
          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Pandemia uczy pokory
i leczy z grzechu pychy

– Lider nigdy nie powinien spo-
czywać na laurach, ale pokazywać 
innym, w jaki sposób pomaga 
pracownikom  – mówi IWONA 
ADAMCZYK-ROSINKA, przewodni-
cząca Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Policji, ABW i SG.
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Numer 1 wydano
23 sierpnia 1980
w Stoczni Gdańskiej

Prymas Tysiąclecia 
28 maja 1981 roku, o godzinie 4.40, 
w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, Prymas Tysiąclecia 
Stefan Kardynał Wyszyński odszedł 
do Boga. Przeżył 80 lat. 

str. 16

Stan klęski Platformy

Kupuję NaSze Produkty
W trosce o miejsca pracy 
Krajowy Sekretariat Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidar-
ność” rozpoczął akcję „Kupuję 
NaSze Produkty”, polegającą 
na promowaniu artykułów 
wytwarzanych w przedsiębior-
stwach, których organizacje 
zakładowe tworzą Sekretariat.
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Jak chronić się przed koronawirusem 
w miejscu pracy

„Bezpieczny powrót do pracy” 
to zestaw zaleceń Państwo-
wej Inspekcji Pracy dla osób 
organizujących pracę innym 
osobom oraz samych pracow-
ników. Wytyczne zawierają 
ogólne informacje o środkach 
profilaktycznych, które należy 
stosować w czasie epidemii w 
każdym zakładzie pracy. 
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Porozumienie pomiędzy
NSZZ „Solidarność”
i prezydentem Andrzejem Dudą
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” pod-
pisała umowę programową z prezyden-
tem Andrzejem Dudą. Uroczyste złożenie 
podpisów przez prezydenta i przewod-
niczącego NSZZ „Solidarność” odbyło się 
w Warszawie 5 maja br., a więc dokładnie 
5 lat po podpisaniu pierwszej umowy 
programowej. Bilans mijającej kadencji 
obecnej głowy państwa pokazuje, że 
większość złożonych w 2015 roku obietnic 
Andrzej Duda zrealizował, dlatego NSZZ 
„Solidarność” udziela mu poparcia w nad-
chodzących wyborach prezydenckich. 
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Ponad dwa miesiące temu, 
w związku z epidemią 
koronawirusa, wprowadzony 
został w Polsce stan epidemii. 
Dla części polityków było to za 
mało. Platforma Obywatelska 
zaczęła domagać się decyzji 
o typowym dla katastrof 
naturalnych, jak np. powodzi 
stanie klęski żywiołowej. 
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obecnej głowy państwa pokazuje, że 
większość złożonych w 2015 roku obietnic 
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Rozmowa z profesorem nauk 
medycznych PIOTREM 
CZAUDERNĄ, chirurgiem 
dziecięcym, b. prezesem Agencji 
Badań Medycznych, członkiem 
Narodowej Rady Rozwoju 
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To musi być wspólny głos 
dyrygenta i orkiestry
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COVID-19 i młodzi pracownicy 
Najnowsza analiza wpływu COVID-19 

na rynek pracy przeprowadzona przez MOP 
pokazuje wyniszczający i nieproporcjonal-
ny wpływ na młodych pracowników oraz 
analizuje środki podejmowane w celu za-
pewnienia bezpiecznego powrotu do śro-
dowiska pracy. Młodzi ludzie są głównymi 
o�arami społecznych i gospodarczych skut-
ków pandemii i istnieje ryzyko, że w swoim 
życiu zawodowym będą oni naznaczeni 
piętnem strachu, co może doprowadzić do 
powstania „pokolenia zamknięcia”. 

Inne nowe światowe badanie przepro-
wadzone przez MOP i partnerów Globalnej 
Inicjatywy na rzecz Godnej Pracy dla Młodzie-
ży pokazuje, że procentowo ponad jedna na 
sześć badanych młodych osób przestała pra-
cować od początku kryzysu COVID-19. Wśród 
młodych ludzi, którzy pozostali w zatrudnie-
nu, liczba godzin pracy spadła o 23 procent.

