy w chwili
obecnej jeszcze otrzymują należne wynagrodzenie za dodatkowy czas
pracy, ale są to pieniądze z ogólnego budżetu rocznego i jest obawa, że
szybko się skończą. Jako związek wystąpiliśmy do wojewody pomorskiego z prośbą o dodatkowe środki na płace z jego rezerwy budżetowej,
lecz na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Nasze prawa pracownicze zostały znacznie ograniczone. Wstrzymane
zostały urlopy, nawet na żądanie. Można złożyć wniosek, ale trzeba go
dokładnie uzasadnić – także jeśli jest to tylko jeden dzień, a i tak decydują o tym kierownik i dyrektor. Nasz związek zwraca uwagę pracodawcy,
występujemy przeciwko ograniczeniom, ponieważ – pomimo tej wyjątkowej sytuacji – kodeks pracy i regulaminy jeszcze obowiązują. Jest jednak coraz trudniej. Jak długo wytrzymamy?

BOGUMIŁ NOWICKI,
przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Poczty
Polskiej
– Poczta pracuje, ale obowiązujące obecnie zasady przeciwepidemiczne są skomplikowane. Funkcjonujemy w czasach zarazy,
więc jako firma podjęliśmy określone działania – zarząd dosyć szybko zrealizował nasze postulaty. Zostały wprowadzone ograniczenia, m.in. w czasie pracy urzędów oddawczych
oraz w liczbie osób wpuszczanych do środka. Wewnątrz urzędów
pocztowych przyjmujemy zasadę zachowywania odległości między pracownikiem a okienkiem i klientem, więc tylko na nieliczny
moment następuje chwilowy kontakt, a dzięki temu ekspozycja na
potencjalne zetknięcie z patogenem jest ograniczona. Jeśli chodzi
o służbę oddawczą, to również wprowadzone zostały zmiany, aby
zapewnić większe bezpieczeństwo. Choć z opóźnieniem, ale jednak
firma zapewniła pracownikom elementarne środki zabezpieczające,
jak żele dezynfekujące czy rękawiczki. Staramy się możliwie ograniczać kontakt z osobami, ale wiadomo, że na przykład w przypadku
wypłaty renty czy emerytury nie jest to łatwe. A chodzi przecież też
o to, aby osoby chore albo niezbyt mobilne nie spotykały utrudnień
w odbiorze świadczeń. Istotne jest dla nas również ograniczenie
w przyjmowaniu przesyłek poleconych i przekazywaniu ich dalej.
Mamy nadzieję, że zasady te działają i nie dojdzie do jakichś zakażeń
w ramach kontaktów wynikających z pracy poczty. Podsumowując,
mogę powiedzieć, że poczta w ograniczonym wymiarze, ale pełni
swoje obowiązki.
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KRZYSZTOF ŻMUDA,
przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Remontowa
Shipbuilding
– Zarząd stoczni w uzgodnieniu ze związkami i zakładowym społecznym inspektorem
pracy wydał zarządzenie i powołał zespół kryzysowy, na czele którego stanął kierownik działu
BHP. Przez pierwsze dwa tygodnie zespół spotykał się, aby na bieżąco
omawiać stan zabezpieczenia i ukierunkować dalsze działania. Od końca
marca, zgodnie z zaleceniami rządowymi, zespół działa online, a tylko
przedstawiciele działu BHP i zakładowy społeczny inspektor pracy dwa
razy dziennie wykonują przegląd stoczni i sprawdzają stan zabezpieczeń. Sporządzany jest również raport.
Na dziś w stoczni mamy pełne zabezpieczenie w maski, rękawiczki,
płyny odkażające. Dodatkowo stocznia zakupiła i zamontowała przed
każdym wejściem do hal produkcyjnych i budynków biurowych oraz w
newralgicznych miejscach największego przemieszczania się pracowników dozowniki z płynem do odkażania rąk. Wprowadzono pracę na trzy
zmiany, aby maksymalnie rozproszyć zatrudnienie przy produkcji. Sześćdziesiąt osób realizuje swoje zadania w tzw. pracy zdalnej z zastosowaniem bezpiecznych łączy internetowych. Dodatkowo stocznia zatrudniła
kilka osób, które praktycznie co dwie-trzy godziny odkażają wszystkie
poręcze, klamki, sanitariaty i miejsca, w których przebywają pracownicy.
Stocznia realizuje zadania produkcyjne w bezpieczny sposób organizując pracę i w możliwie maksymalnym stopniu zabezpieczając pracowników przed ewentualnym przenoszeniem zarazy.

ADAM BRONK-ZDUNOWSKI, przewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy MOPR
w Gdańsku
– Pracodawca podjął działania w celu reorganizacji pracy MOPR niezwłocznie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Zostało
wydane zarządzenie dyrektora dotyczące pracy zdalnej, a także możliwości pracy rotacyjnej pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach w ośrodku. Osoby będące pracownikami socjalnymi wychodzą w
teren, jeżeli wymaga tego sytuacja, na przykład interwencja. Kontakt z
pracownikami socjalnymi odbywa się poprzez telefon, służbową pocztę elektroniczną, a także tradycyjną drogą pocztową. Jeżeli występuje
potrzeba bezpośredniego kontaktu z klientem, jest to ograniczone do
minimum – zostały zamontowane stanowiska z ochronną przegrodą, a
pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej. Te działania
umożliwiają ciągłość funkcjonowania ośrodka przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do dzisiaj Komisja Międzyzakładowa nie
otrzymała żadnych sygnałów o łamaniu praw pracowniczych.

ANDRZEJ STENCEL, przewodniczący
Komisji Oddziałowej NSZZ
„Solidarność” w Hotelu Novotel
Centrum w Gdańsku
– Obecnie nie pracujemy, wszystkie hotele
znajdujące się w sieci Orbis w całej Polsce są zamknięte. Pełnione są jedynie dyżury, ponieważ
każde z tych miejsc trzeba dozorować. Na ośmiogodzinnej zmianie są z reguły dwie osoby i to
jedyna grupa, która „przewija” się przez poszczególne placówki. Osoby
te pracują na zmienionych warunkach, ponieważ otrzymują 80 procent
wynagrodzenia, pozostałe są na postojowym. W ten sposób funkcjonujemy od połowy marca. Wcześniej ogólnie dostępne były środki higieny,
jak na przykład rękawiczki i środki do dezynfekcji. Zresztą, niezależnie
od obecnej epidemicznej sytuacji, pokojowe oraz osoby z kuchni zawsze
w nich pracowały.

PAWEŁ DZIWOSZ, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Federal-Mogul
Bimet w Gdańsku
– Specy�ka branży, podatnej na wahania
koniunktury, powoduje, że jesteśmy silnie uzależnieni od sytuacji w innych państwach. Branża
motoryzacyjna jest międzynarodowa i przez to
wrażliwa na zakłócenia w łańcuchu dostaw. Została szczególnie dotknięta pandemią. Środki zapobiegawcze, a następnie ograniczenia produkcji, wprowadziły koncerny motoryzacyjne, jak
francuski Renault SA, Grupa PSA, FIAT, Volkswagen.
W naszym przedsiębiorstwie podpisaliśmy porozumienie z pracodawcą, godząc się na obniżenie pensji o 20 procent i zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Mamy mniej zamówień. Od 1 maja br. mamy być objęci regulacjami tzw. tarczy antykryzysowej.
W �rmie, jak w całej korporacji, działa sztab kryzysowy złożony ze
specjalistów BHP, ochrony, kadr. Dostrzegam troskę o pracowników,
o ich stan zdrowia. Bo wysokospecjalistyczny przemysł motoryzacyjny
jest wrażliwy na takie turbulencje. Przygotowania do sytuacji wyjątkowej poczyniono z wyprzedzeniem, by nie narazić załogi na dłuższą kwarantannę. Korporacja obejmuje fabryki w Chinach i w Korei Południowej.
Była świadomość tego, co się może stać i jak się rozwija pandemia.
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Na wejściu i na wjeździe na teren zakładu jest mierzona temperatura,
kontakty są ograniczone do minimum. Pracownicy, którzy nie uczestniczą
w procesach technologicznych, pracują zdalnie i wykonują obowiązki
w domu. Jest wskazanie, byśmy przyjeżdżali do pracy samochodami. Przez
pracę zdalną części działów jest nieco więcej miejsc na parkingach.
Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. Drzwi wewnętrzne są otwarte.
Piktogramy informacyjne są widoczne. W łazienkach dmuchawy zastąpiono dozownikami ręczników jednorazowych. W stołówce przeorganizowaliśmy układ stołów, aby pracownicy blisko siebie nie siedzieli.
Nie wszyscy stawiają się o jednej porze, by pracownicy naraz nie spotykali się przy wejściu, w szatni i wyjściu. Dostawcy są kontrolowani przez
pomiar temperatury. Kierowcy TIR-ów nie mogą wyjść z szoferki.
W przemyśle motoryzacyjnym długa przerwa jest trudna do odrobienia. Staramy się utrzymać łańcuch dostaw i ciągłość produkcji. Powstać
z kolan po tąpnięciu wywołanym pandemią będzie trudno. Stąd pomiary temperatury, monitoring stanu zdrowia załogi, kamery termowizyjne,
specjalne procedury w szatniach i na stołówce i dezynfekcja. Celem jest
zminimalizowanie niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się wirusa. Delikatnie się zwiększyła absencja. Paniki nie ma.

ZBIGNIEW JEZIERSKI,
przewodniczący Komisji
Oddziałowej NSZZ „Solidarność”
w Krajowej Spółce Cukrowej Polski
Cukier SA Oddział w Malborku
– W naszym oddziale porozumieliśmy się
z pracodawcą. W związku z zagrożeniem koronawirusem wystąpiliśmy o przyznanie tygodnia
płatnego wolnego. Udało się wynegocjować
cztery dodatkowe dni płatnego wolnego, które należało wybrać do
końca kwietnia. Jednocześnie zachowywane są warunki pozwalające
na bezpieczną pracę na miejscu; w warsztacie mechanicznym wszystko
zostało odgrodzone, ludzie chodzą w maseczkach i w miarę możliwości
zachowują bezpieczną odległość między sobą. Nasz społeczny inspektor
pracy zwraca szczególną uwagę na to, co się dzieje. Moim zdaniem nie
możemy mieć żadnego „ale” do postawy pracodawcy, ponieważ wydawane są także zarządzenia w zakresie bezpieczeństwa. Na tej podstawie
na przykład przyjeżdżający do nas kierowcy z dostawami nie wysiadają z
samochodów, a część pracy wykonywana jest zdalnie z domów, między
innymi przez kadry i księgowość.

ZBIGNIEW SIKORSKI,
przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego NSZZ „Solidarność”
– Jedną z najważniejszych spraw jest ochrona
zdrowia pracowników. Realizacja zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego jest na dobrym poziomie. Zarówno zarządy �rm, jak i sami pracownicy
z należną powagą, ale i spokojem podchodzą do
kwestii przestrzegania zasad BHP. W zakładach pracy zapewnione są środki
do dezynfekcji i ochrony, na bieżąco mierzona jest temperatura. Generalnie specy�ka pracy zakładów z branży spożywczej jest taka, że dany zakład
na co dzień musi spełniać wysokie kryteria higieny pracy, stąd sprostanie
obecnej sytuacji było łatwiejsze niż w innych branżach. Dodatkowo – tam,
gdzie to było możliwe – część pracowników została delegowana do pracy
zdalnej w domu, wprowadzono również zróżnicowanie godzin rozpoczęcia pracy przez poszczególne zmiany, aby uniknąć niepotrzebnego kontaktu pomiędzy osobami kończącymi zmianę a osobami wchodzącymi
na teren zakładu. Zazwyczaj ma to formę zmniejszenia wymiaru godzinowego pracy z 8 na 7 i pół godziny. W niektórych zakładach, aby zmniejszyć zagęszczenie pracowników przebywających razem, pomieszczenia
gospodarcze zaadaptowano na tymczasowe szatnie. W zakładach Philip
Morris osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży i osoby z chorobami współtowarzyszącymi zostały odesłane na pełnopłatne wolne, tak aby zapewnić
im odpowiednią ochronę.
W kwestii ochrony miejsc pracy i wynagrodzenia bez wątpienia najtrudniejsza jest sytuacja branży hotelowo-gastronomicznej. Z ekonomicznego
punktu widzenia na ten moment pandemia najmocniej uderzyła w sektor
HoReCa (hotele, restauracje, katering). Wszystkie hotele przeszły lub planują przejść na tzw. przestój ekonomiczny w ramach „tarczy antykryzysowej”,
a pensje mają być wypłacane wedle modelu 40–40–20. W obecnej sytuacji
tej branży kluczowe jest, aby nie doszło do redukcji miejsc pracy. W branżach typowo spożywczych, tzn. w przemyśle mięsnym, cukrowniczym,
przetwórczym, spirytusowym, piwowarskim, piekarniczym, mleczarstwie
i cukiernictwie sytuacja jest stabilna. W związku ze zwiększonym popytem
na produkty spożywcze daje się zauważyć wzrost produkcji. Jeżeli już dochodzi do kon�iktów z pracodawcą, to wynikają one z presji pracodawcy
na pracownika, aby ten pracował w nadmiernym wymiarze godzin, rezygnował z wzięcia opieki na dziecko. Takich sytuacji nie ma wiele i dotyczą
w przybliżeniu 6–7 procent naszych organizacji zakładowych. Z satysfakcją mogę odnotować, że m.in. dzięki działaniom członków „Solidarności” w
dużym odsetku naszych zakładów pracodawcy przyznali dodatkowe premie za pracę w okresie pandemii. W zakładach spożywczych i tytoniowych
ewentualnym zagrożeniem może być rozregulowanie łańcucha dostaw,
ale obecnie to się nie dzieje. Mam również nadzieję, że taki stan rzeczy będzie trwał dalej. Poza nielicznymi wyjątkami, zaopatrzenie zdecydowanej
większości naszych zakładów opiera się na rynku lokalnym.

(asg, tm)
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PANDEMIA KORONAWIRUSA

Musimy nauczyć
się żyć w sytuacji
zagrożenia
– Skarb Państwa w największych
spółkach na Giełdzie Papierów Wartościowych ma ulokowane akcje
warte 59 miliardów złotych. Przed
załamaniem na giełdzie, związanym
z koronawirusem, było to 79 miliardów. Od stycznia tego roku wartość akcji należących do państwa
największych spółek spadła o 20
miliardów złotych. Jak to się ma do
zapewnień rządu o wpompowaniu w
gospodarkę 212 miliardów, a następnie 100 miliardów złotych?
– Tąpnięcia na giełdzie nie dotyczą
tylko Polski. To problem wszystkich
giełd. Warto zwrócić uwagę, że inne
państwa przeznaczają większe pieniądze na walkę z koronawirusem. W nieco ponad miesiąc kurs poszedł w górę
o prawie 200 punktów, czyli około 40
procent. Inwestorzy będą obserwować
zapowiadane otwieranie gospodarki.
Zapomina pan o roli NBP, Polskiego
Funduszu Rozwoju, przypuszczalnej
nowelizacji budżetu. Jeżeli premier
oświadcza, że są pieniądze, to nie widzę powodów, aby snuć czarne wizje.
Musimy czekać na szczepionkę i przede
wszystkim nauczyć się żyć – tak pojedynczy człowiek, jak i gospodarka.
– Czy regulacje przyjęte przez Sejm
jako „tarcza antykryzysowa 1.0, 1.1
i 2.0” poddano konsultacjom społecznym?
– Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” wydało decyzje
w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji oraz opinię o rządowym projekcie ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Pierwsza opinia spowodowała
m.in. zmiany dotyczące obowiązku zawierania porozumień z organizacjami
związkowymi, poszerzenie zakresu
prawa do dodatkowego świadczenia,
orzecznictwa. Niestety, projekt tzw. tarczy 2 nie został skonsultowany, a mimo
to przygotowaliśmy opinie, wskazując,
że NSZZ „Solidarność” wyraża oburzenie i składa stanowczy protest, że tak
ważny zarówno dla pracowników, jak
i wszystkich obywateli projekt ustawy
nie został przekazany do konsultacji
partnerom społecznym. Zdecydowanie

krytycznie oceniam rozwiązanie, które
dotyczy pracowników zatrudnionych
w jednostkach administracji rządowej:
zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków
zatrudnienia. Brak konsultacji szczególnie tak ważkich dla pracowników
zmian uważam za skandal. Mówię to
także w kontekście przeznaczenia przez
państwo kwot na finansowanie wsparcia osób fizycznych i prawnych, ponoszących w minimalnym stopniu lub
wcale, ciężarów w zakresie ubezpieczenia społecznego, Funduszu Pracy, FGSP
czy Funduszu Solidarnościowego.
– Głównymi beneficjentami pomocy
będą osoby, które w znikomym stopniu obciążenia ponosiły?
– Trudno tutaj mówić w kontekście całej sytuacji związanej z koronawirusem o beneficjentach. Celem,
który NSZZ „Solidarność” podkreśla,
jest utrzymanie jak największej liczby
miejsc pracy, ochrona stosunku pracy. To jest pytanie o politykę państwa
i wieloletnie, niezrealizowane przez
różne rządy i w różnym stopniu postulaty Związku o przeciwdziałanie
segmentacji rynku pracy, o eliminację
umów śmieciowych, o porównywalne
traktowanie w zakresie oskładkowania
umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, aby ciężar utrzymania systemu
ubezpieczeń społecznych nie opierał się
głównie na pracownikach.
– Czyli skutki ekonomiczne wywołane pandemią koronawirusa poniosą
w głównej mierze pracownicy najemni, którzy od lat dźwigają ciężar
utrzymania Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych?
– Niestety, muszę się zgodzić z tą
tezą. Wniosków dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń w okresie
przestoju ekonomicznego i dofinansowania do wynagrodzeń w okresie
obniżonego wymiaru czasu jest mniej
niż innych wniosków. Co może oznaczać wzrost zwolnień grupowych, ale
dopóki nie będą dostępne informacje
o poziomie bezrobocia (minister Marlena Maląg wskazała koniec kwietnia),
dopóty nie mamy pewności, jak duża
jest to skala.
– Czy rząd ma podnosić świadczenia
dla bezrobotnych lub obniżać podatek od osób fizycznych czy też głów-
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Rozmowa z KATARZYNĄ ZIMMER-DRABCZYK, ekspertem
i kierownikiem Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki
Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, członkiem
m.in. Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”
i zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

ną formą pomocy zostają dopłaty,
jakie państwo ma dać przedsiębiorcom do naszych pensji?
– Niestety, coraz więcej wskazuje na
to, że liczba miejsc pracy w gospodarce
zostanie istotnie ograniczona, dlatego też działania w obszarze wsparcia
zatrudnienia są równie pilne co działania, których celem jest utrzymanie
zatrudnienia. Wzrost zasiłku dla bezrobotnych to był pierwszy i najważniejszy postulat w decyzjach Prezydium Komisji Krajowej do tzw. ustawy
COVID-19 oraz jej nowelizacji. Nadal
pozostaje aktualny. Strona rządowa nie
odpowiedziała również na zgłoszoną
przez NSZZ „Solidarność” konieczność przygotowania instrumentów
rynku pracy do walki z wysoce prawdopodobnym wzrostem bezrobocia.
– Dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem czy obniżeniem wymiaru czasu pracy będą
dokonywane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W kasie znajduje się tylko 800 milionów złotych. To stosunkowo niewiele. Wystarczy?
– Nie ma prostej odpowiedzi na to
pytanie, tak samo jak nie ma odpowiedzi, kiedy skończy się pandemia. Pytanie, czy starczy pieniędzy, to również
kwestia tego, jak szybko zacznie otwierać się gospodarka. Idealna sytuacja
byłaby, gdyby te wszystkie rozwiązania
z tarczy 1, 2 i zapowiadanej 3 pozwoliły
na utrzymanie miejsc pracy. Ale tak nie
jest. Skala problemów, które uwidoczniły się w związku z obecnym kryzysem,
powinna skłonić do pilnej dyskusji na
temat tego, jak im przeciwdziałać, by
rynek pracy, system ubezpieczeń społecznych i sami pracownicy oraz ich rodziny byli znacznie lepiej przygotowani
na kolejną taką sytuację.
– Czy w przypadku przestoju wynagrodzenie się należy według art. 81
kodeksu pracy?
– „Tarcza antykryzysowa” wprowadza możliwość dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmach, które
doświadczyły przestoju ekonomicznego. Warunki wprowadzenia przestoju
ekonomicznego ustalane są w porozumieniu ze związkiem zawodowym.

Celem, który NSZZ
„Solidarność” podkreśla, jest
utrzymanie jak największej
liczby miejsc pracy, ochrona
stosunku pracy. To jest
pytanie o politykę państwa
i wieloletnie, niezrealizowane
przez różne rządy i w różnym
stopniu postulaty Związku
o przeciwdziałanie
segmentacji rynku
pracy, o eliminację
umów śmieciowych,
o porównywalne traktowanie
w zakresie oskładkowania
umów cywilnoprawnych,
samozatrudnienia, aby
ciężar utrzymania systemu
ubezpieczeń społecznych
nie opierał się głównie na
pracownikach.
W ustawie są określone warunki, które
muszą zostać spełnione, aby skorzystać
z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w firmach: spadek obrotów
nie mniej niż o 15 procent, obliczonych
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dwóch kolejnych miesięcy w okresie po
1 stycznia 2020 roku, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych
miesięcy z roku ubiegłego w następstwie
wystąpienia COVID-19 lub nie mniej
niż o 25 procent, obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie
po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu
do obrotów z miesiąca poprzedniego
(art. 15g, ust. 9). Jeśli przedsiębiorca
skorzysta z możliwości wprowadzenia przestoju ekonomicznego, może
otrzymać dofinansowanie ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych do wynagrodzeń pra-

cowników. Co istotne, pracodawca w
czasie przestoju ekonomicznego może
wypłacać pracownikom wynagrodzenie
obniżone nie więcej niż o połowę, ale
nie może to być wartość niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto o tym pamiętać, ponieważ przestój
ekonomiczny umożliwia odejście od
tzw. postojowego, które znajdziemy w
art. 81 kodeksu pracy i wynoszącego co
do zasady 100 procent wynagrodzenia
(pamiętając o pewnych wyjątkach, art.
15g, ust. 6).
W czasie przestoju ekonomicznego
dofinansowanie ze środków FGŚP do
wynagrodzenia pracownika wynosi 50
procent minimalnego wynagrodzenia
plus składki na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy od przyznanych
świadczeń, czyli 1533,09 zł. Po stronie
pracodawcy zostaje wypłata pozostałej
części wynagrodzenia ze składkami.
Ustawa zastrzega, że wartość dofinansowania musi uwzględniać wymiar czasu pracy, a więc jeśli dany pracownik
pracuje na część etatu, np. połowę, to
wynagrodzenie i dofinansowanie są
odpowiednio pomniejszane. W tym
wypadku o połowę (art. 15g, ust. 7).
Polecam artykuły ekspertów Biura
Eksperckiego, Dialogu i Polityki Ekonomicznej na stronie www.solidarnosc.
org.pl, gdzie omówione są rozwiązania
tzw. tarcz.
– Czy i jak należy powiązać zwolnienie przedsiębiorcy ze składki na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
ze spadkiem jego obrotów?
– NSZZ „Solidarność” negatywnie
ocenia brak powiązania zwolnienia ze
składki (lub części składki) na FUS ze
spadkiem obrotów (lub innym wskaźnikiem negatywnego wpływu epidemii
COVID-19 na rentowność prowadzonej działalności). Stoimy także na stanowisku, że ewentualne zwolnienie ze
składki na FUS winno być połączone ze
spełnianiem określonego limitu w odniesieniu do funduszu płac, a nie liczbą
zatrudnionych pracowników.
– Interwencja państwa jest niezbędna, aby utrzymać miejsca pracy i nie
spowodować fali bankructw i bezrobocia. Czy Związek przystanie na
poluzowanie istniejących już przepisów o przestoju ekonomicznym
i obniżonym czasie pracy, aby dać
większą elastyczność pracodawcom
w tym zakresie?
– A na czym miałoby polegać to
poluzowanie? Już dzisiaj wydłużenie
okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy
jest maksymalnym terminem, jaki jest
możliwy zgodnie z dyrektywą. Związek
walczył o obligatoryjność porozumień
zawieranych pomiędzy pracodawcą a
związkami zawodowymi w sytuacji zastosowania rozwiązań mniej korzystnych dla pracowników, a koniecznych
dla utrzymania miejsc pracy. Rozmawiając z przedstawicielami organizacji związkowych na temat propozycji
porozumienia przedstawianych przez
pracodawców wskazuję, że istotne jest
uwzględnienie nie tylko obecnej, ale
i przyszłej sytuacji, czyli na przykład
gwarancji powrotu do pracy tak szybko,
jak to będzie możliwe, monitorowanie
sytuacji w przedsiębiorstwie i informowanie o niej związków zawodowych.
Nie jestem w stanie zrozumieć braku
szczerości (przekazania aktualnych informacji o spadku obrotów) ze strony
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niektórych pracodawców co do aktualnej sytuacji, która skłania do sięgnięcia
po rozwiązania z tarcz, bo przecież i
tak muszą to wykazać w odpowiednich
wnioskach.
– Wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wymiaru
czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia ze stroną społeczną. Bez
porozumienia pracodawca nie ma
jednostronnej możliwości wprowadzenia tych rozwiązań. Kto i z kim
takie porozumienie ma negocjować
i między kim jest podpisywane?
– Zawarcia porozumienia wymaga:
wprowadzenie przestoju ekonomicznego, obniżenie wymiaru czasu pracy,
wprowadzenie systemu równoważnego
czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru
czasu pracy, nie więcej jednak niż do
12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy, stosowanie mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi
pracownikami. Jest ono zawierane przez
pracodawcę oraz organizacje związkowe reprezentatywne (w rozumieniu art.
25(3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach
zawodowych), z których każda zrzesza
co najmniej 5 procent pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, albo
organizacje związkowe reprezentatywne – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje
związkowe zrzeszające co najmniej 5
procent pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo zakładowa organizacja
związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa.
Ustawa określa elementy obligatoryjne
porozumienia. Są to takie kwestie, jak
określenie grup zawodowych objętych
przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; obniżony
wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; okres przez jaki obowiązują
rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy. Należy zastrzec, że ustawa
nie ogranicza treści porozumienia tylko do tych spraw. Strony mogą zawrzeć
w nim także inne treści, na przykład
zasady rekompensaty zmniejszonych
wynagrodzeń, gdy dojdzie do poprawy
sytuacji przedsiębiorstwa. Po zawarciu
porozumienia pracodawca przekazuje
kopię dokumentu właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie
pięciu dni.
– Istotne są działania zapewniające
zwiększenie płynności finansowej
dla małych i średnich przedsię-

biorstw. Czy jednak zawieszenie
opłat na ZUS i zniesienie opłaty prolongacyjnej nie odbije się negatywnie na systemie?
– Jeszcze do tego koszyka powinnam dołożyć dodatkowe świadczenie
opiekuńcze. Nie ulega kwestii, że system ubezpieczeń społecznych będzie
wymagał zmian. NSZZ „Solidarność”
od lat zabiega o wypracowanie systemowego mechanizmu waloryzacji najniższych świadczeń, tak aby coroczna ich
waloryzacja uwzględniała rzeczywisty
wzrost cen towarów i usług dla tej grupy świadczeniobiorców, a także poziom
wzrostu gospodarczego. Zabiegamy też
o zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, aby ciężar utrzymania systemu nie opierał się w tak dużym stopniu
na pracownikach. Aktualna sytuacja pokazuje to znakomicie. Wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw jest ważne,
ale też nie powinniśmy zapominać o
tych dużych, które często są zleceniodawcami dla tych małych i średnich.
– Branże silnie uderzone to transport, turystyka, gastronomia, o opiece zdrowotnej „na pierwszej linii” nie
wspominając...
– Wydaje mi się, mam taką nadzieję, że gastronomia i turystyka się wnet
odrodzą. Z podziwem patrzę na małe
firmy gastronomiczne, które szybko się
przeorganizowały i dostarczają posiłki
bezpośrednio do domów. Martwię się
bardziej o stan polskiej służby zdrowia.
Bardzo doceniam poświęcenie pracowników służby zdrowia, wszystkich, którzy w różny sposób walczą na pierwszej
i ostatniej linii frontu walki z koronawirusem. Niepokoi mnie sytuacja w
domach pomocy społecznej. Ochrona
zdrowia jest skoncentrowana na walce
z pandemią i to jest priorytet, ale odkładanie leczenia innych dolegliwości nie
służy pacjentowi, a także finansowemu
obciążeniu systemu w przyszłości.
– Sposobem na odbudowę polskiej
gospodarki mają być wydatki z budżetu państwa oraz zwiększanie
długu publicznego. Premier Morawiecki opowiadał o budowie dróg
w celu aktywizowania mniejszych
firm. Pieniądze mają pochodzić
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Budżet państwa i dług publiczny są
głównym impulsem stymulowania
gospodarki?
– W okresie kryzysu zawsze są
zwiększane wydatki z budżetu państwa.
Zresztą inne kraje idą tą samą ścieżką
(np. USA i Chiny). Inwestycje w infrastrukturę drogową mogą wzmocnić gospodarkę, ale nie wszystkie sektory.
Rozmawiał Artur S. Górski
Rozmowa została przeprowadzona
przed powstaniem „tarczy 3.0”.

Tarcza antykryzysowa: co jest we wnioskach?
Spośród 1 720 795 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tzw.
tarczę rozwiązań:
1 106 857 – dotyczy zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r.;
297 277 – dotyczy świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność
gospodarczą;
 13 120 – dotyczy do�nansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, do�nansowanie do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru
czasu pracy;
 215 328 – dotyczy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 40 296 – dotyczy świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 47 917 – dotyczy odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.
Stan na 22 kwietnia 2020.
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Skuteczny nacisk
„Solidarności”
Dzięki interwencji i naciskom NSZZ„Solidarność”udało się zapobiec wprowadzeniu do„tarczy antykryzysowej 3.0”
antypracowniczych zapisów.
NSZZ „Solidarność” od początku włączył się w działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków pandemii dla
pracowników. Przy negocjowaniu „tarczy
antykryzysowej 1.0” strona związkowa starała się, żeby organizacje zakładowe miały
możliwość rozmów i dialogu z pracodawcą w sprawach dotyczących pracowników.
Udało się wynegocjować zapisy wprowadzające wymóg, że tam, gdzie funkcjonują reprezentatywne związki zawodowe,
wszystkie zmiany muszą odbywać się na
podstawie porozumienia.
Niestety, już „tarcza 2.0” nie została
skonsultowana ze związkami zawodowymi
i znalazły się tam regulacje niekorzystne
dla pracowników, szczególnie pracowników sfery finansów publicznych, tzw.
budżetówki. Również brak konsultacji ze
związkami zawodowymi doprowadził do
tego, że w pakiecie projektów kolejnych
ustaw, czyli „tarczy 3.0”, znalazły się zapisy
wręcz skandaliczne, między innymi wprowadzające możliwość zwolnień pracowników bez ustalania tego ze związkami zawodowymi, zwolnień działaczy związkowych
i osób szczególnie chronionych. Były też
bardzo niekorzystne zapisy dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
czy jednostronnego wypowiadania przez
pracodawców układów zbiorowych pracy
i regulaminów. NSZZ „Solidarność” w tej
sprawie ostro zaprotestował, związkowe
struktury różnych szczebli wydały stanowiska, w których sprzeciwiały się antypracowniczym zapisom „tarczy 3.0”.
Przewodniczący „Solidarności” Piotr
Duda interweniował w tej sprawie u prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremier

Jadwigi Emilewicz. – Jedyną osobą, która
wysłuchała mnie i przeciwstawiła się temu,
był Pan Prezydent. Po raz kolejny stanął na
wysokości zadania i po raz kolejny musimy
mu za to podziękować. Podziękowania kierujemy także do minister Emilewicz, która
negocjowała z „Solidarnością” przez wiele
godzin. I to dzięki Andrzejowi Dudzie i Jadwidze Emilewicz „Solidarności” udało się
te haniebne zmiany wyrzucić z nowej tarczy
– powiedział przewodniczący.
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Protest „Solidarności” okazał się
skuteczny i w nowej wersji „tarczy 3.0”
nie ma już antypracowniczych zapisów.
Prace nad tą wersją tarczy będą kontynuowane, jednak jest zapewnienie ze
strony rządowej, że wszystkie kwestie
dotyczące czasu pracy, wynagrodzeń,
zwolnień i urlopów będą podlegały
konsultacji ze związkami zawodowymi.
(mk)

Brak dialogu rodzi napięcia
Działania podjęte podczas ostatniego weekendu kwietnia i stanowcze stanowisko Związku odniosły skutek i wyhamowały niekorzystne zapędy.
Znów okazało się, do czego może prowadzić brak
konstruktywnego dialogu, skoro ważny dla wszystkich
obywateli projekt ustawy nie został przekazany do konsultacji partnerom społecznym. Zawiodły mechanizmy
konsultacyjne, zadziałała niechęć do konsultowania pomysłów i wprowadzanych rozwiązań na etapie ich tworzenia.
Zwiększa się wtedy ryzyko wprowadzenia rozstrzygnięć
sugerowanych przez wąskie grupy interesariuszy. Przestrzegaliśmy przed tym na początku pandemii, przy „tarczy 1.0”. Wymogliśmy, że
organizacje zakładowe mają możliwość rozmów z pracodawcami, aby tam, gdzie
faktycznie potrzeba przestoju ekonomicznego, odbyło się to w porozumieniu. Po
uprzednim „wyłożeniu kart na stół”, czyli ujawnieniu stanu przedsiębiorstwa.
Zawsze bowiem znajdą się tacy, którzy zechcą skorzystać, czyli zarobić, na nieszczęściu. Czymże innemu miałoby służyć wyrugowanie związków zawodowych,
nieograniczone niemal możliwości rozwiązywania umów o pracę,czy wypowiadania układów zbiorowych? Rozmowy z przedstawicielami rządu były prowadzone
w sobotę, 25 kwietnia, był czas na rozwiązania, nim projekt stał się przedmiotem
publicznego sporu. Czyżby komuś zależało na wywoływaniu napięć?
Droga konstruowania przepisów bez konsultacji musi być zamknięta. Pewność
siebie rządzących podbudowana jest sondażami, które w sytuacji zagrożenia im
sprzyjają. Wysokie poparcie nie jest dane raz na zawsze.
Przypomniały się nam lata 2009 i 2010 i ustawa antykryzysowa, gdy skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego rządzące PO i PSL przerzuciły na
pracowników, liberalizując rynek pracy, dokonując jego segmentyzacji. Dobrze,
że przyszedł czas re�eksji. Czekam z niepokojem na zapisy „tarczy 3.0”, uchwalone
przez parlament i na treść ministerialnych rozporządzeń.
Krzysztof Dośla

Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”
ws. tarczy antykryzysowej 3.0
Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża oburzenie antypracowniczymi i antyzwiązkowymi rozwiązaniami, które mają być zawarte w
tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, w tym m.in. możliwością
nieograniczonego zwalniania pracowników czy też obniżania wynagrodzenia bez jakiegokolwiek porozumienia ze
związkami zawodowymi. To zaprzeczenie konstytucyjnej
roli związków zawodowych i zasad dialogu społecznego.
NSZZ „S w ostatnich tygodniach zgodził się na wiele
ograniczeń wynikających z obecnego kryzysu. Niemniej te
rozwiązania powinny zachęcać do utrzymania miejsc pracy,
a ich podstawą musi być transparentność sytuacji ekono-

micznej firm i dialog z przedstawicielami pracowników.
Tymczasem wspomniane propozycje w praktyce likwidują
dialog i mogą minimalizować rolę związków zawodowych.
To będzie prowadziło do nieuchronnych nadużyć i konfliktów społecznych, potęgujących podziały w i tak już przecież
niełatwej sytuacji.
Wzywamy rząd do wycofania się z takich niedopuszczalnych propozycji, a władze „S” do stanowczych kroków
w przypadku próby ich wprowadzenia w życie.
Gdańsk, 28.04.2020 r.
Bogdan Olszewski
sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Z legitymacją „S” łatwiej i taniej
Już blisko 13 tysięcy elektronicznych
legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało
wydanych w Regionie Gdańskim. Nowa
legitymacja, oprócz funkcji, które miała
„stara książeczka”, daje dodatkowe możliwości. Między innymi zapis odprowadzania składek jest automatyczny. Od
ponad roku posiadacze elektronicznej le-

gitymacji mogą korzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także z
10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, w
ramach programu „Klub PZU Pomoc dla
NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę dla
członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ
„Solidarność” przygotowuje także Bank
Pekao S.A.

O zasadach uzyskania zniżek piszemy na naszej stronie internetowej
(LOTOS, PZU). Jednak, aby z nich
skorzystać, należy w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną, w tym celu trzeba zwrócić
się do macierzystej organizacji związkowej.
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PIĘĆ LAT PREZYDENTURY ANDRZEJA DUDY

Człowiek dialogu
i „Solidarności”
Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015 roku wprowadziły nową jakość
do życia politycznego w naszym kraju.
Do tej pory politycy przed wyborami
udawali, że na poważnie traktują swój
program wyborczy, a Polacy udawali, że
im wierzą. „Obietnice polityczne wiążą
tylko tych, którzy w nie wierzą”, „Dwa
razy obiecać, to jak raz dotrzymać” – tak
mówili na „taśmach prawdy” z restauracji Sowa i Przyjaciele Radosław Sikorski
i Jacek Rostowski. Ostatnie lata pokazały,
że Polacy chcą, aby nimi rządzili politycy, którzy przynajmniej starają się realizować program zaproponowany w czasie
kampanii wyborczej. I nie chodzi o to,
żeby w stu procentach od razu zrealizować wszystko, ale aby przynajmniej
próbować realizować przedwyborcze
obietnice, na miarę możliwości.

Umowa z „Solidarnością”

5 maja 2015 roku NSZZ
„Solidarność” podpisał
z Andrzejem Dudą,
kandydatem na prezydenta
RP, porozumienie. W zamian
za realizację związkowych
postulatów „Solidarność”
oficjalnie poparła
kandydata PiS w wyborach
prezydenckich. Komisja
Krajowa zaapelowała do
członków i sympatyków
„S” oraz innych central
związkowych o głosowanie
na Andrzeja Dudę.

Wychowanek
Lecha Kaczyńskiego
Ostatnie pięć lat pokazały, że Związek zawsze mógł liczyć na Andrzeja
Dudę, który nie tylko w deklaracjach
starał się być wierny ideałom „Solidarności”. Andrzej Duda podąża drogą
wyznaczoną przez śp. prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
– Lech Kaczyński był sercem, swoją pracą i służbą ogromnie związany
z „Solidarnością”. Mam nadzieję, że pan
prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach, że jego wychowanek zaprosił
Komisję Krajową, aby tym spotkaniem
oddać honor „Solidarności” i jej ludziom,
którym zawdzięczamy wolność – mówił
prezydent 29 stycznia 2020 roku podczas
spotkania z członkami krajowych władz
NSZZ „Solidarność” z okazji jubileuszu
40-lecia powstania Związku zorganizowanego w Pałacu Prezydenckim. O kontynuacji działań Lecha Kaczyńskiego
mówił on również w rozmowie z portalem „Niezależna.pl”. –Właściwa polityka,
która już dawno powinna być w Polsce realizowana, jest nastawiona na człowieka,
chroni i wspiera rodzinę. Kiedyś kreował
ją prezydent Lech Kaczyński, a my ją dziś
twórczo rozwijamy.

Wiek emerytalny

FOT. PAWEŁ GLANERT

5 maja 2015 roku NSZZ „Solidarność” podpisał z Andrzejem Dudą,
kandydatem na prezydenta RP, porozumienie, w którym znalazły się
między innymi następujące postulaty:
obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze
stażem pracy, zapewnienia rodzinom
wychowującym dzieci dodatkowego
wsparcia, przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i
reformy szkolnictwa, skutecznej walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości
progów dochodowych uprawniających
do świadczeń socjalnych, oraz wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego, zapewnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50
procent przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej, wyelimino-

wania stosowania śmieciowych umów
o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia, wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym,
branżowym i zakładowym.
W zamian za realizację związkowych
postulatów „Solidarność” oficjalnie poparła kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Komisja Krajowa zaapelowała
do członków i sympatyków „S” oraz innych central związkowych o głosowanie
na Andrzeja Dudę.

Prezydent Andrzej Duda w rocznicę Sierpnia. Rok 2018.

W 2012 roku rząd Donalda Tuska
(który przed wyborami parlamentarnymi zapewniał, że nie ma takiej potrzeby) głosami posłów koalicji rządzącej
PO-PSL podniósł wiek emerytalny z 60
lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ustalając jednakowy próg 67 lat dla wszystkich. Odpowiedzialny za przygotowanie
i przeprowadzenie ustawy był ówczesny
minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, obecnie jeden
z kandydatów na prezydenta. Przeciwko
zmianom w systemie emerytalnym od
początku protestował NSZZ „Solidarność”, który zebrał ponad 2,5 miliona
podpisów pod projektem referendum
w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego i organizował wielotysięczne
manifestacje protestacyjne.
Niechcianą przez większość Polaków
ustawę podpisał prezydent Bronisław
Komorowski, choć przed wyborami
prezydenckimi w 2010 roku deklarował,
że w Polsce nie ma konieczności podnoszenia wieku emerytalnego. – Można
stworzyć możliwość wyboru – na przykład łącznie z wyższą emeryturą. Nic na
siłę – mówił w czasie debaty prezydenckiej z Jarosławem Kaczyńskim. Związkowcy z NSZZ „S” wraz z Prawem
i Sprawiedliwością zaskarżyli ustawę
„67” do Trybunału Konstytucyjnego,
jednak orzekł on, że jest ona zgodna
z konstytucją.
Postulat obniżenia wieku emerytalnego był jednym z głównych

FOT. PAWEŁ GLANERT

Gdy powstaje ten tekst, nie wiadomo jeszcze, czy 10 maja br. odbędą się wybory prezydenckie. Opozycja robi
wszystko, by utrudnić ich przeprowadzenie. Faktem jest jednak, że liderem sondaży jest urzędujący prezydent
Andrzej Duda, który pięć lat temu podpisał z „Solidarnością” umowę programową.

5 maja 2015 r. „Solidarność” podpisała z kandydatem na prezydenta Andrzejem
Dudą porozumienie.

punktów umowy między kandydatem
na prezydenta Andrzejem Dudą a „Solidarnością”. Pierwszy projekt ustawy
przywracającej wiek emerytalny na
poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn Andrzej Duda wniósł do parlamentu już 21 września 2015 roku, a
więc miesiąc po swoim zaprzysiężeniu
na stanowisko głowy państwa. Jednak
Sejm głosami PO-PSL projekt odrzucił.
Ponownie projekt ustawy obniżającej
wiek emerytalny został przedłożony
przez prezydenta pod koniec listopada
2015 roku, a więc już po wygranych
przez PiS wyborach parlamentarnych.
Tym razem prezydencka ustawa została
przez Sejm przyjęta.
Prezydent Andrzej Duda, podpisując
ustawę o obniżeniu wieku emerytalnego
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
w grudniu 2016 roku, powiedział. – Tę
sprawę traktujemy i traktowaliśmy jako
niezwykle ważną; to piękny dzień dla
„Solidarności”. Ustawa weszła w życie
1 października 2017 r.
Obniżenie wieku emerytalnego
nie zamknęło jednak do końca sprawy. Pierwszy punkt umowy pomiędzy
kandydatem na prezydenta Andrzejem
Dudą i „Solidarnością” zawierał jeszcze
jeden postulat, a mianowicie powiązanie możliwości przejścia na emeryturę
ze stażem pracy.
NSZZ „Solidarność” nie zrezygnował z tzw. emerytury stażowej, ze
swojego zobowiązania nie wycofuje się
również Andrzej Duda, który odpowiadając na pytania internautów 28 kwietnia 2020 roku powiedział:
– Zaproponowałem przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Piotrowi
Dudzie zawarcie kolejnej umowy na
kolejny okres mojej prezydentury,
w której prolongowane będzie zobowiązanie i postulat wprowadzenia
emerytury zależnej od stażu pracy.
(…) To nadal oczywiście jest zapis,

zobowiązanie, które wiąże mnie z
NSZZ „Solidarność”, podchodzę do
tego poważnie, wielokrotnie już rozmawiałem na ten temat i z minister
rodziny, pracy i polityki społecznej,
i z prezes ZUS Gertrudą Uścińską, i
z panem premierem. Te kwestie są liczone, bo postulat, żeby to był 40-letni okres pracy jest postulatem bardzo
trudnym do spełnienia. Szukamy tutaj
innych rozwiązań.

Wsparcie rodziny
Drugi punkt umowy zawartej między Andrzejem Dudą a „Solidarnością” brzmiał: „Zapewnienie rodzinom
wychowującym dzieci dodatkowego
wsparcia”. Z tej części obietnicy zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i partia
Jarosława Kaczyńskiego wywiązała się
wzorcowo. Sztandarowym projektem
rządu Beaty Szydło było wprowadzenie w ramach programu „Rodzina
500 plus” dodatku – najpierw na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500
złotych, później program rozszerzony został także na pierwsze dziecko.
Wprowadzono również dodatek w
wysokości 300 złotych na wyprawkę
szkolną dla każdego ucznia. Prezydent
Andrzej Duda przygotował i złożył projekt dotyczący uzupełnienia rozwiązań
prawnych dotyczących programu „Rodzina 500 plus”, którego celem było
uniemożliwienie obniżenia, z powodu
bycia beneficjentem tegoż programu,
świadczeń alimentacyjnych przez sądy
przy ich ustalaniu.
W trakcie obecnej kampanii urzędujący prezydent złożył deklarację, że
nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program „500 plus” lub wydłużała Polakom wiek emerytalny. Deklaracja ta znalazła się w dokumencie
„Obronimy Polskę Plus”, który Andrzej
Duda podpisał 20 kwietnia br.
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Kilka dni później Andrzej Duda
zadeklarował, że nie poprze również
ustaw, które pozwoliłyby na prywatyzowanie publicznej służby zdrowia.
„Pandemia koronawirusa pokazuje,
jak ważna jest publiczna służba zdrowia. W obliczu zagrożenia pacjenci
muszą mieć pewność, że ktoś bierze
odpowiedzialność za ich leczenie.
Dlatego dziś jeszcze wyraźniej widać,
jak niebezpieczne są powracające co
jakiś czas pomysły komercjalizacji
publicznych szpitali, co mogłoby skutkować trudnym dostępem do leczenia,
szczególnie osobom mniej zamożnym,
mieszkającym z dala od dużych skupisk
miejskich. Nie możemy na to pozwolić. Dlatego zobowiązuję się, że w swojej
drugiej kadencji jako prezydent RP nie
podpiszę żadnej ustawy, która pozwalałaby na prywatyzowanie publicznych
szpitali” – brzmi treść podpisanej przez
obecnego prezydenta deklaracji.

Wsparcie pracowników

Płaca minimalna i podatki
Andrzej Duda zobowiązał się do
zapewnienia wzrostu minimalnego
wynagrodzenia do poziomu 50 procent
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W ciągu minionych
lat znacznie wzrosła pensja minimalna,
wprowadzono też minimalną stawkę
godzinową. 1 stycznia 2020 roku minimalna pensja osiągnęła poziom 2600
zł brutto, co dawało postulowane przez
NSZZ „Solidarność” 50 procent średniego wynagrodzenia. Rząd premiera
Mateusza Morawieckiego zapowiedział
nawet, że do końca roku 2021 płaca minimalna wzrośnie do 3000 zł, a do końca roku 2023 – do 4000 zł. Niestety, nie
została uchwalona ustawa, która gwarantowałaby powiązanie minimalnego
wynagrodzenia ze średnim wynagrodzeniem, tak jak postulował NSZZ „Solidarność”. Wciąż poziom „minimalnej”
zależy od decyzji rządzących.
Nie do końca również zrealizowany został postulat podniesienia kwoty
wolnej od podatku. Kwota ta została co
prawda podniesiona, ale tylko dla osób o
najniższych dochodach. Wszystkich Polaków objęła natomiast obniżka podatku
dochodowego z 18 do 17 procent.