Presja ma sens 

Pod koniec maja Komisja Europejska 
noty�kowała pomoc publiczną dla naj-
większych polskich �rm. Kwota dopusz-
czalnego wsparcia z Polskiego Funduszu 
Rozwoju to 2,2 miliarda euro (ok. 10 mld 
zł). W sprawie przeciągania decyzji NSZZ 
„Solidarność” wystąpił do przewodniczą-
cej Komisji Ursuli von der Leyen. 

 „Z wielkim niepokojem i niezrozumie-
niem przyjmujemy fakt, że proces noty�-
kacji części Tarczy Finansowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju (PFR) skierowanej do 
dużych przedsiębiorstw wciąż nie został 
zakończony, mimo że od złożenia wniosku 
noty�kacyjnego przez stronę polską minął
już ponad miesiąc” – napisało w swoim 
stanowisku Prezydium Komisji Krajowej, 
przesłanym przewodniczącej KE. 

Po otrzymaniu informacji, że KE zgo-
dziła się na pomoc publiczną dla najwięk-
szych polskich �rm Piotr Duda powiedział:
– Presja ma sens. Warto podejmować 
działania wspierające polską gospodarkę. 
Teraz czas na zawieszenie unijnego syste-
mu handlu emisjami. Miliardy zamiast na 
handel emisjami potrzebne są naszej go-
spodarce, która bez taniej energii nie bę-
dzie w stanie poradzić sobie z kryzysem.

Naprawić wymiar 
sprawiedliwości

Członkowie Stowarzyszenia „Godność” 
wielokrotnie upominali się o ukaranie ko-
munistycznych zbrodni popełnionych w 
Grudniu 1970 roku, a także w stanie wo-
jennym. Przez 26 lat, każdego 13 grudnia, 
pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku byli więźniowie polityczni ze 
Stowarzyszenia „Godność” domagali się 
naprawy wymiaru sprawiedliwości.

25 maja tego roku po raz kolejny za-
służeni działacze NSZZ „Solidarność” 
zaapelowali, aby ustawowo pozbawić 
stopni wojskowych sędziów i prokurato-
rów wydających wyroki w procesach po-
litycznych w PRL. Ich zdaniem należy rów-
nież wydalić z wymiaru sprawiedliwości 
sędziów i prokuratorów orzekających w 
procesach politycznych, a także obniżyć 
im świadczenia emerytalne.

łecznych. Przykładem takiej złej praktyki 
jest wdrożenie do systemu prawa oświa-
towego nowej instytucji „konsultacji” 
nauczyciela z uczniem. Nie wiadomo, jak 
nauczyciel ma być za nią wynagradzany. 

Wcześniej, bo 19 maja br., Prezydium 
MSOiW NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku zwró-
ciło się do sekcji krajowej o podjęcie pilnych 
rozmów z MEN o wycofaniu przepisów doty-
czących konsultacji w szkołach dla uczniów. 
Zwrócono też uwagę, że praca zdalna wyma-
ga od nauczycieli dodatkowej pracy, przygo-
towania materiałów i narzędzi IT. 

Nie można  
różnicować pracowników 

Rada Krajowego Sekretariatu Ochro-
ny Zdrowia NSZZ „S” przyjęła stanowisko 
domagające się od rządu wyrównania 
dysproporcji w wysokości wypłacanych 
zasiłków chorobowych pracownikom, 
którzy zachorowali lub byli na przymuso-
wej kwarantannie w związku z COVID-19.

„Nie” dla niekorzystnych zmian 
w tarczy antykryzysowej!

27 maja „Solidarność” zaprotestowała 
przeciwko rozwiązaniom pogarszającym 
sytuację blisko miliona pracowników sek-
tora �nansów publicznych zawartych w
Tarczy 2.0 i proponowanej przez rząd Tar-
czy 4.0. Apeluje do posłów o wycofanie 
ich z procedowanej ustawy. „Niedopusz-
czalne jest, aby próbę zahamowania po-
garszającej się sytuacji budżetu państwa 
miały ponieść osoby zatrudnione w sferze 
�nansów publicznych” – czytamy w opinii
Prezydium Komisji Krajowej. 

Za szczególnie rażący fakt „Solidar-
ność” uznaje przeznaczenie ogromnych 
środków na wsparcie osób �zycznych i
prawnych, które do tej pory nie ponosiły 
lub ponosiły w minimalnym stopniu kosz-
ty ubezpieczeń społecznych, Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracow-
niczych, Funduszu Solidarnościowego i 
Funduszu Pracy. Prezydium Komisji Kra-
jowej domaga się uchylenia wprowa-
dzonych w Tarczy 2.0 i projektowanych 
w Tarczy 4.0 mechanizmów ograniczenia 
zatrudnienia i wynagrodzenia pracowni-
ków sfery �nansów publicznych.

Dodatek solidarnościowy 
w Sejmie

Sukces „Solidarności”. 1,4 tys. zł mie-
sięcznie przez maksymalnie trzy miesiące 
dla osób zwolnionych z pracy po 31 mar-
ca br. przewiduje projekt ustawy o do-
datku solidarnościowym, który prezydent 

Nie pisać prawa na kolanie
Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i 

Wychowania NSZZ „S” wyraziło dezapro-
batę wobec obniżania poziomu procesu 
legislacyjnego oraz unikania przez MEN 
odpowiedzialności za tworzone akty 
prawne. W stanowisku prezydium czy-
tamy m.in., że epidemia SARS-CoV-2 nie 
może stanowić usprawiedliwienia dla nie-
stabilności prawa, nadmiernego pośpie-
chu oraz lekceważenia partnerów spo-

– Mimo zaawansowanego procesu 
organizacyjnego, jesteśmy zmu-
szeni odwołać tegoroczną edycję 
Maratonu Solidarności – czytamy 
w oświadczeniu Stowarzyszenia 
Maratonu Solidarność.

Maraton Solidarności jest wydarze-
niem rozgrywanym co roku w tym sa-
mym dniu – 15 sierpnia. Ze względu na 
porę roku, środek wakacji i gorące dni 
w biegu biorą udział zawodnicy, którzy 
nie boją się trudnych warunków. Jed-
nak w tym roku, z powodu panującej w 
Polsce i na świecie pandemii COVID-
-19 i związanymi z tym obostrzeniami, 
organizatorzy podjęli decyzję o zorga-
nizowaniu wydarzenia w innej formie. 
Każdy będzie mógł samodzielnie po-
konać określony dystans. Celem zor-
ganizowania takiej wersji maratonu jest 
podtrzymanie łączności z biegaczami, 
dla których ta właśnie impreza biegowa 
jest jedną z najważniejszych w roku.

Wraz z partnerami organizatorzy 
proponują zyskującą na popularności for-
mułę zawodów wirtualnych – „Wirtualny 
ORLEN Maraton Solidarności z piątką w 
tle”. Ideą jest, aby każda aktywna fizycznie 
osoba mogła znaleźć dla siebie adekwatną 
formę wysiłku. Jak ma to wyglądać?

– Planujemy przeprowadzenie rywa-
lizacji na pełnym dystansie maratonu 
w jednorazowym biegu, ale też prze-
prowadzenie „maratonu na raty” oraz 
biegu bądź marszobiegu towarzyszące-
go na dystansie 5 kilometrów – infor-
muje Wojciech Szota, rzecznik prasowy 
Stowarzyszenia Maratonu Solidarność. 
– Przewidujemy wiele ciekawych kla-
syfikacji i nagród. Wszyscy uczestnicy 
będą mogli otrzymać numer startowy, 
certyfikat-dyplom ukończenia imprezy, 
pamiątkowy medal czy okolicznościo-
wą koszulkę.

Będzie, ale... trochę inny
MARATON SOLIDARNOŚCI

Stowarzyszenie zaprasza poprzez 
udział w wirtualnym Maratonie Soli-
darności 2020 do uczczenia nie tylko 
Sierpnia ’80. – Rok 2020 pod wieloma 
względami jest wyjątkowy. Ważne rocz-
nice, które chcielibyśmy dołączyć do 
tegorocznego świętowania, to 40-lecie 
NSZZ „Solidarność”, rok św. Jana Pawła 
II i 50-lecie wydarzeń grudniowych na 
Wybrzeżu w 1970 roku – przypomina 
Wojciech Szota.