Dialog społeczny
W porozumieniu zawartym z „Solidarnością” Andrzej Duda zapowiedział
wzmocnienie dialogu społecznego na
szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym. – Liczę na rolę
Rady Dialogu Społecznego w budowie
lepszej Polski. By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było
w obywatelach odbudowywane. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie,
dla tych zadań, ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych – powiedział
prezydent Andrzej Duda, powołując
22 października 2015 roku członków
nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców
i rządu. Rada Dialogu Społecznego,
która zastąpiła Trójstronną Komisję
do spraw Społeczno-Gospodarczych,
nie do końca spełniła pokładane w niej
nadzieje. 31 stycznia 2018 roku prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy
zawierający zmiany do ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Projekt ten został opracowany
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie propozycji
zgłaszanych przez przedstawicieli stron
reprezentowanych w Radzie Dialogu
Społecznego. „Projekt ustawy zmierza
do usprawnienia prowadzenia dialogu
społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym. Zawarte w projekcie ustawy
rozwiązania można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się
propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady, wykonywanych przez całą
Radę, jak i kompetencji autonomicznych
strony pracowników i strony pracodawców Rady, w drugiej zmiany wzmacniające organizacyjnie Radę, w trzeciej
natomiast propozycje doprecyzowujące
i proceduralne dotyczące wojewódzkich
rad dialogu społecznego” – czytamy
w uzasadnieniu do ustawy.
Także w okresie pandemii prezydent Andrzej Duda, wsłuchując się
w głos NSZZ „Solidarność”, podjął
działania przeciwdziałające ograniczeniu praw pracowniczych i związkowych. Na wniosek Związku prezydent
na początku kwietnia skierował do
Trybunału Konstytucyjnego przepis
z „tarczy antykryzysowej 2.0” dający

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, rok 2016. Prezydent Andrzej Duda
z pracodawcą i związkowcami z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Lęborku.

Prezydent Andrzej Duda
interweniował również przy
okazji prac nad „tarczą
antykryzysową 3.0”. Pierwsze
propozycje nowych regulacji
umożliwiały na przykład
przeprowadzenie „zwolnień
grupowych bez ustalania ze
związkami” oraz „zwolnienie
szczególnie chronionych osób
– kobiet w ciąży, działaczy
związkowych”. – Jedyną
osobą, która wysłuchała mnie
i przeciwstawiła się temu, był
Pan Prezydent. Po raz kolejny
stanął na wysokości zadania
– powiedział Piotr Duda.

FOT. MARCIN ŻEGLIŃSKI

2 czerwca 2017 roku prezydent RP
Andrzej Duda skierował do Sejmu
RP projekt ustawy, której celem było
wprowadzenie zmian ułatwiających

pracownikom realizację uprawnień
pracowniczych. Zaproponowane przez
prezydenta zmiany obejmowały między
innymi przepisy dotyczące wydawania
przez pracodawcę świadectwa pracy,
dyskryminacji i mobbingu w miejscu
pracy czy objęcia szczególną ochroną
przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków
najbliższej rodziny, korzystających z
urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
Prezydent Andrzej Duda skierował
do Sejmu również projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia prawa funkcjonariuszy w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Z
wnioskiem o wystąpienie z inicjatywą
ustawodawczą dotyczącą przyznania
policjantom i funkcjonariuszom Służby Więziennej prawa zrzeszania się w
związkach zawodowych wystąpiła do
prezydenta „Solidarność”. Ustawa wprowadzająca pluralizm związkowy została
uchwalona w lipcu 2019 roku.

FOT. MARCIN ŻEGLIŃSKI

– Przez te pięć lat w każdym
momencie, nawet
w trudnych chwilach,
byliśmy z nim razem.
Dlatego, podsumowując tę
pięcioletnią kadencję, muszę
stwierdzić, że nie ma żadnych
wątpliwości, że Pan Prezydent
jest człowiekiem dialogu,
człowiekiem „Solidarności”,
i zasługuje, by piastować
swoją funkcję przez następne
pięć lat – powiedział Piotr
Duda, przewodniczący Komisji
Krajowej „Solidarności”.
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Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zainaugurowało obchody 40 rocznicy
powstania Związku.

prawo odwoływania członków Rady
Dialogu Społecznego przez premiera,
co zdaniem „Solidarności” jest „rażącym naruszeniem autonomii partnerów
społecznych”.
– Po raz kolejny Pan Prezydent pokazał, że jest człowiekiem dialogu. (...)
Mam nadzieję, że Trybunał jak najszybciej się nad tym pochyli, chociaż
wolałbym, żeby rząd wycofał się z tych
złych rozwiązań i przygotował w tym
temacie nowelizację – powiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda.
Prezydent Andrzej Duda interweniował również przy okazji prac nad „tarczą
antykryzysową 3.0”. Pierwsze propozycje
nowych regulacji umożliwiały na przykład przeprowadzenie „zwolnień grupowych bez ustalania ze związkami” oraz
„zwolnienie szczególnie chronionych
osób – kobiet w ciąży, działaczy związkowych”. – Jedyną osobą, która wysłuchała mnie i przeciwstawiła się temu, był
Pan Prezydent. Po raz kolejny stanął na
wysokości zadania – powiedział Piotr
Duda. Ostatecznie w „tarczy antykryzysowej 3.0” nie znalazły się przepisy
ograniczające prawa pracowników.

Razem w trudnych chwilach

Kontakty obecnej głowy państwa
z NSZZ „Solidarność” od początku były
bardzo żywe. Brał on udział w licznych
uroczystościach z okazji najważniejszych
związkowych rocznic. Kilkakrotnie
uczestniczył w sierpniowych obchodach
powstania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i uroczystościach upamiętniających
tragiczne wydarzenia Grudnia ’70, a także w pielgrzymkach związkowych.
– Człowiek spędza w pracy jedną
trzecią swojego życia. Tam właśnie
tworzy wspólnotę ze swoimi kolegami,
chociażby poprzez związki zawodowe.
Związki zawodowe, które dobrze działają i bronią pracowników, są skuteczne,
ich liderzy uczciwie podchodzą do swoich obowiązków. Właśnie to budowanie wspólnoty pracowników, o których
godność oni chcą ze wszelkich sił dbać,
jest ich wielkim zadaniem – mówił
1 maja 2016 roku prezydent Andrzej
Duda podczas pielgrzymki robotników
do św. Józefa w Kaliszu.
Andrzej Duda był gościem krajowych zjazdów NSZZ „Solidarność”,
chętnie zapraszał też związkowców do
Pałacu Prezydenckiego. Obecność prezydenta Andrzeja Dudy na solidarnościowych uroczystościach to powrót do
tradycji, którą kultywował śp. prezydent
Lech Kaczyński. To potwierdzenie, że
po zmianie władzy politycznej w Polsce
w 2015 roku na czele państwa stanęli
ludzie odwołujący się do ideałów i tradycji „Solidarności”.
Ostatni raz, tuż przed wybuchem
pandemii koronawirusa, prezydent
Andrzej Duda spotkał się z członkami
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
29 stycznia 2020 roku. Okazją była inauguracja obchodów 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
– Przez te pięć lat w każdym momencie, nawet w trudnych chwilach,
byliśmy z nim razem. Dlatego, podsumowując tę pięcioletnią kadencję,
muszę stwierdzić, że nie ma żadnych
wątpliwości, że Pan Prezydent jest
człowiekiem dialogu, człowiekiem
„Solidarności”, i zasługuje, by piastować
swoją funkcję przez następne pięć lat
– powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarności”,
w wywiadzie udzielonym pod koniec
kwietnia dla tysol.pl
Małgorzata Kuźma
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STOCZNIA REMONTOWA „NAUTA” S.A. W GDYNI

Bronimy stoczni. Decyzja jest po rządowej stronie
Związkowcy z NSZZ „Solidarność” stają w obronie Stoczni Remontowej
„Nauta” S.A. w Gdyni. 12 marca br. kilkudziesięciu związkowców z Nauty,
przy wsparciu kolegów ze Stoczni Wojennej, Portu Północnego, Stoczni
Gdańsk, Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, przeprowadziło pikiety pod siedzibami MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., biurem
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., właściciela stoczni, oraz pod Kancelarią
Prezesa Rady Ministrów. Stocznia od połowy kwietnia br. została objęta
przyśpieszonym postępowaniem układowym. To zostawia cień nadziei dla
najstarszej działającej polskiej stoczni.

440 miejsc pracy w Naucie i o co
najmniej drugie tyle w łańcuchu
dostaw i u kooperantów.

Zarząd spółki wystąpił o przyspieszone postępowanie układowe. W ślad
za tym od 15 kwietnia br. został ustalony nadzorca sądowy, którego zgoda
jest niezbędna do dokonania czynności
przekraczających zwykły zarząd.
Co to oznacza? Ta forma postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia
dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie
uproszczonym. Celem jest uniknięcie
ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Ustawa
przewiduje krótsze terminy na rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego
oraz przygotowanie spisu wierzytelności, a także planu restrukturyzacyjnego
przez nadzorcę sądowego. Przyspieszone postępowanie układowe powinno
trwać do czterech miesięcy.
– Konieczna jest dalsza nasza presja,
by była przeprowadzona restrukturyzacja stoczni w zgodzie także z interesami stoczni i jej pracowników. Kolejne
pismo z apelem o wsparcie wysłaliśmy
pod koniec kwietnia do premiera Morawieckiego. Liczymy, że Skarb Państwa
spróbuje nam pomóc. Niestety, obietnice pozostają obietnicami. Nie rzucono nam koła ratunkowego – ocenia
Edmund Ruszkowski, przewodniczący
KM NSZZ „Solidarność” Stoczni „Nauta” S.A.
W połowie marca br. związkowcy
udali się przed KPRM. Przekazali wówczas petycję do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do szefostwa Polskiej
Grupy Zbrojeniowej.
– KM NSZZ „Solidarność” Stoczni
Remontowej „Nauta”, mając świadomość
istotnych zagrożeń dla funkcjonowania
spółki, groźby utraty miejsc pracy oraz
w związku z przedłużającymi się procesami decyzyjnymi od dłuższego czasu
prowadziła rozmowy z właścicielami,
które w naszej ocenie nie przyniosły
oczekiwanego rezultatu. Dlatego NSZZ
„Solidarność” postanowił podjąć działania statutowe w formie pikiety protestacyjnej – ogłoszono w komunikacie
NSZZ „Solidarność” Nauty.
W Warszawie było głośno: „Ratujcie
Nautę, ratujcie stocznię! Nic nie zrobicie, stocznię zniszczycie!” – skandowali
związkowcy.
Stocznia boryka się z problemami
od lat 2012/13. Zaczęły się one od bu-

Stocznia Remontowa „Nauta”
ma za sobą sto lat tradycji.
Jest najstarszą działającą
stocznią w Polsce. Jej tradycja
wywodzi się od założonego
w 1922 roku warsztatu
szkutniczego budowy kutrów
i łodzi rybackich.
dowy dwukadłubowego, przypominającego katamaran, statku naukowo-badawczego Oceanograf dla Uniwersytetu
Gdańskiego, która zakończyła się stratą.
Mimo że 16 maja 2018 r. statek wypłynął w swój dziewiczy rejs, Naucie to
nie pomogło. Zapisy kontraktu w myśl
zasady „zaprojektuj i zbuduj” były dla
niej niekorzystne.
– Sytuacja, w jakiej znajduje się spółka, ma swoje źródło w narzuconej wcześniej strategii większościowego akcjonariusza. Polegała ona na zwiększaniu
przychodów poprzez sprzedaż usług w
sektorze budowy kadłubów statków, co
nie gwarantowało pożądanych zysków, a
wręcz przeciwnie, spowodowało straty i
zadłużenie, czego zwielokrotniony efekt
widać do dziś. Nakazano nam otwarcie
nowych budów, a nie mieliśmy linii do
budowy nowych jednostek. Musieliśmy
wspierać się innymi firmami. Kontrakty były nieprzemyślane. Chociażby ów
katamaran dla uniwersytetu. Był nam
na siłę wrzucony do realizacji – mówi
Edmund Ruszkowski.
Po korektach projektu okazało się, że
stocznia wyszła na minus. Uniwersytet
dopłacić nie mógł, bo zamówienie było
publiczne, a cena przetargowa okazała
się niedoszacowana. Dla stoczni oznaczało to stratę.
Splendoru szefom przedsiębiorstwa
nie przyniosło też przewrócenie się w
kwietniu 2017 r. remontowanego w
stoczni norweskiego Hordafor V. Konrad Konefał, wówczas zarządzający MS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (do których zaliczał się MARS),
powiedział, że „dok był wykonany ponad pięćdziesiąt lat temu w technologii,
której się już nie używa, a był to nieszczęśliwy wypadek”. Ktoś jednak wydał polecenie umieszczenia jednostki
na doku. Bogu dzięki nikt nie zginął,
ale strata wizerunkowa była. Sprawę
omawiano na posiedzeniu sejmowych
komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej i Obrony Narodowej.
W ślad za tym zdarzeniem ostatecznie zamknięto Zakład Nowych Budów Stoczni Remontowej „Nauta” S.A.

FOT. RENATA TKACZYK

Ważą się losy Stoczni Remontowej
„Nauta”, wchodzącej – poprzez fundusz
MARS Shipyards & Offshore, w skład
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ta zaś
podlega pod Ministerstwo Aktywów
Państwowych. Chodzi o obronę

12 marca 2020 r. Pikieta w obronie Stoczni Nauta.

w Gdańsku, gdzie powstawały jednostki
rybackie i upadł projekt budowy wież
wiatrowych. W grudniu ub.r. odbyło
się wodowanie statku rybackiego m/v
Tor-ön na zlecenie duńskiej stoczni
Karstensens Skibsvaerft AS, ostatniej
jednostki pływającej, jaka zostanie zbudowana w tym zakładzie na terenach
dzierżawionych od spółki Synergia ’99.
Majątek po Zakładzie Nowych Budów
dzierżawi teraz stocznia Crist.
– Obiecano nam w jak najkrótszym
czasie odpowiedź z PGZ. Czekamy. Ludzie są zdesperowani. To nie pracownicy są winni stanu stoczni. Polityka była
zbyt zaangażowana w sprawy zakładu.
Gdyby nie nowe budowy, to stocznia na
remontach i przebudowach innych jednostek miałaby zysk 7 milionów złotych
co roku – ocenia lider stoczniowej „S”.
A może jest problem kadr okrętowników, tak projektantów, jak i średniej
kadry technicznej?
– Z kadrami nie jest najgorzej. Mamy
młode kadry techniczne i na dzień dzisiejszy inżynierowie udźwigną temat remontów, ale budowę jednostek już niekoniecznie. To wymaga wsparcia biur
konstrukcyjnych. Ale, co ważne, i dla
nas jest atutem, to fakt, że mamy pracę przy remontach i w przebudowach.
Mamy zamówienia. Co z tego, kiedy
zaszłości na nas ciążą i nie pokrywamy
zobowiązań – uważa przewodniczący
„S” w Naucie.
Stocznia, mająca zamówienia, ale
borykająca się z finansowymi problemami, może zniknąć wraz z miejscami
pracy. Odpowiedzialność spoczywa
na PGZ i ministerstwach – aktywów
i obrony. Szansą byłoby włączenie
stoczni w program modernizacji Marynarki Wojennej, która pilnie potrzebuje
nowych okrętów. Nowe produkcje i remonty odbywałyby się na terenach po
Stoczni Gdynia należących do Nauty.

Tereny należące do Stoczni Wojennej
miałby wykupić Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Czas pokaże, czy to realne.
„W naszej stoczni od wielu lat podejmowane i narzucane decyzje właścicielskie doprowadziły do tragicznej sytuacji
firmę, w której pracujemy. Ostrzegaliśmy i informowaliśmy o tych nieprawidłowościach szczególnie w 2016 roku,
ale nikt nie reagował. Długi wygenerowane w latach 2013–18 z powodu
kontynuacji realizacji nowych budów
jednostek pływających stanowią obciążenie, którego Stocznia sama na pewno
nie podźwignie” – czytamy w piśmie
KM NSZZ „Solidarność” do premiera
Mateusza Morawieckiego.
„Piłka w grze” jest po stronie premiera, którego kancelaria powinna
skoordynować resorty, a w ślad za tym
skapitalizować i podnieść kapitał spółki. Rok 2018 firma zamknęła stratą 56
milionów złotych netto. Jest jednak cień
nadziei. Tu potrzebne jest konkretne
działanie MARS TFI oraz PGZ i przychylność rządu.
Przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla nie od dziś mówi,
że zła sytuacja Nauty wynika z błędnych
decyzji w zarządzaniu firmą.
– Stocznia Nauta jest klasycznym
przykładem niewłaściwego zainteresowania się polityków zakładem
przemysłowym. Zainteresowanie nakierowane na Nautę datuje się na lata
2012–2013. Teraz na politykach ciąży
odpowiedzialność, co prawda już z innej opcji. W 2011 roku stocznia była w
na tyle dobrej kondycji, że próbowano
ją przekształcić w podmiot prywatny
poprzez spółkę menedżersko-pracowniczą. Pokazano wtedy, że można na
państwowej stoczni zarabiać pieniądze.
I to były ostatnie miesiące ówczesnego
zarządu, a pomysł upadł – przypomina
Krzysztof Dośla.

W tzw. międzyczasie nastąpiła sprzedaż suchego doku po Stoczni Gdynia
prywatnemu podmiotowi i wymuszenie
jego dzierżawy na Naucie. Błędy w zarządzaniu, brak wyobraźni w gremiach
decyzyjnych i splot wypadków spowodował rosnące zadłużenie przedsiębiorstwa.
– Brakowało szerszej perspektywy,
zwyczajnie wiedzy i odrobiny wyobraźni, nawet jeśli dobra wola była. Na dodatek właściciel, czyli de facto państwo,
nie reagował na brak umiejętności menedżerskich. Wyobraźnia musi sięgać
dalej niż jedna polityczna kadencja. Na
gospodarce morskiej trzeba się po prostu znać. A to wymaga specjalistycznej
wiedzy doradców i decydentów – dodaje Krzysztof Dośla.
Tej perspektywy, woli i wiedzy zabrakło w przypadku Stoczni Gdynia,
Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz
PLO. Jak będzie tym razem?
W 2016 roku rząd przekonywał, że
wnet przystąpi do zamawiania nowych
jednostek, w tym dziewięciu okrętów
dla Marynarki Wojennej, promów
pasażerskich, kutrów. Na razie w tym
temacie „flauta”. Zgodnie z rozpisanym
do 2026 roku programem modernizacji
Marynarki Wojennej jakoby będziemy
przeznaczać miliard złotych rocznie na
okręty, systemy rozpoznawcze i dowodzenia oraz śmigłowce. Już powinniśmy znać portfel zamówień, który ma
do zaoferowania MON. W segmencie
rynku cywilnego szansę można upatrywać w remontach i przebudowach
jednostek offshore.
Stocznia Remontowa „Nauta” ma
za sobą sto lat tradycji. Jest najstarszą
działającą stocznią w Polsce. Jej tradycja wywodzi się od założonego w 1922
roku warsztatu szkutniczego budowy
kutrów i łodzi rybackich.
Artur S. Górski
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Czas epidemii:
najważniejsze informacje
Rozmowa z KRZYSZTOFEM CIESZYŃSKIM, regionalnym
rzecznikiem prasowym ZUS województwa pomorskiego
– Z powodu epidemii można było
złożyć wniosek o odroczenie płatności składek ZUS, potem nastąpiła
zmiana polegająca na możliwości
zwolnienia z tych składek. Podsumujmy więc najpierw, jak to wygląda
obecnie.
– Odroczenie terminu płatności
składek to rozwiązanie, które funkcjonuje w polskim prawie od dawna.
Gdy ZUS zgodzi się na nie i podpisze
z przedsiębiorcą umowę, ten może je
uregulować w późniejszym terminie.
Nie płaci wtedy odsetek za zwłokę,
a jedynie opłatę prolongacyjną. W czasie epidemii ZUS zezwolił także na
odraczanie zaległych składek. Decyzja
UOKiK, jaka zapadła po uzgodnieniu
z Komisją Europejską, że odroczenie
nie stanowi pomocy publicznej, pozwoliła ZUS opracować i udostępnić
maksymalnie uproszczony wniosek.
Przepisy tarczy antykryzysowej zwolniły przedsiębiorców z opłaty prolongacyjnej, co jednak znacznie ważniejsze
umożliwiły zwolnienie ze składek za
marzec, kwiecień i maj tego roku. To
państwo przejmie pokrycie składek od
przedsiębiorców, którzy działali przed
1 kwietnia 2020 r. Zwolnienie dotyczy
składek za płatnika i jego pracowników.
Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do
świadczeń zdrowotnych oraz świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.
– Kto w ogóle może się zgłosić? Jak
wygląda to w przypadku przedsiębiorców, a jak u osób samozatrudnionych?
– Zwolnienie dotyczy małych firm,
które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych do dziewięciu osób. Przepisy
rozszerzające „tarczę antykryzysową”
przewidują, że ze zwolnienia ze składek
mogą skorzystać także firmy zgłaszające
do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Zwolnieniem w ich przypadku zostanie objęte
50 procent kwoty składek wykazanej w
deklaracjach rozliczeniowych. Do liczby
ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Krąg podmiotów
uprawnionych do zwolnienia ze składek
poszerzył się też o spółdzielnie socjalne.
W ich przypadku nie ma limitu osób zgłaszanych do ubezpieczeń, a zwolnienie jest
całkowite. Zwolnienie dotyczy składek
za samego płatnika i jego pracowników.
Mogą z niego skorzystać również samozatrudnieni, którzy opłacają składki tylko
na własne ubezpieczenie, z przychodem
do 15 681 zł. Przedsiębiorcy, którzy mogą
skorzystać z ulgi, mają czas do 30 czerwca, aby złożyć wniosek.
– Możliwe jest też świadczenie postojowe dla samozatrudnionych...

– Od początku kwietnia
w całym kraju ZUS otrzymał
blisko 1,6 miliona wniosków
o pomoc z tzw. tarczy.
Dominują wnioski o zwolnienie
ze składek, których jest
1,1 miliona. Wpłynęło także
ponad 320 tysięcy wniosków
o świadczenie postojowe
dla samozatrudnionych
i blisko 50 tysięcy wniosków
o świadczenie postojowe dla
zatrudnionych na umowach
cywilnoprawnych.
– Co do zasady wynosi ono 2080
złotych. Jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane i będzie je można
uzyskać do trzech razy. Warunkiem
jest, aby rozpoczęcie działalności
nastąpiło przed 1 lutego tego roku.
Przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku musi spaść
o co najmniej 15 procent w stosunku
do miesiąca poprzedniego. Świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po
31 stycznia tego roku. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze
zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości
1300 złotych.
– Ile wniosków zostało złożonych?
Ilu przedsiębiorców na Pomorzu
skorzystało i skorzysta z tej formy
wsparcia?
– Od początku kwietnia w całym
kraju ZUS otrzymał blisko 1,6 miliona
wniosków o pomoc z tzw. tarczy. Dominują wnioski o zwolnienie ze składek,
których jest 1,1 miliona. Wpłynęło także
ponad 320 tysięcy wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i blisko 50 tysięcy wniosków
o świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Do 16 kwietnia do pomorskich
placówek ZUS wpłynęło ponad 61,6 tysiąca wniosków o wsparcie. Ponad 44,5
tysiąca dotyczy zwolnienia ze składek,
13,7 tysiąca to wnioski o świadczenie
postojowe dla prowadzących swoją działalność, a ponad 1,5 tysiąca to
wnioski o świadczenie postojowe dla
pracujących na umowach cywilno-

wniosków wpłynęło do ZUS ponad 510
tysięcy. Wysokość zasiłku to 80 procent
podstawy jego wymiaru. Dodatkowego
zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni
zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.
– Jak wygląda procedura związana
z tym zasiłkiem?
– Wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie
o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Natomiast prowadzący własną działalność lub osoby z nimi współpracujące powinny złożyć takie oświadczenie w ZUS. Można to zrobić poprzez
Platformę Usług Elektronicznych,
pocztą lub wrzucić do specjalnej
skrzynki w placówce zakładu. Osoby, które przed uchwaleniem nowych
przepisów złożyły już oświadczenie
na nowy okres, nie muszą tego robić
ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejny zasiłek.

prawnych. Otrzymaliśmy także ponad
1,7 tysiąca takich wniosków o odroczenia terminu płatności lub rozłożenie
na raty należności z tytułu składek bez
opłaty prolongacyjnej. Pierwsze świadczenia postojowe zostały wypłacone 15
kwietnia. Na Pomorzu to już ponad 12
tysięcy wypłat w łącznej kwocie ponad
24,6 miliona złotych.
– ZUS oferuje też świadczenie dla
osób, które korzystają z umów cywilnoprawnych, na przykład o dzieło. Jak to wygląda?
– Wykonujący umowy cywilnoprawne mają prawo do świadczenia
postojowego. Wnioski o to świadczenie
składają zatrudniający. Co do zasady
wynosi ono 2080 złotych i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku, gdy suma przychodów z tych umów cywilnoprawnych
w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym złożony został wniosek
o świadczenie postojowe wynosi do
1299,99 zł, to świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Dla pozostałych
warunkiem uzyskania świadczenia jest,
aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie
przekraczał 300 procent przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego
na dzień złożenia wniosku. Poza tym
zawarcie umowy musi nastąpić przed
1 kwietnia 2020 r. Postojowe będzie
mogło być wypłacone nie więcej niż
trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną będzie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym
wniosku nie uległa poprawie.
– Co z osobami, które musiały bądź
muszą przebywać na kwarantannie i
świadczeniami dla nich?
– Dokument w tej sprawie jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu
choroby, czyli wynagrodzenia chorobowego, które wypłaca pracodawca i
zasiłku chorobowego, który wypłaca
ZUS. Może być on dostarczony do
pracodawcy bądź do ZUS po okresie
kwarantanny lub izolacji. Gdy lekarz
podda osobę podejrzaną o zachorowanie, chorą lub narażoną na zakażenie
hospitalizacji lub kwarantannie oraz
badaniom, również w przypadku, gdy
brak jest decyzji inspektora sanitarnego, a następnie ubezpieczony otrzyma
taką decyzję, to będą przysługiwały mu
te same świadczenia z tytułu choroby.
Jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze
względu na stan zdrowia potrzebne
jest orzeczenie o czasowej niezdolności
do pracy z powodu choroby, to może
wystawić zaświadczenie lekarskie. Jest
ono podstawą do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Obo-

wiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla
osób powracających z zagranicy została
wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic. Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie
chorobowe od pracodawcy i zasiłek
chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego. Początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która
wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy
również osób, które wspólnie z nią
zamieszkują lub gospodarują. Dlatego
osoba wracająca z zagranicy przekazuje
dane domowników do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31
marca, którzy odbywają obowiązkową
kwarantannę, mają prawo do wypłaty
świadczeń chorobowych. Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy
lub zasiłek chorobowy finansowany z
funduszu chorobowego, którym dysponuje ZUS.
– W związku z sytuacją w Polsce ZUS
wypłaca również więcej zasiłków
opiekuńczych. Kto może z nich skorzystać? Ile jest to zasiłków i w jakich
kwotach?
– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przysługuje na czas zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół, klubów dziecięcych i innych placówek, do których
uczęszczają dzieci. Dotyczy to rodziców dzieci do ósmego roku życia, ale
także opiekunów starszych dzieci niepełnosprawnych. Rodzice muszą być
objęci ubezpieczeniem chorobowym.
Ubezpieczenie to jest obowiązkowe
w przypadku pracujących na umowę o pracę albo dobrowolne, jak to
jest przy umowie zlecenia lub własnej
działalności gospodarczej. O świadczenie mogą się starać także rodzice dzieci
do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 roku życia
w przypadku orzeczenia o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też
opiekunom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Świadczenie dostaną również rodzice
osób pełnoletnich niepełnosprawnych,
które nie mogą uczęszczać do placówki,
ponieważ została zamknięta z powodu
koronawirusa. Do 24 kwietnia takich

– Co, jeśli w trakcie epidemii komuś
kończyła się ważność orzeczenia
o niezdolności do pracy?
– Ważność orzeczenia ZUS, która
upływa w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub też w okresie 30 dni po ich odwołaniu, zostanie wydłużona na okres
kolejnych trzech miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności. Jednak, aby
tak się stało, przed upływem terminu
ważności tego orzeczenia trzeba złożyć
wniosek o świadczenie na dalszy okres.
Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których
ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Będą one
ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie
dłużej niż do końca 12-miesięcznego
okresu pobierania świadczenia. Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także
ważność orzeczeń, które wygasły przed
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 r.
Chodzi o sytuację, w której klient złożył
wniosek o świadczenie na dalszy okres,
na przykład o przedłużenie renty przed
upływem ważności orzeczenia, a ZUS
nie wydał nowego orzeczenia.
– Co w przypadku osób, które miały
w tym czasie wyjeżdżać na obozy
rehabilitacyjne?
– Od 14 marca 2020 r. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał
czasowo wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych. Skierowania będzie można
zrealizować w późniejszym terminie.
Będziemy o tym informować.
– Jak wygląda obecnie praca ZUS?
Co może zrobić osoba, która chce
załatwić swoją sprawę osobiście?
– Nasi pracownicy cały czas pracują, realizując wnioski i świadczenia.
Do końca kwietnia wstrzymana była
jednak bezpośrednia obsługa klientów.
Sale obsługi klientów były dostępne
tylko w ramach wydzielonych stref,
w których klienci mogli samodzielnie
składać wnioski do przeznaczonych do
tego skrzynek, bez kontaktu z pracownikiem. Od 4 maja wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów.
Rozmawiał: Tomasz Modzelewski
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Narodziny dla Boga, dla świata, dla Polski
Na setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II będą msze święte i wspomnienia, modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Jednak
w innej, podyktowanej pandemią, rzeczywistości.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18
maja 1920 r. w Wadowicach, jako syn
Karola Wojtyły i jego żony Emilii z
Kaczorowskich. Atmosfera panująca
w domu rodzinnym silnie wpłynęła na
rozwój duchowy i intelektualny przyszłego papieża.
Karol Wojtyła senior od 1900 roku
służył w wojsku austro-węgierskim, by
w stopniu porucznika przejść do Wojska Polskiego. W 1906 r. zawarł związek małżeński z Emilią Kaczorowską.
Urodziło się im troje dzieci: Edmund,
Olga i Karol. Olga zmarła wkrótce po
urodzeniu.
„Nieraz zdarzało mi się budzić w
nocy i wtedy zastawałem mego Ojca
na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym” – napisał Jan Paweł II („Dar
i Tajemnica”).
Matka Emilia, z domu Kaczorowska,
urodziła się 26 marca 1884 r. w Krakowie. Ukończyła szkołę Sióstr Miłości
Bożej. Prowadziła dom i opiekowała się
synami. Była wątłego zdrowia, zmarła
13 kwietnia 1929 roku.
„Matkę straciłem jeszcze przed
Pierwszą Komunią świętą w wieku 9
lat i dlatego mniej ją pamiętam i mniej
jestem świadom jej wkładu w moje wychowanie religijne, a był on z pewnością bardzo duży” – Jan Paweł II, „Dar
i Tajemnica”.
Wzruszony Jan Paweł II w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. wspominał:
„Po synowsku całuję próg domu
rodzinnego, wyrażając wdzięczność
Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za
ciepło rodzinnego gniazda, za miłość
moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet
wtedy, gdy przychodziło zetknąć się
z doświadczeniem śmierci i trudami
codziennego życia w niespokojnych
czasach”.
Brat, Edmund Wojtyła, absolwent
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował
w szpitalach w Krakowie i w Bielsku.
Młody, 26-letni lekarz zmarł w 1932 r.
po zarażeniu się szkarlatyną.
„W duchu lekarskiej powinności towarzyszył cierpiącym także wtedy, gdy
ówczesny stan medycyny nie dawał

Chrzest
20 czerwca 1920 roku rodzice zanieśli miesięcznego „Lolka” do kościoła pw. Ofiarowania NMP, gdzie został
ochrzczony przez kapelana wojskowego
ks. Żaka.
„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak
droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez
moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Przy tej
chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski
Bożego synostwa i wiary Odkupiciela
mojego, do wspólnoty Jego Kościoła.
Chrzcielnicę tę uroczyście ucałowałem
w roku tysiąclecia chrztu Polski jako
ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi na 50
rocznicę mojego chrztu, jako kardynał,
a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę
chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako
następca świętego Piotra” – wspominał
Jan Paweł II w Wadowicach 7 czerwca
1979 roku.
Dwadzieścia lat później, 16 czerwca
1999 roku, uzupełnił:
„Wiele wspomnień. W każdym razie tu, w tym mieście, w Wadowicach,
wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło,
i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły,
i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”.
I dalej:
„Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy „Antygonę” Sofoklesa
(Antygona – Halina, Ismena – Kazia,
mój Boże). A ja grałem Hajmona: O
ukochana siostro ma, Ismeno, czy ty nie
widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na
świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś”.
Karol Wojtyła opuścił Wadowice w
roku 1938, udając się na studia polonistyczne do Krakowa. Zaczynała się
dalsza ścieżka życia przyszłego Ojca
Świętego...

Bierzmowanie narodu
W 1979 roku Jan Paweł II przemawiał z mocą, która wydobywała z beznadziejności, zapomnianym językiem,
nie nowomową PRL. Społeczeństwo
przypomniało sobie znaczenie słów:
„dobro”, „zło”, „uczciwość”, „patriotyzm”, „ojczyzna”, „odpowiedzialność”.
Zabieg semantyczny pokazał wielką
tradycję kulturową, dla której ówczesna
rzeczywistość to był epizod w dziejach
narodu:
„Pragnę wam przekazać Ducha,
ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie „bierzmowanie dziejów”,
które przeżywacie” – papieskie słowa
nabrały mocy i dokonało się obudzenie godności.

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

Dom rodzinny „Lolka”

możliwości skutecznej pomocy. A potem on sam doświadczył śmiertelnej
choroby” – jakże wymownie dzisiaj
brzmią papieskie słowa z listu do biskupa Tadeusza Rakoczego z 2003 roku.

W przemówieniu do członków
„Solidarności” z 11 listopada
2003 roku Ojciec Święty
powiedział: „Dziękuję Bogu za
rok 1979, w którym poczucie
jedności w dobrem i wspólne
pragnienie pomyślności
uciemiężonego narodu
zwyciężyło nad nienawiścią
i chęcią odwetu, i stało
się zaczynem budowania
demokratycznego państwa.
Owszem, były próby
zniszczenia tego dzieła. Udało
się te próby przetrwać”.
W homilii do młodzieży akademickiej w kościele św. Anny Jan Paweł
II mówił: „Człowieka trzeba mierzyć
miarą sumienia, miarą ducha, który
jest otwarty ku Bogu”.
W Częstochowie, podczas Apelu
Jasnogórskiego, wyjaśniał: „Czuwać
– to znaczy strzec wielkiego dobra.
Trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o
każde dobro człowiecze, bo ono jest dla
każdego z nas wielkim zadaniem. Nie
można pozwolić na to, by marnowało
się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co
chrześcijańskie, na tej ziemi. Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężajcie!”.
Wreszcie na krakowskich Błoniach
mówił: „Musicie być mocni tą mocą,
którą daje wiara! (…) I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście

całe to duchowe dziedzictwo, któremu
na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie
świętym – abyście nigdy nie zwątpili i
nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście
nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”.
Było kwestią krótkiego czasu, kiedy
słowo zacznie przyoblekać się w czyn.

Ojciec społecznej rewolucji
wolności
Jan Paweł II przestrzegał nas, że
„wolność nie została nam dana, ale
zadana i egzamin z wolności trzeba
zdawać każdego dnia”. Zdawać przez
udział w życiu publicznym i reagowanie na wynaturzenia systemu władzy, na
arogancję władzy i zawłaszczanie demo-

kracji dla uprzywilejowanych i preferowanie własnej grupy politycznej.
W sformułowanych na strajkach w
1980 roku postulatach było echo orędzia Ojca Świętego z pielgrzymki roku
1979, brzmiące wbrew kategoriom społeczeństwa socjalistycznego, a utworzona wtedy straż kościelna była pierwszą
zorganizowaną i niezależną strukturą
społeczną w PRL.
Ksiądz dr Józef Tischner wspominał: „Jedliśmy z Papieżem kolację, kiedy włoska telewizja pokazała zdjęcia z
Gdańska. Brama strajkującej Stoczni.
Tłum ludzi. Na sztachetach stoczniowego płotu pozatykane bukiety kwiatów.
Kamera najeżdża na bramę i między
tymi kwiatami pokazuje portret Jana
Pawła II. A Papież siedzi obok mnie.
Skulił się. Nie powiedział słowa. Nie
było jeszcze wiadomo, jak to się wszyst-

FOT. L’OSSERVATORE ROMANO

Symboliczny był obraz papieża Franciszka, kroczącego 27 marca 2020 roku
w deszczu przez zamknięty z powodu
pandemii COVID-19, opustoszały plac
Świętego Piotra, modlącego się: „Panie, nie zostawiaj nas na łasce burzy”
i błogosławiącego „Urbi et Orbi”. Symbolicznie 8 kwietnia 2005 roku wiatr
przewracał strony księgi ewangeliarza,
by na koniec ceremonii ją zamknąć na
papieskiej trumnie. Jana Pawła II pożegnały tłumy wiernych. Modlono się po
łacinie, w języku Kościoła powszechnego oraz w językach włoskim, francuskim, polskim, niemieckim, suahili,
tagalskim, portugalskim...

Watykan, 11 listopada 1996 r.
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Pierwszy raz słowo „solidarność”
zostało użyte w kontekście organizacji
założonej w Krakowie w 1977 roku,
po śmierci studenta UJ Staszka Pyjasa.
Jego przyjaciele powołali Studencki Komitet Solidarności.
– Ludziom się wydawało, że nazwa
jest niedokończona. „Solidarności
z kim?”, pytali. Odpowiadaliśmy: „Ze
sobą nawzajem”. Nie pamiętam, skąd
wzięliśmy słowo „solidarność”, pamiętam, że często używał go Karol Wojtyła.
Nam się wydawało świeże, nieskażone
nowomową – opowiadała Liliana Batko-Sonik z SKS.
Jan Paweł II wydobył ewangeliczne
treści ze słowa „solidarność”. Tak jak
Leon XIII z „przyjaźni”, Pius XI z „miłości społecznej”, a Paweł VI z „cywilizacji miłości”. W encyklice „Redemptor
hominis” (1979 r.) „solidarność” to
przeciwieństwo egoizmu, synonim braterstwa i współodpowiedzialności.
W trakcie przełomowej pielgrzymki w 1979 roku słowo „solidarność”
padło z papieskich ust dwa razy, gdy
wzywał księży do zachowania „solidarności z całym narodem w jego najtrudniejszych okresach” i gdy mówił do
studentów.
W listopadzie 1980 roku w encyklice „Dives in Misericordia” papież pisał:
„Świadomość, że jesteśmy zwykle wzajemnie wobec siebie dłużnikami, idzie
w parze z wezwaniem do braterskiej solidarności, której św. Paweł dał wyraz
w zwięzłym wezwaniu: Jeden drugiego
brzemiona noście”.
„Nie dajcie się zwyciężyć złu, lecz zło
dobrem zwyciężajcie” i „Jeden drugiego
brzemiona noście” – te dwa zdania wryły się w lata 80.
W encyklice społecznej „Laborem
exercens” (1981 r.) papież zwrócił się
o uszanowanie człowieka pracy, o to,
by nikt nie traktował go jako narzędzia
produkcji, zwrócił uwagę na potrzebę
sprawiedliwej zapłaty i na prawo do
tworzenia związków zawodowych. Praca bowiem „ma to do siebie, że przede
wszystkim łączy ludzi – i na tym polega jej siła społeczna, siła budowania
wspólnoty”.
Stwierdził: „Działalność związków
zawodowych wkracza niewątpliwie w
dziedzinę „polityki” rozumianej jako
roztropna troska o dobro wspólne”.
Zadaniem związków nie jest uprawianie polityki w znaczeniu, jakie się powszechnie nadaje temu słowu dzisiaj.
„Związki nie mają charakteru partii
politycznych walczących o władzę i
nie powinny podlegać decyzjom partii
politycznych, ani też mieć zbyt ścisłych
związków z nimi”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego
Jan Paweł II nieustannie wzywał do rozwagi, przestrzegał przed rozlewem krwi
i nawoływał władzę do podjęcia dialogu
w imię prawdy.
Przekazany Ojcu Świętemu list od
TKK NSZZ „Solidarność” kończył się
słowami: „Solidarność będzie czekała
na Ciebie, Ojcze Święty, na wszystkich
etapach Twojej pielgrzymki do Ojczyzny”. Papież podczas audiencji generalnej wysłał sygnał, że list otrzymał,

powiedział: „Cieszę się, że spotkam się
z Solidarnością na wszystkich etapach
mojej pielgrzymki do Ojczyzny”.
W czerwcu 1983 roku Jan Paweł II
powiedział: „Nie tracę nadziei, że ten
trudny moment może stać się drogą do
społecznej odnowy, której początek stanowią umowy społeczne zawarte przez
przedstawicieli władzy państwowej z
przedstawicielami świata pracy. Nie
przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna – według
zasad wypracowanych w takim trudzie
w przełomowych dniach sierpnia 1980
roku i zawarta w porozumieniach – dojdzie stopniowo do skutku”.
W Katowicach w 1983 roku św.
Jan Paweł II przywołał słowa prymasa
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Testament Ojca Świętego
Jana Pawła II

i międzynarodowej. Jakże doniosły jest
fakt, że to właśnie słowo „solidarność”
zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem”.
W Gdańsku w homilii skierowanej
do ludzi pracy uzupełnił: „W tym mieście, a równocześnie na całym Wybrzeżu Bałtyckim, i w innych środowiskach
pracy w Polsce, podjęto ogromny wysiłek, zmierzający do tego, by ludzkiej
pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny. (…) Solidarność – to
znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię,
to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy
„brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może
być walka silniejsza od solidarności. Nie
może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt
wielkie brzemiona”.

Epilog
W notatce UBP dotyczącej Karola
Wojtyły z 1953 roku znalazły się jego
słowa: „Walka wchodzi w ostrzejszą
fazę. Jaki będzie rezultat, wiadomo z góry, zwycięstwo może być tylko po naszej
stronie”. 16 października 1978 roku

FOT. WOJCIECH BUCZAK

Solidarność

16 października 1978 roku
Edward Gierek, gdy odebrał
telefon od Stanisława Kani
z wiadomością, że Polak został
papieżem, westchnął:
„O rany boskie!”.

8 kwietnia 2005 r. Uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II.

W Imię Trójcy Przenajświętszej. Amen

„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie” (por. Mt 24, 42) – te
słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan
zechce.
Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie
życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak
jak wszystko, również i tę chwilę oddają w ręce Matki mojego Mistrza: +Totus
Tuus+.
W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam
nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie
Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. (…)
Rzym, 6.III.1979.

FOT. WOJCIECH MILEWSKI

ko skończy. Powszechne było przekonanie, że to on nabroił. Powszechna była
też nadzieja, że ponieważ jest tam Jego
portret, portret Papieża, ludzie nie będą
się zabijali”.
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Gdańsk Zaspa, 12 czerwca 1987 r.

kardynała Wyszyńskiego z lutego 1981
roku: „Gdy idzie o prawo zrzeszania
się ludzi, to nie jest to prawo nadane
przez kogoś, bo to jest własne prawo
wrodzone. Dlatego państwo nam tego
nie nadaje, ono ma tylko obowiązek je
ochraniać i czuwać nad tym, aby nie
było ono naruszane”.

Zwiastun zmian
Pielgrzymka do Ojczyzny w czerwcu
1987 roku dokonywała się, gdy reżim
świadom był swej klęski. Temat zmian
politycznych, solidarności, jej rozumienie i etos uczynił Jan Paweł II przedmiotem refleksji na Wybrzeżu.
11 czerwca 1987 roku w Gdyni mówił nam: „Morze mówi człowiekowi
o potrzebie szukania się nawzajem. O
potrzebie spotkania i współpracy. O
potrzebie solidarności. Międzyludzkiej

Edward Gierek, gdy odebrał telefon
od Stanisława Kani z wiadomością,
że Polak został papieżem, westchnął:
„O rany boskie!”.
Wnet odrodziła się nadzieja i spełniło się wołanie z placu Zwycięstwa:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej
ziemi!”.
W przemówieniu do członków „Solidarności” z 11 listopada 2003 roku
Ojciec Święty powiedział: „Dziękuję
Bogu za rok 1979, w którym poczucie
jedności w dobrem i wspólne pragnienie pomyślności uciemiężonego narodu zwyciężyło nad nienawiścią i chęcią
odwetu, i stało się zaczynem budowania
demokratycznego państwa. Owszem,
były próby zniszczenia tego dzieła.
Udało się te próby przetrwać”.
Artur S. Górski

Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna
także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów próbą - stała się droga Kościoła, zarówno Wiernych, jak i Pasterzy. W niektórych krajach (jak np. w tym,
o którym czytałem w czasie rekolekcji), Kościół znajduje się w okresie takiego
prześladowania, które w niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je
przewyższa co do stopnia bezwzględności i nienawiści. Sanguis Martyrum –semen Christianorum.
A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w którym
żyjemy...
Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje,
kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i
śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną. Przyjmując już teraz tę śmierć, ufam,
że Chrystus da mi łaskę owego ostatniego Przejścia, czyli Paschy. Ufam też, że
uczyni ją pożyteczną dla tej największej sprawy, której staram się służyć: dla
zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej, a w niej wszystkich narodów
i ludów (wśród nich serce w szczególny sposób się zwraca do mojej ziemskiej
Ojczyzny), dla osób, które szczególnie mi powierzył – dla sprawy Kościoła, dla
chwały Boga Samego. (…)
5.III.1982.
(…) Stojąc na progu trzeciego tysiąclecia „in medio Ecclesiae”, pragnę raz
jeszcze wyrazić wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz z całym Kościołem – a w szczególności z całym
Episkopatem – czuję się dłużnikiem. Jestem przekonany, że długo jeszcze dane
będzie nowym pokoleniom czerpać z tych bogactw, jakimi ten Sobór XX wieku
nas obdarował. Jako Biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od
pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy do jego realizacji są i będą w przyszłości powołani. Sam zaś dziękuję
Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu
wszystkich lat mego pontyfikatu.
„In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum”.
A.D. 17.III.2000.
Jan Paweł pp. II
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Papierowa rewolucja, czyli drugi obieg wydawniczy w PRL

Ograniczenie wolności publikacji
w PRL było jednym z podstaw funkcjonowania nie tylko propagandy, ale też
systemu politycznego. Twórcy nie mogli istnieć poza systemem państwowego
mecenatu. W PRL, państwie „fragmentarycznego totalitaryzmu”, dokonywana
była selekcja informacji.

Cenzura urzędowa
Cenzura prewencyjna wiązała się
z koniecznością przedkładania każdej
treści (czasopism, tekstów wiadomości
radiowych, etykiet czy obrazu) do zaakceptowania przez urząd cenzorski. W tym
celu powoływano rozbudowane instytucje, zatrudniano rzesze specjalistów.
Aparat cenzury powołany został
w sierpniu 1944 r. w strukturach Resortu Informacji i Propagandy. W 1945 r.
w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego utworzono Centralne Biuro
Kontroli Prasy (Główny Urząd Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk – GUKPPiW). Celem urzędu było przeciwdziałanie rozpowszechnianiu publikacji
sprzecznych z interesem socjalistycznego
państwa, czyli de facto rozkazującej państwu partii (PZPR). Urząd miał siedzibę
w każdym z miast wojewódzkich, a główną przy ul. Mysiej 5 w Warszawie.
Cenzura zwalniała tekst do publikacji, a próba obejścia cenzorskiego zapisu
mogła się skończyć zakazem publikacji,
konfiskatą nakładu lub usunięciem przed
publikacją zakwestionowanych fragmentów przez tzw. cenzorskie nożyczki.
W arsenale cenzora było też odesłanie filmu na półki. Słynne „półkowniki”
sprzed 1980 roku (niektóre przeleżały
nawet 25 lat), to m.in. „Ósmy dzień
tygodnia”., „Przyjęcie na dziesięć osób
plus trzy”, „Człowiek z marmuru”, „Ręce
do góry”, „Przesłuchanie”. Najgłośniejszy zakaz wystawiania spektaklu dotyczył „Dziadów”, zdjętych ze sceny
w 1968 roku.
Zdarzały się, choć bardzo rzadko, pomyłki cenzorskie. I tak na przykład jedno z czarno-białych zdjęć z krakowskiego
Czarnego Marszu z 1977 roku nadesłane
na wystawę fotograficzną „Złocisty Jantar
‘79” (organizowaną przez Związek Polskich Artystów Fotografików i Gdańskie
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki) znalazło
się w katalogu wystawy. Gdański cenzor
wychwycił przepust, gdy wydrukowano
już 1,5 tysiąca egzemplarzy katalogu.

Czarna księga
W marcu 1977 roku cenzor Tomasz
Strzyżewski przemycił do Szwecji „biblię
cenzury”, publikację do użytku wewnętrznego GUKPPiW, zawierającą instrukcje
cenzorskie i zapisy urzędu, czyli „Czarną
księgę cenzury”. Została ona wydana za

Do państwa należały niemal
wszystkie kina, teatry,
maszyny poligraficzne,
wszystkie ośrodki radiowo-telewizyjne. Państwo
dysponowało finansami
umożliwiającymi realizację
przedsięwzięć teatralnych czy
filmowych. Pisarz, dziennikarz
lub reżyser musiał albo
zgodzić się na cenzurowanie
tekstów i wypaczanie swoich
poglądów, albo pisać „do
szuflady”.
granicą przez londyński Aneks, a w kraju w nakładzie 1,5 tysiąca przez wydawnictwo NOWa. Wobec Strzyżewskiego
władze uruchomiły zabiegi dezinformujące i mające go skompromitować
w oczach emigracji.
Po publikacji „księgi” na polecenie
premiera Piotra Jaroszewicza urząd
usunął większość cenzorskich zapisów,
a księga została odchudzona do jednej
trzeciej zawartości.