Po raz pierwszy półmaraton Solidar-
ności został zorganizowany w 1981 roku, 
aby uczcić pierwszą rocznicę Porozumień 
Sierpniowych, a także, aby oddać hołd 
ofiarom Grudnia 1970. Pomysłodawcą 
organizacji biegu na dystansie pełnego 
maratonu, który po raz pierwszy odbył się 
w 1994 r., był Kazimierz Zimny, biegacz, 
medalista olimpijski z Rzymu w 1960 
roku na dystansie 5 kilometrów.

„Rok 2020 to rok bogaty w rocznice 
i ważne momenty dla historii Polski, za-
praszamy do udziału w tym wirtualnym 
wydarzeniu każdego, kto kocha Polskę, 

komu bliskie są dziejące się na przeło-
mie dziesiątek lat wydarzenia, sprawia-
jące, że dziś żyjemy w wolnym kraju” 
– napisali przewodniczący Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla oraz prezes Stowarzy-
szenia Maraton Solidarności Kazimierz 
Zimny. „Zapraszamy Polaków z Polski 
i z zagranicy oraz przyjaciół, którym 
bliska jest Polska, jej losy i przyszłość. 
Chcielibyśmy, aby to wydarzenie, choć 
tak inne niż dotąd, zapisało się w pa-
mięci biegaczy, którzy wezmą w nim 
udział. W związku z tym przygotowu-
jemy dla uczestników tradycyjny pakiet 
startowy, w którym znajdą najważniej-
sze pamiątki: numer startowy, koszulkę 
oraz medal. Mamy nadzieję, że zawod-
nicy, którzy do tej pory przyjeżdżali do 
Trójmiasta na nasz bieg, w tym roku 
zaproszą do udziału także swoich znajo-
mych, którzy w poprzednich edycjach, 
z różnych względów, do Trójmiasta 
przyjechać nie mogli”.

(tm)

Maraton w 2019 roku.
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Andrzej Duda 4 czerwca skierował do Sejmu. 
Projekt zakłada też podniesienie zasiłku dla 
bezrobotnych.  „Dodatek będzie przysługiwał 
osobom zatrudnionym na umowę o pracę 
i z którymi umowa o pracę została po 31 mar-
ca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu 
z upływem czasu, na który była zawarta” – czy-
tamy w uzasadnieniu projektu.

Warunkiem uzyskania praw do do-
datku solidarnościowego jest posiadanie 
okresu podlegania w 2020 roku ubezpie-
czeniom społecznym z tytułu stosunku 
pracy przez co najmniej 90 dni. Dodatek 
będzie przysługiwał osobom zamieszkują-
cym w Polsce, jeżeli są polskimi obywatela-
mi lub obywatelami państw UE, mającymi 
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu 
na terytorium Polski. Dodatek będzie też 
przysługiwał cudzoziemcom legalnie prze-
bywającym w Polsce uprawnionym do wy-
konywania pracy w naszym kraju.  

Skierowanie do Sejmu projektu usta-
wy o dodatku solidarnościowym to reali-
zacja obietnicy złożonej przez Andrzeja 
Dudę „Solidarności”.

Nie po słowach,  
ale po czynach ich poznacie
Nie po słowach, ale po czynach ich 
poznacie. I w tym przypadku mam taką 
propozycję dla pana Trzaskowskiego, że 
jeżeli chce się powoływać na solidarność, 
na te ideały „Solidarności”, bo prawdo-
podobnie mu o to chodzi, to najpierw 
niech zdekomunizuje ulice w Warszawie. 
Niech więcej czasu poświęci w ratuszu 
na wery�kację fundacji, która przyznaje 
środki �nansowe. Bo się okazuje, że 
przyznaje środki �nansowe instytucjom,
którymi kierują byli agenci Służby Bezpie-
czeństwa, którzy donosili na chociażby 
ks. Franciszka Blachnickiego. I to jest sy-
tuacja dla mnie kuriozalna. I najpierw się 
pan Trzaskowski jako prezydent Warsza-
wy zajmie tymi sprawami, a później niech 
się powołuje na ideały „Solidarności”.

Piotr Duda, przewodniczący  
„Solidarności” w rozmowie  

w Radiu Gdańsk

”

”
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Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” przedstawia ofertę pamiątkowych 
znaczków z okazji czterdziestolecia naszego Związku.