Propaganda
sowieckim wzorcem
Z obszaru powszechnego publicznego obiegu znikały w PRL całe fragmenty
historii oraz niewygodne osoby. Cenzura
miała też maskować afery i przejawy nieudolności. Propaganda bowiem, chociaż
kojarzy się z bombardowaniem odbiorcy
zestawami mniej lub bardziej dobranych
słów i sloganów, obejmuje też działania,
które mają sprawić, że wybrane treści są
wyeliminowane i pozostają nieznane odbiorcom, zatajane. Tak było na przykład
z informacjami o strajkach w 1976 czy
1980 roku, nazywanymi, jeśli już – nieuzasadnionymi przerwami w pracy.
Dyrektywę milczenia regulował „zapis cenzorski”, przykładowo na zbrodnię
katyńską czy Żołnierzy Wyklętych, informacje były traktowane jako tabu, o ile nie
były poddawane operacji „zohydzania”.
Ingerencje cenzury do 1981 roku
były niejawne i nie istniała możliwość
odwołania.
Władza sowiecka skrupulatnie zatajała fakty niepasujące do obowiązującej
interpretacji, mogące naruszyć wizję komunistycznego raju. Nie istniał głód na
Ukrainie, łagry, zbrodnie aparatu bezpieczeństwa, „wygumkowywano” ze zdjęć
towarzyszy, którzy popadli w niełaskę.

ARCHIWUM IPN

Kontynuujemy cykl artykułów związanych z 40-leciem narodzin„Solidarności”.
Tym razem zajmujemy się fenomenem niezależnych od cenzury i władz PRL
wydawnictw. Bibuła, drugi obieg, druki bezdebitowe, samizdaty – określenia
dobrze znane z lat 70. i 80. Wielu z nas traciło prawie wzrok, wczytując się
w niewyraźny druk i rozmyte czcionki wydawnictw, które ukazały się poza
wszechobecną, jak by się wydawało, cenzurą prewencyjną. A ta miała na celu
przede wszystkim ochronę sprawujących władzę. Sterowanie informacją czyni społeczeństwo niezdolnym do dokonania samodzielnej krytycznej oceny
rzeczywistości.

Zdjęcie Czarnego Marszu w Krakowie z 15 maja 1977 r. przepuszczone przez cenzora.

Informacja i dezinformacja były realizowane przez funkcjonariuszy Gławlitu
– Głównego Urzędu Ochrony Tajemnicy
Państwowej i Prasy.
Dekret z lipca 1946 r., określający
zasady funkcjonowania GUKPPiW (od
1981 GUKPiW), wskazywał, że kontrola
miała zapobiec godzeniu w ustrój, ujawnianiu tajemnic państwowych, naruszaniu sojuszy. Kontroli cenzorów podlegały
wszelkie druki. Dopiero w 1975 r. zniesiono nakaz przedstawiania do cenzury
instrukcji obsługi maszyn, etykietek
i biuletynów partyjnych.

Monopol
Do państwa należały niemal wszystkie kina, teatry, maszyny poligraficzne,
wszystkie ośrodki radiowo-telewizyjne. Państwo dysponowało finansami
umożliwiającymi realizację przedsięwzięć teatralnych czy filmowych. Pisarz, dziennikarz lub reżyser musiał
albo zgodzić się na cenzurowanie tekstów i wypaczanie swoich poglądów,
albo pisać „do szuflady”.
Zakazawszy spotkań z czytelnikami,
umieszczano nazwisko autora w spisie
osób, które miały całkowity zakaz druku w Polsce. Na indeksie znajdowało się
kilkudziesięciu pisarzy mieszkających
w kraju oraz niemal wszyscy polscy
pisarze żyjący na emigracji.

Drugi obieg
Niezależny od władz ruch wydawniczy, tzw. drugi obieg, był formą niezgody
na cenzurę i ograniczanie dostępu do wiedzy i informacji. W połowie lat 60. pojawiły się druki wydawane poza granicami
kraju. Zmiany w Konstytucji PRL w 1975
r. i protesty intelektualistów spowodowały
znaczne zaostrzenie cenzury.
W 1977 r. powstało pierwsze niezależne, nieocenzurowane pismo literackie
„Zapis”. Jego powstanie poprzedził tzw.
samizdat, czyli wydawanie w niewielkim

zakresie dzieł własnym sumptem, w formie maszynopisów.

Niezależne oficyny
Czytelnik skazany był jednak na druk
niewyraźny i przekrwione oczy. Nieco
lepiej było z wydawnictwami przemycanymi z Londynu i z Paryża. Studenci
mieli przywilej korzystania z czytelni tzw.
prohibitów, niedostępnych dla szerszego
grona ze względu na treść.
Część twórców potrafiła wywalczyć
sobie autonomię. Wraz z powstaniem
Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa
Mirosława Chojeckiego (pierwszymi publikacjami były „Pochodzenie systemu”
Jakuba Karpińskiego, „Kompleks polski”
i „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego) poszerzyła się możliwość publikacji.
Nakładem NOWej ukazały się m.in.
„Miazga” Jerzego Andrzejewskiego
i „Nierzeczywistość” Kazimierza Brandysa.
NOWa powstała, gdy Chojeckiego
wyrzucono z Instytutu Badań Jądrowych,
a Zenona Pałkę z wrocławskiej „Odry”, za
powielanie komunikatów KOR-u.
Wnet dołączyło środowisko lubelskich „Spotkań” (Niezależne Pismo
Młodych Katolików założone w 1977
r.) z Januszem Bazydło, Januszem Krupskim i Piotrem Jeglińskim. Wydali oni
m.in. dwa pierwsze numery „Zapisu”.
Jednak „Kontra” czy „Nie trzeba głośno mówić” Józefa Mackiewicza, które
swoje pierwodruki miały w Instytucie
Literackim, doczekały się swoich krajowych wydań dopiero pod koniec lat 80.

Gazety i gazetki
W połowie lat 70. Ruch Obrony Praw
Człowieka i Obywatela, Konfederacja
Polski Niepodległej i Komitet Obrony Robotników wydawały swoje pisma. Warto
zauważyć „Opinię”, „Drogę”, „Gospodarza”, „Bratniaka”, Biuletyn Informacyjny
„KOR”. Dominował druk na powielaczach

z matrycami białkowymi i woskowymi,
sitodruk oraz druk offsetowy.
Z powodu szykan, infiltracji oraz obowiązującego systemu kontroli handlu papierem, farbą i maszynami drukarskimi
wydawnictwa niezależne nie zdołały w latach 70. uzyskać dużego zasięgu. W latach
1976–80 ukazało się blisko 200 tytułów
czasopism. Po roku 1980 w szesnaście
miesięcy działalności NSZZ „Solidarność” funkcjonowało już około 150 wydawnictw, które wydały 2,5 tys. tytułów
książek oraz 3 tys. tytułów czasopism.
W niezależnym obiegu informacji
nie można pominąć znaczenia Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa, nadającej z
Monachium, „Głosu Ameryki” i BBC.

Sierpień
W gdańskim Porozumieniu Sierpniowym z 1980 roku w sprawie punktu
trzeciego, który brzmiał: Przestrzegać
zagwarantowaną w Konstytucji PRL
wolność słowa, druku i publikacji, a tym
samym nie represjonować niezależnych
wydawnictw oraz udostępnić środki
masowego przekazu dla przedstawicieli
wszystkich wyznań ustalono m.in., że
rząd wniesie do Sejmu projekt ustawy
o kontroli prasy, publikacji i widowisk,
a „cenzura powinna chronić interesy
państwa. Oznacza to ochronę tajemnicy
państwowej oraz gospodarczej, której
zakres określą przepisy prawa, spraw
bezpieczeństwa państwa i jego ważnych
interesów międzynarodowych, ochronę
uczuć religijnych, a jednocześnie uczuć
osób niewierzących, jak i uniemożliwienie rozpowszechniania treści szkodliwych obyczajowo. Projekt ustawy
obejmowałby prawo zaskarżania decyzji organów kontroli prasy, publikacji
i widowisk do NSA. Działalność radia
i telewizji oraz prasy i wydawnictw powinna służyć wyrażaniu różnorodności
myśli, poglądów i sądów. Powinna ona
podlegać społecznej kontroli”.
Artur S. Górski
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Zadziwiający wyrok sądu
Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził, że Natalia Nitek-Płażyńska ma
przeprosić Hansa G., tego samego, który kilka lat temu krzyczał, że „jest
hitlerowcem” i „zabiłby wszystkich Polaków”. Mieszkanka Trójmiasta zapowiedziała już wniosek o kasację.
Przypomnijmy całą historię: wiosną
2016 roku na antenie TV Republika
wyemitowany został materiał, w którym znalazło się nagranie wykonane z
ukrycia przez Natalię Nitek-Płażyńską,
pracującą niegdyś w firmie Hansa G.
Biznesmen mówił wówczas o „idiot Polak”, „fucking stupid country”, a także,
że „zabiłby wszystkich Polaków”. Sprawa trafiła do sądu.

Jakie zapadły orzeczenia?
W ubiegłym roku sąd orzekł o winie Hansa G. i nakazał biznesmenowi
przeproszenie Natalii Nitek-Płażyńskiej
w „Gazecie Polskiej” oraz w Telewizji
Republika, a także wpłacenie kwoty 50
tysięcy złotych (w żądaniu znajdowała się kwota 150 tys. zł, której sąd nie
poparł) na rzecz Muzeum Piaśnickiego
w Wejherowie. Sędzia w uzasadnieniu
podkreślił historyczne korzenie uprzedzeń rasowych i wyższości rasowej
Niemców, jakie prezentował Hans G.
Dodajmy, że w zlokalizowanej niedaleko Wejherowa i Pucka Piaśnicy

Apelacyjnego w Gdańsku. Rozprawa
odbyła się 20 lutego 2020 r. Zapadł
prawomocny wyrok, na mocy którego...
obie strony mają się przeprosić, ponieważ „postąpiły w sposób niegodny,
który podważa podstawowe wartości,
na których opiera się demokratyczne
społeczeństwo”.
Zdaniem sądu pozwany „nie umiał
zapanować nad swoimi emocjami”
i „dawał im upust, odwołując się do
szkodliwych stereotypów na temat narodowości polskiej”, a powódka miała
„nadużywać naturalnego zachowania,
jakim każdy człowiek obdarza swojego rozmówcę, i zaufania, jakie żywi
przełożony względem swojego pracownika”.
Biznesmen ma wpłacić 10, a nie
50 tysięcy złotych na rzecz Muzeum
Piaśnickiego w Wejherowie, a Natalia
Nitek-Płażyńska przeprosić go za naruszenie prawa do prywatności i wpłacić
10 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Niemcy rozstrzelali w okresie II wojny
światowej ponad 12 tysięcy przedstawicieli inteligencji z Pomorza oraz inne
osoby (narodowości polskiej, czeskiej i
niemieckiej), które przywieziono tam z
III Rzeszy. Z kolei siedziba firmy Hansa
G. została ulokowana kilkanaście kilometrów od Lasów Piaśnickich.
Orzeczenie było efektem pozwu
skierowanego na tę drogę z powództwa cywilnego. Natomiast pod koniec
roku w drugiej sprawie – tym razem
karnej – sąd uznał Hansa G. za winnego znieważenia i grożenia śmiercią
kobiecie, w związku z czym zastosował
karę pozbawienia wolności na 8 miesięcy (w zawieszeniu na 2 lata), 20 tysięcy
złotych grzywny, nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych w kwocie około 10 tysięcy złotych oraz zwrot kosztów procesu
(około 50 tysięcy złotych).

„Nie żałuję”

Sąd zmienia zdanie

– Okazuje się, że to ja jestem ukarana za to, że przyłapałam człowieka
na przestępstwie – stwierdziła Natalia
Nitek-Płażyńska, odnosząc się do wyro-

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, ponieważ w sprawie cywilnej Hans G. złożył apelację do Sądu
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Natalia Nitek-Płażyńska komentuje
wyrok dla „Magazynu Solidarność”
– Wyrok ten oburzył opinię publiczną z kilku względów.
Po pierwsze jest nielogiczny. W uzasadnieniu sędzia
podważa zasadność zebrania materiałów dowodowych
za popełnione przestępstwo, a jednocześnie orzeka tylko
na ich podstawie.
Po drugie, uderza w elementarne poczucie sprawiedliwości. Jak mamy rozumieć sytuację, kiedy Niemiec, który
wielokrotnie i perwersyjnie wręcz nawołuje do zabijania
Polaków, w sądzie pierwszej instancji zostaje odpowiednio ukarany, zaś w sądzie apelacyjnym otrzymuje wyrok
o 180 stopni inny? Mało tego, osoba, która udokumentowała popełnienie przez
niego przestępstwa, zostaje surowiej ukarana?
Mamy tu do czynienia z poważnym naruszeniem naszego interesu narodowego.
Niemcy kilkadziesiąt lat temu zabili około sześciu milionów Polaków, zrównali kraj
z ziemią. Do dziś odczuwamy te straty, jednocześnie borykając z problemem relatywizacji historii i umniejszania win zachodnich sąsiadów. Jednocześnie po tylu
latach, w dobie walki z mową nienawiści czy faszyzmem, ten Niemiec nie kryje się
u nas ze swym hitlerowskim sentymentem. Wyrok wydany przez sąd w Gdańsku,
w imieniu Państwa Polskiego, daje niejako zielone światło na takie zachowania,
zaś penalizuje moją próbę ukrócenia takiego procederu.
Biorąc powyższe pod uwagę, nie mam zamiaru dostosować się do wyroku. Moi adwokaci są w trakcie sporządzania skargi kasacyjnej. Czekamy na uzasadnienie wyroku.
Mam poczucie obowiązku, by walczyć o sprawiedliwość do końca. Nie po to nasi
przodkowie tracili zdrowie i życie, by dziś człowiek zwący się sam hitlerowcem pluł
nam w twarz.

ku na antenie Radia Gdańsk. – Według
orzeczenia sądu tak naprawdę każdy
człowiek, który jest świadkiem przestępstwa, na przykład osoba mobbingowana, nie powinien próbować z tym
walczyć, bo mógłby naruszyć czyjąś
prywatność, tu akurat osoby mobbera
– zwróciła uwagę.

Natalia Nitek-Płażyńska zapowiedziała już wniosek o kasację. Sprawę
podsumowała w sposób jednoznaczny:
– Mimo wszystko nie żałuję niczego. Tę
sprawę trzeba było nagłośnić. Gdybym
mogła jeszcze raz wybrać, zrobiłabym
to samo.
Tomasz Modzelewski

STRZEBIELINKOWCY

Na „studniówkę” internowania zaczęliśmy głodówkę
RAJMUND RUBACKI

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI

rocznik 1950, członek NSZZ „Solidarność” w PKS Oddział w Gdańsku. Internowany
w Strzebielinku od 13 grudnia 1981 r. do 12 maja 1982 r.

– Został Pan internowany już 13 grudnia. Spodziewał się Pan w tamtych
dniach, że dojdzie do zatrzymania?
– Nikt nie wiedział, że coś takiego się
stanie, ale ten dzień pamiętam, ponieważ moja żona Aleksandra obchodziła
12 grudnia imieniny. Byli u nas teściowie oraz szwagier i mieli niespodziankę,
gdy w nocy, chyba 30 minut po północy, ktoś zapukał ołówkiem do drzwi, tak
samo jak podczas roznoszenia telegramów. Spojrzałem przez judasza i zobaczyłem faceta w cywilu. Wyglądało to
jakby faktycznie przyniósł depeszę. Gdy
otworzyłem, okazało się, że po bokach

stoi jeszcze dwóch mundurowych. Jeden
od razu wsadził nogę w drzwi, żebym
nie mógł ich zamknąć, co odruchowo
chciałem zrobić. Po wejściu do mieszkania zapanowała mała konsternacja,
ponieważ myśleli, że jestem sam, a zobaczyli gości. Może i dobrze się stało,
ponieważ zachowywali się jak ludzie, w
miarę grzecznie... Cywil miał jakieś dokumenty, ale nie mówił, o co chodzi. Powiedział tylko, żebym się ubrał i pojechał
z nimi. W końcu padło pytanie, ale o co
chodzi? Wówczas, patrząc w dokumenty,
zwrócił uwagę na to, że jestem kierowcą
i stwierdził, że „w sprawie wypadku”. By-

łem zdziwiony, ponieważ żadnej kraksy
nie spowodowałem. Gdy zwróciłem na to
uwagę, odpowiedział, że „złożę zeznania
jako świadek” i wówczas zostanę wypuszczony. Nikt nie pomyślał, że dzieje się coś
złego. Ubrałem się i wyszedłem z nimi,
ale jak weszliśmy do windy, to założono mi kajdanki. Przed klatką schodową
stały dwa radiowozy. Milicjanci przekazali komuś, że „mają jednego”, a ktoś
inny ma jechać dalej. Wrzucili mnie do
radiowozu, nie mówiąc, gdzie jedziemy
ani nic więcej. Pojechaliśmy z Zaspy ulicą
Słowackiego do góry, w stronę lasu, więc
się trochę przeraziłem. Ale dojechaliśmy
do obwodnicy i pojechaliśmy dalej, do
Pruszcza Gdańskiego, gdzie był punkt
zbiorczy. Tam jedna z sób stwierdziła, że
to chyba zamach na „Solidarność” albo
coś podobnego. Po uzbieraniu większej
grupy podjechała milicyjna suka. Wsadzili nas do środka i powieźli. To było
około godziny 5, 6 rano. Minęliśmy
gdańską Oliwę i Sopot, więc pojawiły
się skojarzenia z portem. Zawieźli nas
dalej, do Strzebielinka. Wchodząc do
budynku, zobaczyłem tablicę informacyjną więzienia i godło. Rano ktoś uruchomił radio i stąd dowiedzieliśmy się,
że jest stan wojenny. Trafiłem do celi nr
12 w pierwszym pawilonie. Z początku
było nas tam 16 osób.

– W trakcie uwięzienia w Strzebielinku uczestniczył Pan w głodówce…
– Nasze cele były zamknięte, nie
mogliśmy się swobodnie poruszać. Nie
mieliśmy wyroków, a traktowano nas
jak więźniów. Na spacer początkowo
wychodziła tylko jedna cela, potem już
dwie, ale z początku nie mieliśmy swobody. Na „studniówkę”, po pierwszych
stu dniach internowania, zaczęliśmy
więc głodówkę. Chcieliśmy, aby otworzono nam cele i pozwolono na więcej
kontaktów. Z telewizji dowiedzieliśmy
się, że Międzynarodowy Czerwony
Krzyż przysłał komisję, więc zażądaliśmy, aby przyjechała również do nas, co
się udało. I po tej wizycie cele – choć
tylko w ramach oddziału – zostały
otwarte.

– Pamiętam Pan, kto jeszcze był w tej
celi?
– To są takie przeżycia, że niektórych ludzi pamiętam; Andrzej Gwiazda, Jacek Merkel, Gienek Mierzejewski,
Tomek Cofta i najmłodszy internowany
Jarosław Rypniewski.

– Rozmawiali panowie ze sobą
o ucieczce ze szpitala?
– Nie, nikt nie myślał o tym. W
szpitalu dla internowanych przygotowany został specjalnie jeden pokój. Ja
byłem drugim pacjentem ze Strzebielinka, a stopniowo dołączały kolejne

– Ze Strzebielinka wyszedł Pan po
pół roku, ale po drodze był jeszcze
pobyt w szpitalu…
– Wyszedłem, jak to nazywaliśmy,
do cywila, właśnie ze względu na pobyt
w wejherowskim szpitalu, do którego
trafiłem pod koniec marca. Tam miałem rozmowę z kpt. Maciukiem z SB,
który „opiekował się” nami. Powiedział
mi, że mój pobyt w szpitalu przyspieszy moje zwolnienie. Robił podchody,
chciał, abym podpisał lojalkę.

osoby. Byliśmy w jednej sali pilnowanej
przez umundurowanego i uzbrojonego
klawisza. Nie było więc mowy o swobodnym poruszaniu się. Przykładowo,
gdy przyszedł lekarz, żeby zabrać mnie
na prześwietlenie, to obecna przy tym
była nie tylko pielęgniarka, ale również
klawisz. Gdy powiedziałem, że chciałbym w kiosku kupić gazetę, klawisz
jechał ze mną. Nie pozwalał nam się
swobodnie poruszać. Wszędzie z nami
chodził.
– Co Panu szczególnie utkwiło w pamięci z tego okresu? Jakieś wydarzenie, konkretny moment?
– Z początku na znak protestu
otwieraliśmy wieczorem okna i śpiewaliśmy. Bliskość lasu powodowała,
że echo się rozchodziło, a wówczas w
człowieku budziły się emocje. Zrobiło
na mnie duże wrażenie, że odważyliśmy
się na coś takiego.
– Już po opuszczeniu Strzebielinka,
w latach 80., doszło do dwóch tajemniczych włamań do Pana mieszkania.
– Miało to miejsce, gdy jeszcze
mieszkałem w Gdańsku. Zwykle podczas włamania złodziej zabiera rzeczy
wartościowe, na przykład telewizor.
A mi nic nie ukradziono, zrobiono bałagan, obrazy na ścianach zostały rozerwane, kwiaty wyrzucone z doniczek…
Później skojarzyłem, że pewnie szukano
jakichś materiałów związanych z „Solidarnością”.
Tomasz Modzelewski

MIESIĄC W LICZBACH


5,4 proc. – stopa bezrobocia
w marcu 2020 r. w skali kraju.
W poprzednim miesiącu było to
5,5 proc, co oznacza, że skutki
pandemii będą odczuwalne dopiero w następnych miesiącach.



5489,21 zł – przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.
W porównaniu z marcem 2019 r.
oznacza wzrost o 6,3 proc.



2455,31 zł – przeciętna miesięczna
nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w miesiącu
marcu br. Jest to wzrost o 93,11 zł
w porównaniu do lutego br.



3,4 proc. – o tyle wzrosły ceny
towarów i usług konsumpcyjnych
w kwietniu br. w porównaniu
z kwietniem 2019 r.



12,7 proc – o tyle spadły w kwietniu ceny paliw w stosunku do
marca 2020 r.





50 cm – to stan wody w Wiśle na
stacji Warszawa Bulwary. To wyjątkowo niski poziom, nienotowany
od lat.
442 – tyle osób pomorscy pracodawcy zgłosili w pierwszej
połowie kwietnia do zwolnienia
w ramach zwolnień grupowych
z przyczyn dotyczących zakładu
pracy. W całym marcu było to 28
osób.

LICZBA MIESIĄCA

3 584 116
U tylu osób na świecie potwierdzono
zakażenie koronawirusem na dzień
4 maja 2020 r.

Z GALERII DOBOSZ JANA

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry
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Kupuję polskie
Wybieranie polskich produktów zamiast ich zagranicznych odpowiedników
jest nie tylko czynem patriotycznym, ale
również zwyczajnie rozsądne. Dzięki temu
przyczyniamy się do poprawy kondycji
rodzimych przedsiębiorstw i ich pracowników, zwiększając ich szanse na utrzymanie
zatrudnienia, a także zwiększamy ilość pieniędzy pozostających w Polsce. 79 groszy z
każdej złotówki wydanej na produkt polski
zostaje w naszej gospodarce, podczas gdy
w przypadku produktu zagranicznego jest
to już tylko 25 groszy.
Analiza „Miliardy zostawione w Polsce”,
przeprowadzona przez �rmę audytorsko-doradczą Grant-Thornton na koniec 2019
roku, pokazała, że zmiana nawyków konsumenckich Polaków mogłaby przynieść
gospodarce zyski w wysokości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. A po
czym poznać polski produkt? Wystarczy
spojrzeć na kod kreskowy – jeśli zaczyna się liczbą 590, mamy do czynienia z
towarem wyprodukowanym w naszym
kraju lub dystrybuowanym przez polskie

przedsiębiorstwo. Chcący wiedzieć więcej
mogą zdecydować się na zainstalowanie
aplikacji Pola. Gdy zeskanujemy kod kreskowy, aplikacja określi udział polskiego
kapitału w przedsiębiorstwie, po którego
wyrób sięgnęliśmy, a także wskaże, czy
�rma jest zarejestrowana w Polsce, czy
jego produkcja jest ulokowana w naszym
kraju, czy prowadzi u nas badania i dba
o rozwój i czy nie jest częścią zagranicznego koncernu.

Jesteśmy
my coraz ch
chłodniejsi...
odniejsi...
...w znaczeniu jak najbardziej dosłownym. Każdy z nas słyszał, że średnia temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi 36,6 stopnia Celsjusza. Nie każdy wie, że
ta informacja pochodzi z badań niemieckiego lekarza Carla Reinhorda Augusta
Wunderlicha, który w 1851 roku ustalił, że
właściwa temperatura ciała waha się między 36,2 a 37,5 stopnia Celsjusza.
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda
postanowili sprawdzić, czy ten stan nie
zmienił się w ciągu ponad 150 lat. Z ich
badań wynika, że temperatura naszych
ciał stopniowo się obniża – przeciętny
mężczyzna jest chłodniejszy o 0,59 stopnia Celsjusza, a kobieta o 0,32 stopnia Celsjusza. Przyczyną jest zmiana trybu życia
– współcześni ludzie więcej siedzą, są narażeni na mniejsze wahania temperatury
otoczenia, a ich układy odpornościowe
są mniej obciążone dzięki szczepionkom
i pro�laktyce.

więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Uścisk dłoni
...z koronawirusem
W dobie pandemii cały świat wygląda
inaczej. Czy technologie teleinformatyczne
pomagają nam w walce z koronawirusem?
Państwa azjatyckie jako pierwsze postawiły na technologie umożliwiające śledzenie
obywateli za pomocą aplikacji na smartfony.
W Europie natomiast do tej pory skupiano
się przede wszystkim na strategii społecznej
izolacji, ale i tu też wkraczają nowe technologie. Pojawiają się jednak pytania o zakres
ograniczania prywatności obywateli. Aplikacja nie powinna umożliwiać wyciągania
wniosków na temat tożsamości zakażonej
osoby. Również ważne jest, aby ustalić, co
stanie się z wykorzystanymi danymi po
ustaniu pandemii.
Według „New York Timesa” najbardziej
skuteczną metodą jest śledzenie połączeń
między smartfonami przy użyciu Bluetooth. Przypomnijmy, że ten standard ko-

munikacji pomiędzy różnymi urządzeniami działa tylko na krótkie odległości – do
kilku metrów. Jak wyjaśnia nowojorski
dziennik, Bluetooth umożliwia rejestrowanie tzw. uścisku dłoni między urządzeniami i powiadamianie użytkowników,
którzy mieli styczność z osobą zakażoną
koronawirusem. Uścisk dłoni (handshake)
to powitalna wymiana pakietów informacji pomiędzy urządzeniami przy nawiązywaniu transmisji danych.
Taką metodę zastosowano m.in. w uruchomionej przez Singapur aplikacji Trace
Together, która wykorzystuje Bluetooth,
aby śledzić i zapisywać na smartfonie informacje o tym, z jakimi osobami mógł
stykać się użytkownik. Zgromadzone dane
mogą być wykorzystane, gdy wszczęte zostanie postępowanie dotyczące zarażenia
koronawirusem danej osoby.

Plusy i minusy pracy zdalnej
Ich miejscem pracy jest zwyczajowo dom, nie mają współpracowników,
a z przełożonymi kontaktują się telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych. W czasie obecnej pandemii COVID-19 to jednak – o ile
jest taka możliwość – nie przywilej, a konieczność.
Badanie „Zawodowy styl życia”, przeprowadzone przez portal Pracuj.pl jeszcze
w zwykłym czasie roku 2019, pokazało, że
za największą zaletę pracy zdalnej Polacy
uważają czas pracy bardziej elastyczny
niż w przypadku tradycyjnego modelu

wykonywania obowiązków zawodowych
– wskazało na niego aż 63 proc. respondentów. 62 proc. uznało za zaletę brak
konieczności marnowania czasu na dojazdy. 58 proc. uważa za korzystną możliwość łączenia obowiązków zawodowych
z domowymi. A wady? Praca zdalna jest
postrzegana jako wymagająca większych
zdolności organizacyjnych. 50 proc. badanych uznało za wadę potrzebę większej
samodyscypliny. 45 proc. wskazało, że
więcej czynności rozprasza uwagę, a 36
proc. postrzega negatywnie mieszanie
przestrzeni domowej z pracą.

Niebezpieczny prezenteizm
Tak, mamo, wiem,
że przy grypie trzeba
leżeć, ale jak tu nie wziąć
nadgodzin?

PIOTR OWORUS
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Kiedy dopada mnie przeziębienie,
zamiast leżeć w łóżku idę do pracy – to
taką niebezpieczną postawę określa się
mianem prezenteizmu. Nazwa pochodzi
od angielskiego słowa present, które tłumaczy się jako ’obecny’ – osoba dotknięta
tą przypadłością przywiązuje bowiem obsesyjną wagę do obecności w pracy, chociaż ma przecież prawo do skorzystania
ze zwolnienia lekarskiego. Przyczyną jest
perspektywa utraty pełnej wysokości pła-

CYTAT MIESIĄCA

cy, chęć utrzymania opinii sumiennego
pracownika, a często również negatywna
postawa pracodawcy. Ta ostatnia wydaje
się szczególnie irracjonalna – produktywność chorych pracowników zmniejsza się
nawet o 40 procent, zwiększa się natomiast ryzyko popełnienia błędu, a więc
narażenia �rmy na straty. No i chory pracownik może zarazić kolegów z pracy,
a więc naraża zakład na większe braki
kadrowe.

”

Obiecywano coraz dalej przesuwać granice ludzkiej natury za sprawą triumfującej nauki. Mówiono nam o sztucznym zapłodnieniu, o surogacji, o transhumanizmie, o ulepszonym człowieczeństwie. Zachwalano nam człowieka
syntetycznego i ludzkość, która ma się stać niepokonana i nieśmiertelna za
sprawą biotechnologii. A oto jesteśmy przerażeni, przymusowo odosobnieni
z powodu wirusa, o którym prawie nic nie wiadomo. Epidemia była słowem
przestarzałym, średniowiecznym. Nagle stała się naszą codziennością.
ks. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

ZWIĄZEK
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KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PGE ENERGIA CIEPŁA ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Związek
jest po to,
żeby pomagać
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” w PGE
EC, której siedziba znajduje się w Kielcach, została utworzona pół roku temu,
aby mieć większy wpływ na to, co się
dzieje w firmie.
W ramach PGE EC działa 11 elektrociepłowni, a do MKK należy zdecydowana większość, bo 10 komisji
zakładowych „Solidarności”. Dzięki
niej rozmowy o sprawach pracowników nie są już prowadzone tylko z
lokalnymi pracodawcami, ale z prezesem oraz członkami zarządu PGE EC.
Z perspektywy pracownika to zmiana
na plus. Uzgodnienia będą bowiem dotyczyć wszystkich, a nie tylko jednego
oddziału. Mogą one być związane na
przykład z podwyżkami albo przywróceniem uprawnień, które kiedyś zostały
wykupione na określony czas i już się
skończyły.

– Gdy należeliśmy jeszcze do grupy kapitałowej EDF, pracownicy mieli
wykupioną zniżkę na prąd. Aktualnie
staramy się o zwrot tych uprawnień i
MKK może w tych działaniach pomóc
– mówi Marek Mrozkowiak, przewodniczący Komisji Zakładowej „S” gdańskiego oddziału PGE EC.
Jego praca oczywiście nie ogranicza
się jedynie do MKK. – Na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy naszych
pracowników – kontynuuje przewodniczący. – Nie wszystko się udaje, ale
trzeba pamiętać, że nieraz balansujemy
wokół kompromisu. Pracownicy chcieliby uzyskać coś więcej albo coś innego,
ale muszą też zrozumieć i być świadomi
tego, że druga strona nie zawsze chce
dać wszystko to, co mogłaby. Jednocześnie mawiam, że kompromis jest dobry
wówczas, gdy obie strony nie są w pełni
zadowolone.

Praca przewodniczącego
Marek Mrozkowiak

– Dopóki nie zostałem wybrany, nie byłem świadomy, że jest
to tak trudna praca. Po pierwsze, jako przewodniczący muszę
mieć częsty kontakt z poszczególnymi pracownikami, rozmawiać z nimi, a niektórym osobom także tłumaczyć, dlaczego
„Solidarność” jest potrzebna. Bez związku jako pracownicy
sami nic nie załatwimy. Po drugie, zajmuję się relacjami między pracownikami a pracodawcą. Jesteśmy na miejscu i negocjujemy różne przywileje czy uprawnienia dla pracowników,
które pracodawca może – ale niekoniecznie musi – przyznać.

40 tysięcy osób
Tyle właśnie pracowników zatrudnia PGE w całej Polsce. – Pod względem liczb chyba
tylko Poczta Polska jest większa – mówi przewodniczący Komisji Zakładowej „S”, ale
jednocześnie zastrzega, że w PGE EC jest 4,5 tysiąca osób, z czego w Oddziale Wybrzeże
pracuje niewiele ponad 300 z tej liczby. – W Polsce mamy elektrownie oraz elektrociepłownie – tłumaczy Marek Mrozkowiak. – Elektrociepłownie zajmują się ogrzewaniem
miast i zaopatrzeniem w ciepło, elektrownie zaopatrują w prąd. Naszym głównym
zajęciem jest dostarczenie w okresie zimowym ciepła do budynków mieszkalnych, a
produkcja energii elektrycznej jest tylko dodatkiem.

Z kart historii
Obecnie elektrociepłownie w Gdańsku oraz Gdyni – tworzące wspólnie PGE Energia
Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku – są największym producentem ciepła i energii elektrycznej na Pomorzu. – Zaspokajają ponad połowę potrzeb grzewczych w
Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Rumi – informuje �rma. Jej historia zaczęła się z końcem XIX
wieku, gdy w 1899 roku nastąpił rozruch elektrowni Ołowianka w Gdańsku. Druga była
elektrownia w młodej wówczas Gdyni (rozpoczęła pracę w latach 30. XX wieku). Na
początku poprzedniej dekady miała miejsce prywatyzacja, ale obecnie EC należy do
Grupy Kapitałowej PGE.

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI

– Bierzemy czynny udział w podziale środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale działamy również poza
oddziałem, w ramach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarność”, która funkcjonuje na szczeblu centralnym PGE EC – mówi
Marek Mrozkowiak, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

Niedawno PGE EC zostało uhonorowane nagrodą i tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W skład Komisji Zakładowej, oprócz
przewodniczącego, który został wybrany w 2018 roku, wchodzą: Dariusz
Derda (skarbnik), Dariusz Białek, Jan
Kruger, Dariusz Piekarski, Dariusz Wiśniowski (członkowie).
Patrząc w dłuższej perspektywie
czasu, nie ma kłopotów, z którymi nie
udałoby się komisji choćby w części
poradzić. Przykładowo tempo wzrostu
wynagrodzeń może być dla wielu osób
niesatysfakcjonujące, ale jednocześnie trzeba odnotować, że regularnie
to następuje. – Nieraz musimy iść na
kompromisy, ale teraz jest taki czas, że
większość grup zawodowych w kraju
jakieś podwyżki dostaje. Dlatego my
jako „Solidarność” również się o nie
staramy – informuje przewodniczący
(rozmawialiśmy w lutym br. po przyznaniu nagrody, przed rozwojem pandemii koronawirusa).

Firma wyróżniona
Relacje „Solidarności” z właścicielami układają się dobrze i stąd nagroda
i tytuł „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom”, które zostały niedawno
przyznane PGE EC. To dowód na to, że
współpraca Związku z lokalnym pracodawcą, jak i tym nadrzędnym, warszawskim, układa się dobrze. O przyznanie
wyróżnienia wystąpiła bowiem zakładowa „Solidarność”.
W uzasadnieniu wniosku opisana
została sytuacja panująca w oddziale,
fakt zawartego długi czas temu układu
zbiorowego pracy czy zadowalające pracowników warunki BHP. Znalazły się
tam także informacje o powoływaniu
społecznych inspektorów pracy oraz relacjach, jakie panują między Związkiem
a pracodawcą, a także wyniki finansowe
gdańskiego oddziału. Te są dodatnie, a
pracodawca wspiera działania innowacyjne.
„Oddział Wybrzeże jest zarejestrowany w unijnym systemie certyfikacji
środowiskowej EMAS. Oznacza to peł-

ną transparentność w obszarze oddziaływania na środowisko, która ułatwia
prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami” – można przeczytać w notce prezentującej firmę.
Dla Elżbiety Kowalewskiej, dyrektora Oddziału Wybrzeże PGE Energia
Ciepła w Gdańsku, siłą i źródłem sukcesu w każdej firmie są ludzie.
– To nasz najważniejszy kapitał,
więc certyfikat „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” jest ogromnym wyróżnieniem, szczególnie że o tę nagrodę
wystąpili sami pracownicy – powiedziała Elżbieta Kowalewska, odbierając
nagrodę. – Praca w energetyce wiąże się
z dużą odpowiedzialnością. Wiele uwagi poświęcamy bezpieczeństwu pracy, a
otwarty i bieżący dialog z załogą, oparty
na zaufaniu, pomaga nam się doskonalić i wspiera nasz rozwój.
Jak dodała, nagroda to docenienie
całego zespołu PGE Energia Ciepła za
otwartość i atmosferę dobrej współpracy oraz wzajemny szacunek wśród
załogi Oddziału Wybrzeże.
Uroczystość wręczenia certyfikatów
odbyła się 24 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Konkurs „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, który odbywał
się już po raz dwunasty, jest organizowany przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Jego celem jest promowanie
pracodawców, którzy wyróżniają się stosowaniem dobrych praktyk w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa
do zrzeszania się w związki zawodowe.
Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.
We wniosku w sprawie wyróżnienia
PGE EC Oddział Wybrzeże obowiązkowo znalazły się także informacje o tym,
że pracodawca przyjął i wdrożył zasady
antymobbingowe oraz przestrzega kodeksu etyki, w którym opisane zostały
zachowania, jakie pracownicy powinni
stosować w stosunku do np. firm ze-

wnętrznych. Z kolei w zakresie mobbingu pracownicy są poinformowani,
że wszelkie nadużycia przełożonych
w stosunku do nich należy zgłaszać, a
przełożony wyższego szczebla powinien
reagować na każde niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracownika. Takich
zgłoszeń na szczęście dotąd nie było.
– Myślę, że wynika to również
z faktu, że wiele osób pracuje w tym
oddziale często nie krócej niż 20 lat,
więc wszyscy dobrze znają się ze sobą
– zwraca uwagę przewodniczący Komisji Zakładowej.

Nowych pracowników
nie ma wiele
Część z nich zapisuje się do „Solidarności”, co w niektórych firmach
stanowi problem. Co więc odróżnia tę
firmę od innych, w których trudno jest
przekonać młodych pracowników do
zapisywania się do Związku?
– Młodzi zaczynają rozumieć albo
już rozumieją, po co są związki. Wiedzą,
że działamy dla dobra pracowników –
mówi Marek Mrozkowiak i zaznacza, że
z nowymi osobami na pewno trzeba rozmawiać. – Trzeba im pokazywać, co my
robimy, jakie podejmujemy działania,
żeby pracownikom, osobom, które są w
tym oddziale, funkcjonowało się lepiej.
Związek właśnie po to jest, aby pomagać
i sprawy tak organizować i układać, żeby
pracownicy byli zadowoleni.
Co jednak, jeśli niejeden powie, że
nie będzie się zapisywał do żadnego
związku, ponieważ to, co „Solidarność”
osiągnie, i tak wywalczy dla wszystkich,
a nie tylko swoich członków?
– Zawsze mówię, że warto gdziekolwiek należeć, do jakiegokolwiek związku,
ponieważ wówczas przewodniczący ma
inną siłę oddziaływania na pracodawcę
– odpowiada przewodniczący KZ. – Po
drugie, jest społecznie uzasadnione, że
utożsamiamy się z jakąś grupą ludzi i pokazujemy, że wartości są dla nas istotne.
Tomasz Modzelewski
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Praca w Regionie Gdańskim
Koronawirus. Jak sobie radzić NSZZ „Solidarność” w okresie pandemii
PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Codziennie z mediów dowiadujemy się o kolejnych zakażeniach koronawirusem. Każdemu z nas z tyłu głowy pojawia się pytanie – czy następnym
razem to będę ja? Skąd to napięcie? Przecież nie zadajemy sobie takich
pytań w przypadku informacji o innych chorobach, choćby takich jak sezonowa grypa czy zawał serca. Nadmiar informacji o możliwym zagrożeniu
wywołuje stres, a jeśli jesteśmy bombardowani strasznymi wieściami od
rana do wieczora, to wkrótce znajdziemy się w stresie permanentnym.
Poziom stresu zależy też od tego, jak reagujemy na zagrożenia, także od naszych
wewnętrznych zasobów, od tego, jak przetwarzamy informacje. Gdy spotykamy się z
niebezpieczeństwem, w naszym organizmie uruchamia się współczulna część układu
nerwowego. Podnosi się ciśnienie krwi, przyśpiesza oddech, adrenalina i kortyzol (hormony stresu) dostają się do krwi i od razu jesteśmy gotowi do walki lub ucieczki.
Gdy koronawirus tak szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, ludzie zaczęli
cierpieć z powodu długotrwałego stresu, którego nie można z niczym porównać. To
tak, jakbyśmy nagle zostali wystawieni na przykład na długotrwały, całodobowy mobbing. Natura przygotowała nas na szybkie reakcje: „walcz!, lub uciekaj”. W przypadku
pandemii nie możemy walczyć, a uciekać nie ma dokąd. O szkodliwości pozostawania w permanentnym stresie nie trzeba nikogo przekonywać. Nasilenie obaw i lęków
o zdrowie własne i najbliższych, zaburzenia snu, kłopoty z koncentracją i pamięcią,
agresywne zachowania, depresja, choroby psychosomatyczne i nowotworowe to skutki
długotrwałego stresu. Na szczęście nie jesteśmy zupełnie bezbronni. Aby nie wpaść w
stan permanentnego stresu, musimy trochę o siebie zadbać. Oto, co możemy zrobić:

Zadbajmy o swoje myśli
Medycyna już dawno odkryła związek między stresem a pracą naszego układu immunologicznego, więc przestańmy się karmić rozważaniami o straszliwych skutkach
obecnej sytuacji, o uciążliwościach kwarantanny, o nadchodzącym kryzysie gospodarczym itp. Myśląc o tym, sprawiamy, że żyjemy w stanie długotrwałego zagrożenia,
a nasze organizmy są przystosowane do radzenia sobie z krótkotrwałym zagrożeniem.
Ostrożnie dawkujmy informacje. Aby wiedzieć, co się dzieje wokół, wystarczy, że będziemy słuchać wiadomości raz lub dwa razy dziennie. Jeśli zauważymy u siebie spadek
nastroju, to odetnijmy się na kilka godzin od mediów, telewizji, radia i Internetu.

Zadbajmy o ciało
Na skutek stresu nasze ciało przygotowało się do walki lub ucieczki. Wysiłek
fizyczny, ćwiczenia przeprowadzone w domowych warunkach mogą być naturalną
drogą do rozładowania stresu. Możemy ćwiczyć głębokie, kontrolowane oddechy,
rozciąganie, jogę, medytację i wykonywać ćwiczenia fitnessowe. Dobrze jest wykonywać regularne ćwiczenia, wysypiać się, unikać substancji psychoaktywnych i
kontrolować dietę.

Wykorzystajmy wolny czas
Nauczmy się czegoś nowego. Możemy zacząć naukę języka obcego, próbować nowych
przepisów kulinarnych, poszukać kursu online, przeczytać zaległe lektury, obejrzeć filmy.

Utrzymujmy relacje
Rozmawiajmy z bliskimi. Dzwońmy do dalszych i bliższych znajomych, zwłaszcza tych samotnych. Za pomocą internetowych komunikatorów nawiążmy bliższe
relacje z sąsiadami. Poszukajmy grup wsparcia w Internecie. Organizujmy grupowe
wideoczaty ze znajomymi. Poznawajmy nowych ludzi. Udzielajmy wsparcia tym,
którzy odczuwają lęk, wspierajmy słabszych od siebie i pamiętajmy, że czas kwarantanny jest trudny dla wszystkich, więc starajmy się, by drobne sprzeczki kończyły
się przeprosinami. Jeśli stres utrzymuje się przez kolejne dni, poszukajmy wsparcia
psychologa lub lekarza.

Zadbajmy o odpoczynek
W czasie relaksu przywspółczulna część naszego układu nerwowego przywraca
równowagę w organizmie. Skorzystajmy z metod, które pomagają nam się odprężyć,
poczuć rozluźnienie. W Internecie znajdziemy przygotowane przez specjalistów
nagrane sesje terapeutyczne, możemy z nich skorzystać.
Koronawirus COVID-19 rozprzestrzenił się na całym świecie i wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli z nim żyć, przynajmniej do czasu uzyskania szczepionki lub skutecznego leku. Jednak zanim to nastąpi, stosujmy się do zaleceń
wydawanych przez sanepid, zachowajmy ostrożność w kontaktach społecznych,
dbajmy o higienę własną i otoczenia, bo to zwiększa nasze szanse na uniknięcie
zakażenia. Postarajmy się przeżyć ten czas godnie i zachować zdrowie.
Renata Tkaczyk
Artykuł inspirowany wypowiedzą Lecha Dębskiego, lekarza psychiatrii i certyfikowanego terapeuty NLP.

Zagrożenie związane z COVID-19
wymusiło zmiany w pracy także Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Odwołano wszystkie spotkania
i szkolenia. Jednak Zarząd Regionu
Gdańskiego nie zawiesił swojej działalności. W części działów pracownicy
dyżurują na miejscu, w części praca
odbywa się zdalnie. Dyżury pełnią
również członkowie prezydium ZRG,
którzy raz w tygodniu spotykają się
na posiedzeniach.
Pracownicy Działu Organizowania i Rozwoju codziennie dyżurują na
miejscu, służąc pomocą poszczególnym organizacjom zakładowym. Między innymi przesyłają pocztą mailową
i SMS-ami bieżące informacje. Można
je również uzyskać na miejscu, a także
odebrać prasę związkową. W dziale
przygotowywane są również zaświadczenia oraz inne dokumenty niezbędne do pracy związkowej. Na bieżąco
przyjmowane są wnioski i wydawane
legitymacje elektroniczne, a także karty
rabatowe LOTOS.
W siedzibie ZRG dyżury pełnią
również związkowi prawnicy, którzy na
bieżąco udzielają porad zarówno w sprawach prywatnych członków Związku, jak
i dla organizacji związkowych. Szczególnie dużo jest tych ostatnich, ponieważ
w wielu zakładach związkowcy prowadzą negocjacje z pracodawcami dotyczące zmian w układach czy regulaminach
pracy związanych z pandemią. Spora jest
liczba spraw związanych ze zwolnieniami pracowników. Niestety, niektórzy
pracodawcy wykorzystują pandemię,
aby wymusić na związkach zawodowych
ustępstwa w sprawach niezwiązanych ze
skutkami koronawirusa.
Również pracownicy księgowości,
oprócz typowej swojej pracy polegającej na prowadzeniu finansów Związku, udzielali konsultacji organizacjom
związkowym w sprawie sprawozdań
finansowych i CIT.
Do dotychczasowych obowiązków
Działu Administracji doszły nowe,
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i osobom znajdu-

jącym się na terenie budynków należących do ZRG (regularne odkażanie
poręczy, klamek, zapewnienie środków
ochronnych).
Dział Informacji codziennie publikuje bieżące informacje na stronie
internetowej Regionu. Regularnie co
środa powstaje i rozsyłany jest do ponad 2 tysięcy odbiorów Internetowy
Biuletyn Informacyjny Solidarności. Na
jeden miesiąc (kwiecień), ze względu na
trudności w kolportażu, zawieszone zostało natomiast wydawanie „Magazynu
Solidarność” i „Biuletynu” ściennego.
Wychodząc naprzeciw sytuacji, w jakiej
się znaleźliśmy w związku z epidemią, Dział
Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego zaproponował udział w szkoleniach online.
Pierwsze takie szkolenie odbyło się pod
koniec kwietnia, następne planowane jest
na 12 maja, a dotyczyć będzie zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych. Zarówno
prowadzący, jak i uczestnicy chwalą szkolenia online. W celu prawidłowego i pełnego
korzystania ze szkolenia należy posiadać
urządzenie (komputer stacjonarny/laptop
z przeglądarką Chrome lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą
i mikrofonem. Informacji na temat planowanych szkoleń udziela kierownik Działu
Szkoleń Irena Jenda, tel. 502 172 288, adres
e-mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl.
Również Biuro Pracy zaproponowało możliwość konsultacji z doradcą
zawodowym online. Aby wziąć udział
w wirtualnym spotkaniu, należy mieć
dostęp do Internetu i zainstalowany

w urządzeniu program Messenger.
Aby umówić się z doradcą zawodowym,
należy wysłać e-mail na adres: renata.
tkaczyk.doradca@wp.pl. Pracownik
Biura Pracy zaproponuje dzień i godzinę konsultacji.
Kwiecień w Dziale Programów Europejskich upłynął na przygotowywaniu nowych projektów finansowanych
z funduszy Unii. W maju br. Region
Gdański NSZZ „Solidarność” rozpocznie realizację dwóch projektów finansowanych z Funduszu Norweskiego:
„Godna praca to bezpieczna praca”
poświęconego normom BHP w Polsce
i w Norwegii oraz „Dialog społeczny
kluczem do rozwoju” ukierunkowanego
na polepszenie zasad dialogu społecznego w Polsce, bazując na doświadczeniach norweskich partnerów społecznych. Region Gdański podpisał również
umowę o dofinansowanie na realizację
projektu szkoleniowego „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy, II edycja”,
dzięki któremu osoby pracujące będą
mogły skorzystać ze szkoleń IT, ICT,
językowych oraz zawodowych.
Zapewne w maju (choć obecnie nic
nie jest pewne) powoli będziemy wszyscy wracać do naszych miejsc pracy.
Jednak przez długi czas spotkania w formie kontaktu telefonicznego i drogą internetową będą dominować w naszym
życiu. Musimy się do tego przyzwyczaić
i w pełni korzystać z możliwości, jakie
dają nam nowoczesne technologie.
(mk)

85 lat temu, 14 kwietnia 1935 roku,
urodził się Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”,
jeden z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej, negocjator Porozumień Sierpniowych, działacz podziemia, przeciwnik
porozumienia z władzami PRL. W 1978
Andrzej Gwiazda znalazł się wśród założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Redagował wówczas
biuletyn WZZ „Robotnik Wybrzeża”,
zajmował się również drukiem i kolportażem innych wydawnictw drugiego obiegu. Od tego roku do roku
1980 około dziesięciu razy był zatrzymywany przez funkcjonariuszy SB. Po
wybuchu strajku w sierpniu 1980 został
członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni
Gdańskiej. Współtworzył NSZZ „Soli-

darność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany 13 grudnia
1981 i internowany w Strzebielinku.
Wkrótce przeniesiono go do aresztu
śledczego w Białołęce, a we wrześniu
1982 (po wizycie przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża)
do jednego z ośrodków dla internowanych. 22 grudnia 1982 aresztowano
go (wraz z 10 innymi internowanymi)
i oskarżono o „próbę obalenia ustroju
siłą”. W latach 1986–1989 należał do
liderów Grupy Roboczej Komisji Krajowej „Solidarności”, która sprzeciwiała
się rozmowom z władzami PRL prowadzonymi pod przewodnictwem Lecha
Wałęsy. Nie brał udziału w tworzeniu
Komitetu Obywatelskiego ani obradach
Okrągłego Stołu.
3 maja 2006 r., w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Pol-

skiej, za działalność na rzecz przemian
demokratycznych i wolnej Polski, prezydent Lech Kaczyński odznaczył go
Orderem Orła Białego.

85 urodziny Andrzeja Gwiazdy

FOT. PAWEŁ GLANERT
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Nauczanie rozkwita w sieci
Nauczyciele, chcąc nie chcąc, musieli ostatnio przenieść się do Internetu
i w ten sposób przekazują wiedzę uczniom, a także zadają im prace. Z powodu zagrożenia koronawirusem większego znaczenia nabrały różne kursy, które można ukończyć poprzez sieciowe platformy.
Praca nauczycieli została przeniesiona ze szkół do domów. Stamtąd
poszczególne osoby poprzez różne komunikatory kontaktują się z uczniami,
przekazują im materiały dydaktyczne oraz zadania do wykonania, które
mają utrwalić dotychczasową wiedzę
i umiejętności. Jednak nie zawsze wygląda to tak, jak powinno. Trudne jest
to na przykład w przypadku młodszych
dzieci (z klas I–III). Kłopoty sprawia
też technika. Wprawdzie działają różne
platformy, ale – przy takim obciążeniu,
jakie można odnotować obecnie – zdarza się, że po prostu się zawieszają.
Szkoły szeroko wykorzystują dzienniki elektroniczne i takie platformy jak
Librus, które mają w sobie również komunikator oraz pozwalają na zróżnicowany dostęp dla różnych użytkowników,
np. dyrektora, nauczyciela, który uczy
tylko jednego bądź kilku przedmiotów,

tylko dostęp do Internetu, ale również
sprzęt dla każdego ucznia. W Gdańsku
może w mniejszym stopniu, ale już w
skali całego kraju może to wyglądać
gorzej, więc mamy wiele wątpliwości
co do tej formy nauczania – przyznaje
Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Dużym testem dla działania w sytuacji kryzysowej będą ostatnio przełożone na czerwiec matury i egzamin
ósmoklasisty. Z czasem okaże się, czy
wszystko udało się zrealizować zgodnie
z założeniami MEN.
Na razie wprowadzona została #AkcjaEdukacja, czyli szkoła online. – Zapraszam wszystkich i bardzo zachęcam,
by skorzystać z tej formy edukacji. My,
rodzice i nauczyciele, zróbmy wszystko,
by nasze dzieci i uczniowie jak najlepiej wykorzystali ten czas – zachęca do
udziału Agata Kornhauser-Duda, która
wspiera akcję.
Platforma akcji www.gov.pl/zdalnelekcje została przygotowana przez Zespół GovTech Polska we współpracy z
Ministerstwem Cyfryzacji oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową.
Można na niej znaleźć lekcje z e-podręcznika, materiały dodatkowe (rozszerzone), a także np. pliki wideo.
Dodajmy, że w zakresie pracowników administracji oraz obsługi, w
związku z zagrożeniem epidemicznym
w szkołach, wprowadzone zostały dyżury, ale większość z tych osób pracuje
zdalnie lub przebywa w domach w gotowości do pracy.

rodzica i samego ucznia. Każdemu
można nadać określone uprawnienia.
Tu jednak występuje kolejny problem,
przy okazji zagrożenia koronawirusem
okazało się, że nie wszyscy rodzice korzystali z platform i teraz ich po prostu
nie znają.

Kłopotem stało się tempo
zmian
Wprawdzie wydane zostało ministerialne zalecenie w sprawie zmian w
systemie nauczania, ale bezpośrednio
za nim nie poszło odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
– Rozpoczęły się przygotowania
do nauczania online, choć nie zostały
wprowadzone przepisy Ministerstwa
Edukacji Narodowej na ten temat. Powstały też obawy, czy będzie to możliwe
wszędzie, ponieważ potrzebny jest nie

FOT. TOMASZ MODZELEWSKI

Nauka na własną rękę

Darmowe kursy oferuje m.in. Google w ramach projektu „Internetowe rewolucje”.

Platforma ze zdalnymi lekcjami
przeznaczona jest dla szkół, ale stan
zagrożenia epidemicznego to – patrząc
z innej strony – dobry moment na wykorzystanie różnych platform umożliwiających nam naukę online.
Darmowe kursy językowe możemy
znaleźć na przykład na portalu www.
angprofi.pl. Lekcje angielskiego dotyczą

m.in. przywitań, sprzętu domowego,
hobby, części ciała, zakupów czy pracy i
wypoczynku. W każdej jest słowniczek
(wraz z wymową poszczególnych słów),
ćwiczenia oraz poprawne odpowiedzi.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest m.in.
wykorzystywanie nowych technologii
w działalności gospodarczej, oferuje
kursy związane z finansami, marketingiem, prawem, zarządzaniem oraz takimi kompetencjami jak umiejętności interpersonalne. Na stronie internetowej
akademia.parp.gov.pl można znaleźć
również wideoporadniki.
Z kolei platforma www.edx.org powiązana z Uniwersytetem Harvarda
oferuje kursy z wielu różnych dziedzin
– od nauk ścisłych, jak matematyka,
fizyka czy chemia, poprzez tematy
związane z literaturą, po te poświęcone zdrowiu. Kursy są bezpłatne, ale
wymagają znajomości języka angielskiego.
„Jako globalna organizacja non-profit edX przekształca tradycyjną
edukację, usuwając bariery kosztów,
lokalizacji i dostępu” – czytamy na
stronie projektu. „Wspierając uczniów
na każdym etapie, czy to wchodząc na
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Wykorzystywana przez nauczycieli,
rodziców i uczniów platforma Librus.

rynek pracy, zmieniając dziedziny, szukając awansu, czy odkrywając nowe zainteresowania, edX zapewnia kursy dla
ciekawskich umysłów”.
Darmowe kursy oferuje również
Google. Są one dostępne pod adresem
learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje (na dole strony przechodzimy dalej przez zakładkę „Idź do
spisu tematów”). Te dotyczą autopromocji, zwiększania swojej wydajności
w godzinach pracy, bezpieczeństwa
firmy w Internecie, wystąpień publicznych, reklamy w Google czy prezentacji
przedsiębiorstwa w sieci.
„Dzięki odpowiednim narzędziom
i umiejętnościom każdy może zdobyć
pracę” – zachęca do udziału w kursach
Google. „Tutaj dowiesz się, jak stworzyć
życiorys i list motywacyjny, zbudować
obecność w Internecie, dobrze wypaść
na rozmowie kwalifikacyjnej i zdobyć
nową posadę. Wybierz odpowiedni dla
siebie kurs i wykonaj kolejny krok, by
nauczyć się tego, co jest ważne”.
Tomasz Modzelewski

23 kwietnia w Gdańsku Jasieniu,
w kościele pw. bł. Doroty z Mątew,
odprawiona została msza św. w intencji kanonizacji Patrona NSZZ
„Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Tradycyjnie od czasu beatyfikacji w dniu imienin ks. Jerzego,
23 kwietnia, „Solidarność” modli się
o kanonizację swojego duchowego
Patrona, bł. ks. Jerzego.
Drugą intencją mszy była modlitwa
za Solidarność z Życiem, gdyż właśnie
23 kwietnia upływa równo 30 lat od
uchwalenia przez II Krajowy Zjazd
Delegatów stanowiska w sprawie
ochrony prawnej życia od poczęcia.
W 1990 roku w hali Olivia delegaci
– lekarze: Barbara Frączek z Rzeszowa i Jerzy Umiastowski z Gdańska,
wnioskując o przyjęcie tej uchwały,
w dramatycznym wystąpieniu prosili

delegatów na KZD o jej przyjęcie jako
wyjątkowego daru imieninowego dla
księdza Jerzego. On właśnie zarówno
jako kapłan, jak i duszpasterz środowisk służby zdrowia w podziemiu
wspierał ideę prawnej ochrony życia
od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dwa lata później oryginalny tekst
tej uchwały zjazdu został przekazany
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
przez ówczesnego przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”.
W kwietniowej mszy w Jasieniu,
celebrowanej przez proboszcza parafii
bł. Doroty, ks. Zygmunta Słomskiego,
wziął udział Marian Krzaklewski, były
przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
z małżonką Marią oraz państwo Jerzy
i Elżbieta Pałubiccy, działacze podziemnej „S” z Gdańska, którzy od 1984
roku po dzień dzisiejszy są członkami
Straży Solidarności przy grobie księdza

Jerzego Popiełuszki na warszawskim
Żoliborzu.
W kościele bł. Doroty w Jasieniu od
kilku lat towarzyszą wiernym relikwie
krwi bł. ks. Jerzego, przekazane do parafii w dniu 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę, 11 listopada 2018 roku jako dar ołtarza oraz
Krzyż Pielgrzymi ks. Jerzego, przywieziony z parafii św. Stanisława na Żoliborzu, z napisem po polsku i po francusku
„Zło Dobrem Zwyciężaj” („Triomphe du
Mal par le Bien”). Napis po francusku
przypomina o tym, że w swojej drodze
pielgrzymowania krzyż odwiedził Parlament UE w Brukseli.
Rok temu pielgrzymi krzyż został
przewieziony z Żoliborza do kościoła
bł. Doroty przez byłego szefa „S” i grupę
parafian i umieszczony w bocznej nawie
obok relikwii błogosławionego Patrona
„Solidarności”. W parafii od wielu lat

FOT. MARIAN KRZAKLEWSKI

W intencji kanonizacji

Kwietniową mszę w Jasieniu celebrował proboszcz parafii bł. Doroty, ks. Zygmunt
Słomski.

działa w ramach Żywego Różańca Róża
pw. Błogosławionego Księdza Popiełuszki jako jedna z pierwszych w Polsce i Europie. Obok relikwii ks. Jerzego umieszczona jest Księga Łask doznanych za

wstawiennictwem błogosławionego ks.
Jerzego, w której wierni zapisują swoje
świadectwa łask otrzymanych za pośrednictwem bł. Kapłana Męczennika.
(mkrz)
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Z głębokim smutkiem informujemy,
że pożegnaliśmy naszego Dobrego Kolegę

p.

ś.

Andrzeja Wójcika
członka NSZZ „Solidarność”, pracownika Stoczni Wojennej – dawniej
Stoczni Marynarki Wojennej – z Ośrodka Uzbrojenia i Elektroniki.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Koleżanki i Koledzy
z NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Nie wszystek umrę
Cyprian Kamil Norwid
Mecenasowi Tomaszowi Wieckiemu,
radcy prawnemu w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają Koleżanki i Koledzy z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

p.

ś.

inż. Zbigniewa Kruszyńskiego
(1947 – 2020)
okrętowca ze Szczecina, działacza NSZZ „Solidarność” od 1980 roku.
W latach 1997–2010 był członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, a później kierownikiem Biura Polityki Społecznej Komisji
Krajowej. Jego zasługą było tworzenie ram prawnych dla godnych
warunków pracy i płacy. W maju 1993 roku pełnił funkcję sekretarza
Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego pracowników sfery budżetowej.
Był osobą kompetentną, pracowitą i rzetelną, prawą i sprawiedliwą.
Szanował ludzi i Polskę.
Spoczywaj w Pokoju!
Koleżanki i Koledzy z Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Z głębokim smutkiem informujemy,
że pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela

p.

ś.

Jana Gilberta

byłego pracownika Stoczni Marynarki Wojennej z Działu Inwestycji,
członka NSZZ „Solidarność”.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają Koleżanki i Koledzy
z NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Koledze Eugeniuszowi Messerszmidtowi, wieloletniemu
Wiceprzewodniczącemu NSZZ „Solidarność” i Członkowi Zarządu
z ramienia załogi w Stoczni Marynarki Wojennej,
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”
PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

KORONAWIRUS

Tarcza antykryzysowa: podstawowe
informacje dla pracowników
Przedstawiamy rozwiązania, na jakie może liczyć pracownik w związku z wprowadzeniem ustaw y
o zwalczaniu COVID-19.

I. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
może otrzymać pracownik, który opiekuje się:
 osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
orzeczeniem o niepełnosprawności,
w przypadku zamknięcia placówki,
 chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu,
 dzieckiem do ukończenia 8 roku
życia.
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego i tak
też już kilkakrotnie zrobiono.

II. Zwiększony limit zwolnienia
od podatku – świadczenia
rzeczowe lub pieniężne z ZFŚS
Pracownik uzyska wyższą kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób
fizycznych, jeśli otrzyma w 2020 i 2021 r.
świadczenia rzeczowe (poza bonami, talonami lub innymi znakami, które można
wymienić na towary lub usługi) lub pieniężne, związane z finansowaniem działalności socjalnej, sfinansowane w całości
ze środków ZFŚS, do wysokości 2000 zł
w roku podatkowym.
(Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt
67 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).

III. Zapomogi dla związkowców
z większym limitem zwolnienia
od podatku
Pracownik należący do zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej uzyska wyższą kwotę
zwolnioną od podatku dochodowego
od osób fizycznych, jeśli otrzyma w
2020 r. zapomogę wypłacaną z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej
organizacji związkowej, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym
kwoty 3000 zł. Nie dotyczy to zapomogi
dotyczącej indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
(Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt
9 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).

IV. Zapomoga od zdarzeń
losowych
Zwiększono limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
dotyczący zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych do kwoty
10 000 zł.

(Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 26
lit. b ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych).

V. Jakie rozwiązania odnoszące
się do pracowników może
wprowadzić pracodawca?
Przedsiębiorcy, których dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mają dwie
możliwości: wprowadzenia przestoju
ekonomicznego lub obniżenia wymiaru
czasu pracy pracowników oraz możliwość uzyskania świadczeń na pokrycie
części wynagrodzeń pracowników.
Pracodawca jest uprawniony, by:
1. wypłacać pracownikowi objętemu
przestojem ekonomicznym wynagrodzenie obniżone nie więcej niż
o 50 proc., nie niższe jednak niż
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
2. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż
do połowy etatu, z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie może być niższe
niż minimalne wynagrodzenie za
pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Skorzystanie z ww. uprawnień pracodawcy wymaga zawarcia porozumienia. Porozumienie zawiera pracodawca
wraz z działającymi w zakładzie związkami zawodowymi, a jeśli w zakładzie
nie działają organizacje związkowe – z
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego
pracodawcy. Procedura wymaga również
udziału okręgowego inspektora pracy.
W pisemnym porozumieniu określa
się co najmniej:
1. grupy zawodowe objęte przestojem
ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3. okres przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy.
Przy ustalaniu warunków i trybu
wykonywania pracy w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie obowiązują zasady
dotyczące wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy (nie stosuje się
art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy).
Rozwiązania te stosuje się nie tylko
do pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy. Omawianą regulację stosuje się odpowiednio do osób
zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę nakładczą lub umowy zlecenia
albo innej umowy o świadczenie usług,
do której zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Artykuł 15g ustawy o zwalczaniu
COVID-19 przewiduje wiele zupełnie
nowych rozwiązań oraz modyfikuje
na czas epidemii niektóre regulacje
wynikające z przepisów prawa pracy.
Zmianie ulegają w szczególności zasady
wynagradzania pracowników w okresie
przestoju, uregulowane w art. 81 ustawy
– Kodeks pracy.

VI. Pozostałe zmiany
W związku z wystąpieniem COVID-19 dopuszczalne jest:
1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracownika
do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego
pracownika do nie mniej niż 32 godzin;
2. zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru
czasu pracy, nie więcej jednak niż do
12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Przedłużony dobowy wymiar czasu
pracy jest równoważony krótszym
dobowym wymiarem czasu pracy
w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy;
3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych
z tymi pracownikami, w zakresie i
przez czas ustalone w porozumieniu.
Do wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy i stosowania
mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników konieczne jest
zawarcie porozumienia z działającymi
w zakładzie związkami zawodowymi,
a jeśli w zakładzie nie działają organizacje związkowe – z przedstawicielami
pracowników
Stan prawny na 18 kwietnia 2020 r.
Maria Szwajkiewicz
Podstawa prawna – ustawa z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374)
W związku z zaistniałą sytuacją
dotyczącą rozprzestrzeniania się
koronawirusa w Polsce, zgodnie
z zaleceniami rządu RP oraz głównego inspektora sanitarnego, praca
w Zarządzie Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność” odbywa się
w ograniczonym zakresie, dlatego
prosimy o kontakt w poszczególnych
sprawach przede wszystkim drogą
telefoniczną lub mailową.
DZIAŁ PRAWNY jest czynny od
poniedziałku do piątku od godz. 9.00
do 15.00, dzial.prawny@solidarnosc.
gda.pl, tel. 58 305 55 12.
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Zmiany w podatku dochodowym
od osób fizycznych
Eksperci Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” od pojawienia się
projektów tzw. tarczy antykryzysowej analizują poszczególne jej zapisy z punktu widzenia pracowników.
Opinie publikowane są na bieżąco
na stronie www.solidarnosc.gda.pl
i na www.solidarnosc.org.pl.

Zwolnienie od podatku
świadczeń związanych
z zakwaterowaniem
i wyżywieniem w przypadku
zlecenia pracy w ściśle
określonym ustawą zakresie
W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca:
a) zmieni system lub rozkład czasu
pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa
lub stacji paliw płynnych,
b) poleci pracownikom świadczenie
pracy w godzinach nadliczbowych w
zakresie i wymiarze niezbędnym dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji
wówczas obowiązany jest zapewnić
pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez
pracownika jego obowiązków pracowniczych, a świadczenie w związku
z zakwaterowaniem i wyżywieniem
pozostawione do dyspozycji podatnika w 2020 roku jest wolne od podatku
dochodowego.
Rozwiązanie to dotyczy pracowników przedsiębiorstw prowadzących
działalność polegającą na zapewnieniu
funkcjonowania systemów i obiektów
infrastruktury krytycznej lub będących
podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie
są częścią tej infrastruktury krytycznej,
ale są kluczowi dla zachowania ciągłości

PIOTR MACHNICA

„Tarcza antykryzysowa” wprowadza zmiany w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Najważniejsze dla
podatników regulacje obejmują następujące zagadnienia:

jej działania oraz zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych.

Możliwość odliczenia od
podstawy opodatkowania
darowizn
a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanych do
wykazów opracowywanych przez
właściwego miejscowo dyrektora
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą,
b) Agencji Rezerw Materiałowych
z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
c) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
W zależności od tego, kiedy zostanie
przekazana darowizna, można odliczyć
następujące kwoty:
 jeśli darowizna zostanie przekazana
do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;





jeśli darowizna zostanie przekazana
w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc.
wartości darowizny;
jeśli zaś darowizna zostanie przekazana od dnia 1 czerwca 2020 r. do
dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca
wartości darowizny.

Przedłużenie terminu
składania zeznania
podatkowego
Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych uregulowane jest w art. 15zzj ustawy z 31 marca 2020 r., zgodnie z którym
możliwe jest złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019
r. oraz wpłacenie należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych po
upływie terminu na jego złożenie (czyli
po dniu 30 kwietnia) nie później jednak
niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.
Marzena Podolska-Bojahr

Zmarła profesor Aurelia Polańska
Profesor Aurelia Polańska, współzałożycielka „Solidarności” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odeszła 7 kwietnia 2020 roku. Miała 90 lat.
Pochodziła z Poznania, ale szkołę wyższą ukończyła
już w Sopocie. Od 1964 roku pracowała na Uniwersytecie
Gdańskim. W 1978 roku uzyskała tytuł profesora.
Od września 1980 roku należała do „Solidarności”; była
jej współzałożycielką na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pracowniczką Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy Komisji Krajowej, a także prelegentką
w ramach szkoleń dla członków komisji zakładowych.
– W latach 1981–1985 należała do Społecznej Rady
Prymasowskiej, popularyzowała społeczną naukę Kościo-

ła, od 1982 do 1988 roku współorganizowała Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Ludzi Pracy przy kościele św.
Mikołaja w Gdańsku oraz Duszpasterstwo Ludzi Morza
w Gdyni. W sierpniu 1988 roku była autorką prelekcji
podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku – można przeczytać
w „Encyklopedii Solidarności”.
Była także prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w
Gdyni, członkiem Kapituły Nagrody „Czas Gdyni” i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni. Została wyróżniona
medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz 25-lecia „Solidarności”, a także „Za wybitne zasługi dla Gdyni”.
(tm)
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Zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych w roku 2020
Począwszy od tego roku znacznie wzrosła podstawa naliczania odpisów
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Należy bowiem stosować
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim
półroczu 2018 r. ogłoszone przez prezesa GUS, tj. 4134,02 zł.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający
– według stanu na 1 stycznia danego roku – co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych na wniosek zakładowej organizacji związkowej, a pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych tworzą FŚS bez względu na liczbę pracowników).
Środki funduszu należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym. Pracodawca
przekazuje odpis na rachunek bankowy ZFŚS do dnia 30 września, z tym, że do dnia 31
maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.
Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą
na rok następny.
Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego (37,5 proc.) od 1
stycznia do 31 lipca 2019: 1229,30 zł, od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019: 1271,21 zł,
od 1 stycznia 2020: 1550,26 zł.
Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę
w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (50 proc.) to odpowiednio: 1639,07 zł, 1694,95 zł oraz 2067,01 zł.
Podstawa prawna – ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. 278)
Maria Szwajkiewicz

Badania profilaktyczne
w czasie pandemii
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych,
a w szczególności badań okresowych.
Uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy, ustawodawca zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów kodeksu
pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5), które
nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.
Jednocześnie, po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać
je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania tego stanu. Innymi słowy,
wówczas, gdy stan epidemii zostanie odwołany, pracodawca będzie musiał wysłać
pracownika na badania okresowe w ciągu 60 dni od powrotu do normalnej codzienności.
Należy też nadmienić, że czasowemu zawieszeniu (na tych samych zasadach jak
powyżej) uległy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz psychologicznych dla
kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz dla maszynistów.
W przypadku badań wstępnych oraz kontrolnych zmiany przybrały inną formę.
Nadal mają się one odbywać na dotychczasowych zasadach, z tym, że w przypadku
braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego
lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci
moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie
wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.
Jakub Szmit

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Ps 16
Koleżance Mirosławie Kościelskiej składamy wyrazy współczucia
z powodu nagłej śmierci

Męża

Łączymy się z Tobą, Mirko, w bólu i zapewniamy o naszej modlitwie.
Niech Zmartwychwstały Chrystus poprowadzi Cię ścieżką życia
i da nadzieję na spotkanie w Niebie.
Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność”, członkowie KMPOiW
oraz Koła w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku
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11 Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego
6 marca 2020 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza. Nietypowy termin spotkania, który przypadł podczas trwania kadencji, podyktowany był faktem, że dotychczasowy przewodniczący
Stanisław Szukała postanowił po 20 latach pracy na tym stanowisku odejść
na zasłużoną emeryturę.

Wioletta Antonowicz podczas liczenia głosów.

Zjazd wyborczy otworzył Andrzej
Mazuruk, członek Prezydium ZR,
przewodniczący i prowadzący obrady.
Następnie wprowadzono uroczyście
sztandar ZR i odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego i hymn „Solidarności”.
Po części oficjalnej przyjęto porządek
obrad, jak również wybrano protokolantów WZD i składy komisji: Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej oraz
Uchwał i Wniosków.
Na obrady zostali zaproszeni liczni
goście, wśród których byli: poseł na
Sejm i były przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, wieloletni przyjaciel Stanisława Szukały
Janusz Śniadek, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej „S” Bogdan
Biś, przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego „S” Krzysztof Dośla, radny
Sejmiku Pomorskiego Jerzy Barzowski,
dawni znani działacze związkowi ze
Słupska: Wiktor Usyk i Stanisław Rokosz. Nie mogło zabraknąć oczywiście
Honorowego Obywatela Miasta Słupska, kapelana słupskiej „Solidarności”,
księdza prałata Jana Giriatowicza i ks.
dziekana Dekanatu Zachód Zbigniewa
Krawczyka, którzy odmówili modlitwę
i pobłogosławili wszystkich na sali.
Z gości jako pierwszy zabrał głos
Janusz Śniadek, który wręczając Stanisławowi Szukale „Wielką Księgę Patriotów Polskich” w dowód wdzięczności za
jego wieloletnią służbę „Solidarności” i
ojczyźnie, nazwał go wielkim patriotą
i swoim przyjacielem, na którym nigdy się nie zawiódł i na którego zawsze
można liczyć.
Na obrady zaproszony został także minister, rzecznik rządu, poseł na
Sejm Piotr Müller, który ze względu
na liczne obowiązki nie mógł osobi-

Stanisław Szukała:
– Przewodniczącym Zarządu
Regionu Słupskiego zostałem
20 lat temu w trudnym dla
naszego Regionu czasie.
Myślę, że na przestrzeni tych
lat udało mi się zintegrować
słupską „Solidarność”
i wygasić spory. Dla mnie
najważniejszą rzeczą, którą
się w życiu kierowałem,
jest etos „Solidarności”
i przywiązanie do wartości,
które reprezentuje. Dlatego żal
mi odchodzić.
ście uczestniczyć w spotkaniu, w jego
imieniu list odczytał kolega Andrzej
Zlott. W liście Piotr Müller dziękował
uczestnikom zjazdu za to, że drogie są
im sprawy pracownicze i podkreślił, że
ideały „Solidarności” były i będą mu zawsze bliskie, zadeklarował także swoją
pomoc w rozwiązywaniu problemów,
przed którymi stoi słupska „Solidarność”. Podziękował Stanisławowi Szukale za jego wieloletnią pracę na rzecz
„Solidarności” i Regionu.
Bogdan Biś z kolei życzył wszystkim delegatom, aby wybory, których
dokonają, były mądre i trafne, a także
budowały więź między związkowcami
i by Region rozwijał się poprzez pozy-

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność” opracował Wojciech Matuszewski
Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

skiwanie nowych członków. Podziękował również Stanisławowi Szukale za
dotychczasową pracę, ale, jak to powiedział, „oficjalne pożegnanie Staszka nastąpi podczas następnego posiedzenia
Komisji Krajowej”.
Jako ostatni z gości zabrał głos
Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiej „Solidarności”, który – dziękując
za wszystkie lata pracy Stanisławowi
Szukale – nie krył żalu, że będzie mu
brakowało tych wszystkich wspólnych
chwil spędzonych razem w różnych sytuacjach, czy to prywatnych, czy służbowych.
Po wystąpieniach gości głos zabrał
wzruszony odchodzący przewodniczący
Stanisław Szukała. Na wstępie podziękował wszystkim gościom za tak miłe
słowa pod swoim adresem, jak i dla
całego Regionu Słupskiego, bo – jak
podkreślił – chociaż to najmniejszy ze
wszystkich regionów, ale zawsze miał
wsparcie w osobach Janusza Śniadka
czy Krzysztofa Dośli podczas obrad
Komisji Krajowej. Pozdrowił wszystkich delegatów i życzył owocnych obrad
i trafnego wyboru nowego przewodniczącego.
– Jeśli ktoś myśli, że łatwo mi było
podjąć decyzję o przejściu na emeryturę, to powiem, że było mi bardzo ciężko
zdecydować o odejściu w czasie trwania kadencji. Stanęły mi przed oczami
wszystkie lata, które poświęciłem dla
„Solidarności” od chwili strajków w 1980
roku, kiedy zaczęła się moja przygoda z
„Solidarnością”, poprzez stan wojenny,
gdzie byłem internowany w obozie wojskowym w Chełmnie i na własnej skórze
ja i moja rodzina odczuliśmy, co to znaczy komuna, po pracę w podziemnych
strukturach „Solidarności”. Wówczas
poznałem fantastycznych ludzi, organizowaliśmy pomoc dla represjonowanych, chodziliśmy na msze za ojczyznę
do naszego kościoła „Na Górce”, usypaliśmy chyba jako pierwsi w Polsce z
kamieni Golgotę poświęconą bestialsko
zamordowanemu przez esbeków ks.
Jerzemu Popiełuszce. Potem przyszedł
czas Okrągłego Stołu i zaczęła się już
wtedy jawna praca związkowa w mojej
macierzystej Komisji Zakładowej w Sezamorze, gdzie zostałem wybrany na jej
przewodniczącego. Wielokrotnie byłem
delegatem na Zjazdy Krajowe, gdzie poznawałem przez lata środowisko ludzi
„Solidarności”.
Przewodniczącym Zarządu Regionu Słupskiego zostałem 20 lat temu w
trudnym dla naszego Regionu czasie.
Myślę, że na przestrzeni tych lat udało
mi się zintegrować słupską „Solidarność” i wygasić spory. Dla mnie najważniejszą rzeczą, którą się w życiu
kierowałem, jest etos „Solidarności”
i przywiązanie do wartości, które reprezentuje. Dlatego żal mi odchodzić.
Region zostawiam w dobrej kondycji
finansowej, bez żadnych zobowiązań,
a nowemu przewodniczącemu życzę
wytrwałości w pracy związkowej – powiedział Stanisław Szukała.
Następnie, po przyjęciu sprawozdań
RKW i ZR, przystąpiono do wyboru
nowego przewodniczącego Zarządu
Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. Zgłosiło się dwóch kandydatów:
pierwszy to rekomendowany przez Sta-

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”, żegna Stanisława
Szukałę.

nisława Szukałę jego wieloletni zastępca
Tadeusz Pietkun, drugi to Dariusz
Piankowski z bytowskiego Polmoru,
którego przedstawił i poparł Marian
Rudnik. Oboje kandydaci mieli czas
na swoją prezentację i przedstawienie
programu.
Tadeusz Pietkun zobowiązał się
do zwiększenia do 6 tysięcy liczby
członków Regionu na koniec kadencji
i sprawienia, aby budynek, w którym
się mieści ZR, stał się własnością słupskiej „Solidarności”. Dariusz Piankowski namawiał, aby głosować na zmianę
pokoleniową i młodych, których on
jest reprezentantem. Po głosowaniu i
przeliczeniu głosów okazało się, że nowym przewodniczącym został Tadeusz
Pietkun.
Nowy przewodniczący po wyborze
podziękował wszystkim delegatom za
zaufanie i zobowiązał się do wypełnienia
swojego programu. Wybrano także członka ZR w Słupsku. Został nim Dariusz
Piankowski, który pokonał Mirosława
Okóniewskiego ze słupskiej Scanii.
Podczas zebrania odbyła się miła
uroczystość wręczenia zasłużonym
działaczom związkowym statuetek „Zasłużony dla Regionu Słupskiego” (o tym
szczegółowo napiszemy w następnym
wydaniu Magazynu). Na koniec obrad
delegaci przyjęli uchwałę wzywającą
starostę człuchowskiego do zaniechania
likwidacji miejscowego szpitala.

Dorota Bojarowska-Bublej oddaje głos.

Nowemu szefowi Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”
w Słupsku Tadeuszowi Pietkunowi,
jak również Dariuszowi Piankowskiemu, nowemu członkowi ZR, składamy
serdeczne gratulacje i życzymy dobrej
współpracy ku chwale słupskiej „Solidarności.
Zjazd delegatów zakończył się
obiadem, podczas którego szeroko komentowano wybór nowych władz, jak
i omawiano inne sprawy związkowe.

Gratulacje dla Tadeusza Pietkuna, nowego przewodniczącego słupskiej „Solidarności”.
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NA KOŃCU JĘZYKA

Bądźmy trochę wyrozumiali wobec bliźnich
Często słyszę, jak wielu ludzi wyraża
swe niezadowolenie ze wszystkiego, rzucając gromy na cały świat. Czy oni rzeczywiście uważają się za idealnych, niemogących
sobie nic zarzucić? Nie sądzę, ponieważ
człowiek jest istotą niedoskonałą.
Za instytucjami źle funkcjonującymi
stoją konkretni ludzie, którzy nie zawsze
wywiązują się ze swych obowiązków.
Ostatnio włączyłem się do dyskusji na temat „Jaki ten świat jest zły”.
By ostudzić temperaturę tej dyskusji,
przytoczyłem taki oto przykład: kiedy

byłem na pierwszym roku Pomorskiej
Akademii Medycznej, w czasie ćwiczeń z biologii profesor wysypał nam
na stół słoik fasoli. Należało pomierzyć suwmiarką wielkość poszczególnych ziaren i oznaczyć na osi rzędnych. Z wykresu paraboli wynikało,
że najmniej jest małych i dużych fasoli, zaś najwięcej było przeciętnych.
Stąd po latach wyciągnąłem wniosek
per analogiam, że najwięcej jest ludzi
przeciętnych, a najmniej genialnych
i złych.

Każdy z nas pragnie, aby trafić na
najlepszego – genialnego nauczyciela,
lekarza, prawnika, księdza etc., ale ich
jest zbyt mało, abyśmy mogli do nich
dotrzeć. Mamy szczęście, gdy na nich
trafimy, a pecha – gdy trafimy na tych
najgorszych. Tak więc skazani jesteśmy
przeważnie na tych przeciętnych.
A może sami jesteśmy przeciętni?
Bądźmy więc dla przeciętnych trochę wyrozumiali. Nie bądźmy ciągłymi
malkontentami.
Zbigniew Bulczak

Krzyżówka z miastem Boruty

POZIOMO
1) naczynie z uchem, 4) dzielnica Gdyni
z Akademią Marynarki Wojennej, 8) głos
kota, 11) antonim bulimii, 12) miejsce
odpoczynku w szkole, 13) echosonda,
14) lecznica, 15) kłamca, 16) tropikalny
owoc, 18) wiatr w Tatrach, 20) tu kupisz
prasę, 22) afera obyczajowa, 23) miasto
Boruty, 24) małe pieczywo z ziarnami,
pszenne, 26) wyspiarskie państwo na
O. Indyjskim, 28) może być krzywa lub
prosta, 29) mierzy grunty, 32) dzielnica Gdańska, 33) wdzięk, 35) kurator,
37) Mleczna, polna, 39) Cypryjka, Madagaskarka, 40) wyspa, miejsce urodzenia
Józe�ny, żony Napoleona, 41) �lm „Wielka
… w Chińskiej Dzielnicy”, 42) przy stole,
43) biesiada u chrześcijan.

1

2

3

PIONOWO
1) nazwana „Księżną serc”, 2) nie szatynka,
3) odporny na wiedzę, 4) pasożyt jelita,
5) cocker, cavalier king charles, 6) teren
gonitw w Sopocie, 7) sami najlepsi,
8) kretyn, tuman, 9) gady w Missisipi,
10) Kasztanka Piłsudskiego, 16) „Hair”,
„Skrzypek na dachu”, 17) mała, a cieszy
oko, 18) konsorcjum, 19) łóżeczko dla
oseska, 20) wielki stary Mruczek,
21) czasowe lokum, 25) językoznawca,
27) gospodarka, 30) onuca, 31) mieszka
w igloo, 33) przyczyna, motyw, 34) ukraiński naleśnik, 35) pokarm dla konia,
36) na nodze Piotra Żyły, 37) kapitan
jedenastki K. Górskiego, 38) imię pani
prezydentowej.
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Litery w szarych kratkach czytane rzędami utworzą myśl Terencjusza – hasło,
które należy przesłać jako rozwiązanie.
(kas)
Na rozwiązania (e-maile, listy
tradycyjne, adresy w stopce na str.
2) czekamy do 15 dnia następnego
miesiąca od ukazania się tego wydania „Magazynu”.
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki z trudnym �kołkiem
z nr. 2/2020. Otrzymuje ją pan Janusz
Chojnacki.
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło
brzmiało: „Światowy Dzień Chorego”.

8

9

10

12

13

14

16

17

23

15

18

19

20

21

Miasto Hel
i Mierzeja Helska
Skąd wzięła się nazwa miasta i piaszczystego, 34-kilometrowego wału
wrzynającego się w Zatokę Gdańską? Kiedy nazwa występowała?
Dlaczego nazwa miasta Hel jest nazwą ponowioną? Na czym polega
bogactwo nazw tego terenu?
Hel to miasto w województwie pomorskim, w powiecie puckim, położone
na cyplu Mierzei Helskiej nad Morzem Bałtyckim. Obecnie w Helu istnieją
dwa porty: rybacki i wojenny. Port rybacki funkcjonuje jako baza kutrów i
jako przystań żeglugi pasażerskiej oraz jako przystań jachtów.

Najstarsze dokumenty dotyczące Helu
Pierwsze informacje na temat osady pochodzą z 1198 roku. Prawdopodobnie lokacja miasta nastąpiła już za czasów Świętopełka II przed 1266 rokiem. Na zamożność miasta wpływało rybołówstwo, zwłaszcza śledziowe. Jak
donoszą źródła, ówczesne miasto położone było około 1,5 km na zachód od
centrum obecnego miasta. Miało kościół, szpital, ratusz, dwa rynki i mały
port. Od tych najdawniejszych czasów pojawiały się też nazwy miejscowości:
„Stary Hel” i „Nowy Hel”. Prawdopodobnie w wyniku pożaru i niszczycielskiej działalności morza mieszkańcy dawnego Helu przenieśli się na teren
obecnie zajmowany przez miasto.

Nazwa miasta i mierzei
Pierwszą zachowaną nazwą jest wyraz „Gellen” z 1198 r. odnoszący się
do osady rybackiej, potem od XIII w. pojawiają się zapisy dotyczące wyspy i półwyspu: Hela, Heyla, Hyla, a po kaszubsku słowa: Hel, El, Ela, Ejla,
od których funkcjonowały przymiotniki: helski, elski, ejlski. Językoznawcy z
Uniwersytetu Gdańskiego uznają nazwę miasta jako ponowioną od nazwy
terenu (półwyspu) i podają np. nazwy: Hela z 1378 r., Hel (do Helu) z 1490
r., do Helia z 1565 r. Przy czym nazwa Hel odnosiła się zarówno do miasta,
jak i do mierzei.
Obecnie urzędowo Hel to tylko nazwa miasta, a mierzeja oficjalnie nazywa
się Mierzeja Helska.
Warto przypomnieć, że przed II wojną światową używana była nazwa
Półwysep Helski i półwysep Hel. Nazwy te w mowie potocznej do dziś są
stosowane i dlatego często słyszymy: „Jadę na Hel”, „Byłam na Helu” i odnosi
się to zarówno do mierzei, jak i do miasta.
Uwaga!
Gdy mówimy o mieście, wówczas poprawne są sformułowania: „Jadę do
Helu.” oraz „Byłem w Helu.”

Etymologia nazwy „Hel”
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Nieczęsto zdarza się, że nazwa ma tak wiele etymologicznych interpretacji,
jak nazwa „Hel”.
Oto niektóre z nich:
 Bolesław Ślaski łączył nazwę z górnołużyckim wyrazem hoła, który oznaczał ‘las’ lub z imieniem legendarnej księżnej pomorskiej Heli, a nawet z
niemieckim słowem Hohle –‘jaskinia’, bo niebezpieczna była kiedyś żegluga przy tym cyplu;
 Henryk Ułaszyn wywodził nazwę od hael, co znaczyło ‘góra wydmowa’;
 kojarzono także nazwę z imieniem Hel, które w mitologii nordyckiej nosiła
władczyni helu, czyli podziemnego miejsca przebywania zmarłych;
 Stanisław Rospond pisał, że nazwa pochodzi od anglosaskiego hela ferse
– ‘pięta’ (rozumianego jako metafora);
 Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego uznał Hel za nazwę topograficzną
„równą rzecz. hel, który jest dawną pożyczką germańską”, a ten zapożyczony wyraz zestawiał z hyl – ‘cypel ziemi w wodę wchodzący’ i podawał
przykład chyl nadmorski – ‘góra nadmorska’.
Co ciekawe, kaszubski wyraz hyl (lub chyl) to ‘miejsce wzniesienia, odkryte
od wiatrów’.

Metaforyczne nazwy mierzei

43

Mierzeja Helska ma także w mowie kaszubskiej wiele metaforycznych
nazw, np.: „Gęsia Szyja”, „Krowi Język”, „Krowi Ogon”, „Helska Blewiązka”
(kasz. blewiązka – ‘tasiemka’), „Helska Kosa”.
Barbara Ellwart

24
Zarząd Regionu Gdańskiego
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
www.solidarnosc.gda.pl
Uwaga! przed każdym
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

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
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Po Pomorzu wirtualnie

Chociaż na dworze mamy już ładną pogodę, to większość czasu spędzamy w domach. Zagrożenie koronawirusem
jest na tyle realne, że mimo złagodzenia obostrzeń dotyczących zakazów wychodzenia na spacer czy przemieszczania się staramy się pozostawać w naszych miejscach zamieszkania. A nawet, jeśli chcielibyśmy wyjść i zobaczyć
coś interesującego, to infrastruktura kulturalna i turystyczna jest nieczynna. O dalekich podróżach w najbliższym
czasie trzeba zapomnieć. Dla tych, którzy kochają wędrować, pozostaje wersja „palcem po mapie”. Szczęśliwie w XXI
wieku pojawiły się pewne modyfikacje tej wersji, gdyż można wirtualnie wybrać się nie tylko w świat, ale i blisko,
na Pomorze. Na dodatek jest to wersja bardzo oszczędna, gdyż nic nie kosztuje.

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 REZERWACJA 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

Muzeum II Wojny Światowej.

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

Najbardziej spektakularnym miejscem
i w Gdańsku, i na Pomorzu, znakomicie
przygotowanym do zwiedzania wirtualnego, jest Muzeum II Wojny Światowej oraz
Westerplatte. Możemy je zwiedzać bez
wychodzenia z domu zarówno w wersji
polskiej, jak i angielskiej. Dla zainteresowanych, na stronie internetowej: https://
muzeum1939.pl/ po kliknięciu zakładki
#M2WSwirtualnie, do dyspozycji jest
kilka działów. W każdym z nich umieszczono krótkometrażowe, kilkuminutowe,
dobrze zrealizowane filmy opowiadające o
różnych wydarzeniach z czasów II wojny
światowej. Są tam i wspomnienia żyjących
do dzisiaj ludzi, jest prezentacja eksponatów, miejsc sytuacyjnych – wszystko opatrzone komentarzem. Jest też wirtualny
spacer ogólny po muzeum, a także po
terenach, na których właśnie w Gdańsku
rozgrywała się tragedia pierwszych dni
wojny. Istnieje także odesłanie do kanału
YouTube Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, na którym umieszczono wiele
interesujących filmów.

Biura oddziałów ZR

Reklama

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

GDYNIA, ul. Śląska 52, 515 240 490
tel./fax 620 61 82 gdynia@solidarnosc.gda.pl
KARTUZY, ul. Gdańska 15, pok. 20
502 172 289, tel./fax 681 31 00
STAROGARD GD., ul. Paderewskiego 11
502 172 281, tel./fax 562 22 20
starogard@solidarnosc.gda.pl
TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609, tel./fax 531
29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl
KOŚCIERZYNA, ul. Traugutta 7
502 172 282, tel./fax 686 44 26
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
PUCK, ul. Sambora 16 502 172 289, 673-16-15
WEJHEROWO, ul. Hallera 1A/1
502 486 003, tel./fax 672 37 76
wejherowo@solidarnosc.gda.pl isiu@op.pl
CHOJNICE, ul. 31 Stycznia 56
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
LĘBORK, ul. Bolesława Krzywoustego 1,
663 775 705, 59 862 16 69
MALBORK, plac Słowiański 4
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047
malbork@solidarnosc.gda.pl

W pozostałych muzeach Gdańska i
Gdyni oraz innych pomorskich miast
z tym spacerowaniem wirtualnym jest
różnie. Najczęściej zbiory zostały zdigitalizowane i umieszczone w Internecie.
Takim interesującym zbiorem jest wirtualny skansen wraków w Narodowym
Muzeum Morskim w Gdańsku: https://
wmm.nmm.pl/ pod zakładką „wirtualny skansen wraków”. Wystarczy kliknąć
„zobacz” i już otwiera się widok wraków
okrętów, statków żaglowych z różnych
epok. Wszystkie są dokładnie opisane
i zaprezentowane w systemie 3D, a więc
każdy fragment statku prezentowany
jest z każdej strony.
Nieco inną ofertę prezentuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: http://muzeumbytow.pl/ mieszczące się w średniowiecznym zamku.
W kilku działach MUZEUM ON-LINE
można obejrzeć zbiory etnograficzne,
dzieła malarstwa historycznego, rzeźby, rzemiosło artystyczne, nauczyć się
robić lalkę z wełny, pobawić się z Mysz-

ką Kunegundą i nauczyć się wpuszczać
do domu ptaki, a także obejrzeć film
o nieżyjącym już Józefie Chełmowskim

Muzeum Pomorza.

z Brus-Jagli, który był rzeźbiarzem, malarzem, filozofem i poetą.
Wirtualnie zwiedzać można nie
tylko muzea. Warto zajrzeć na stronę
katedry w Oliwie: http://www.archikatedraoliwa.pl/wizyta-w-oliwie-4222.
Potrzebna jest w naszej przeglądarce
wtyczka Adobe Flash Player.
Ponadto warto zajrzeć też tutaj:
http://navtur.pl/place/news/308,archikatedra-oliwska Strona umożliwia nam
filmowe zwiedzanie świątyni z lotu ptaka. Jest ona prezentowana zarówno od
zewnątrz, jak i wewnątrz. Chodząc po
katedrze nie zobaczy się tak dokładnie
zgromadzonego wyposażenia, a przede
wszystkim wystroju. Dron z kamerą podprowadzany jest w górne partie ambony,
ołtarza głównego, dociera do organów.
Chcąc zobaczyć te fragmenty, trzeba by
było zbudować wielkie rusztowania i na
nie wejść, a w tym przypadku wystarczy
kliknąć w strzałkę i te barokowe wspaniałości ogląda się z bliska, na ekranie.
Zajrzyjmy też do www.muzeumpomorza.pl. Serwis Muzeum Pomorza powstał
w ramach programu „Kultura cyfrowa” i
został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zatytułowano „Cyfrowe Muzeum
Dziedzictwa Kulturowego Województwa
Pomorskiego”. Można obejrzeć ponad 2,5
tysiąca eksponatów, do każdego dołączony jest szczegółowy opis.
Na koniec zapraszamy również Państwa do odwiedzania naszych archiwalnych zasobów z cyklu „Cudze chwalicie,
swego nie znacie” na naszej stronie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl.
Maria Giedz