 Zestaw nr 1 – znaczek i etui (większe): 5 zł +  6 zł = 11 zł (ceny brutto),
 Zestaw nr 2 – znaczek i etui: 5 zł + 4 zł = 9 zł,
 Znaczek nr 3 – koszt jednostkowy 5 zł,
 Teczki do listu gratulacyjnego – koszt 3 zł.

W sprawach zamówień prosimy o kontakt bezpośrednio z Krystyną 
Leszczyńską: tel. 502-443-086, mail: akwendruk@wp.pl lub na adres 
sekretariatu ZR: prezydium@sekretariat.gda.pl tel. 58 308 43 52.

Pamiątkowe znaczki  
na 40-lecie 

„Solidarności”

W trosce o miejsca pracy Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego 
NSZZ „Solidarność” rozpoczął akcję „Kupuję NaSze Produkty”, polegającą 
na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, których 
organizacje zakładowe tworzą Sekretariat.

Kupuję  
NaSze Produkty

AKCJA „SOLIDARNOŚCI”

– Panująca epidemia koronawirusa przynosi wiele zagrożeń dla naszej go-
spodarki, a co za tym idzie, zagrożeń dla naszych miejsc pracy. W tym okresie 
musimy być szczególnie solidarni ze sobą nawzajem, podejmując wiele różnych 
działań, które mogą nam pomóc w walce o nasze miejsca pracy. Dlatego w 
imieniu Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” zachęcam do 
przyłączenia się do naszej autorskiej akcji „Kupuję NaSze Produkty”.  Akcja 
polega na promowaniu artykułów wytwarzanych w przedsiębiorstwach, któ-
rych organizacje zakładowe tworzą Sekretariat. W ten sposób chcemy wspie-
rać funkcjonowanie przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy! Lista produktów 
wkrótce – mówi Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „S”.

Akcja polega na:
 wybieraniu podczas zakupów produktów wytwarzanych w naszych przedsię-

biorstwach,
 zachęcaniu do tego rodziny i znajomych. Tym samym będziemy wspierać nasze 

przedsiębiorstwa i swoje miejsca pracy,
 wspieraniu siebie nawzajem zgodnie z naszymi solidarnościowymi wartościa-

mi.
W tej akcji nie ma znaczenia kapitał przedsiębiorstwa, tylko fakt, że daje ono  

nam miejsca pracy.
Raz na dwa tygodnie będziemy zamieszczać plakaty informujące o naSzych 

markach utrzymujących naSze miejsca pracy, zachęcając do ich wyboru podczas 
codziennych zakupów. 

Wybierając naSze produkty, wspierasz działanie przedsiębiorstwa, a tym samym 
wspierasz zatrudnienie!

Zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych
Termin : 29 czerwca 2020 r., godz. 10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
 Prowadzący: Przemysław Sąpór

Mobbing
Termin: 30 czerwca 2020 r., godzina 10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
 Prowadzący: Przemysław Sąpór

Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
e-mailowy Działu Szkoleń:
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl 
tel.: 58 308  42  76, 58 305  54 79

WAŻNE
 Zgłoszenia należy składać za pośred-

nictwem komisji zakładowej.
 Kwestie techniczne i informacje 

o sposobach dostępu do szkolenia 
online będą uczestnikom przesłane 
drogą mailową.

W celu prawidłowego i pełnego korzysta-
nia ze szkolenia należy posiadać urządze-
nie z dostępem do Internetu (komputer, 
laptop lub smartfon z przeglądarką 
Chrome), wbudowaną kamerą i mikro-
fonem. Gwarantujemy proste, intuicyjne 
uruchamianie szkolenia na urządzeniach. 

Irena Jenda

Dział Szkoleń ZRG 
NSZZ „Solidarność” 
zaprasza na szkolenia 
online
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Liczba zachorowań na SARS-CoV-2 w województwie 
pomorskim z podziałem na powiaty, stan na  
4 czerwca 2020 r. 

Liczba osób objętych nadzorem  
epidemiologicznym 455

Liczba badań w kierunku Sars-CoV-2 52 381
Liczba osób objętych kwarantanną na 
podstawie decyzji PPIS 209PO
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Liczba zakażonych COVID-19 na 
świecie zbliża się już do 7 milionów, a 
liczba zmarłych do 370 tysięcy. W Polsce 
mamy 25 tys. potwierdzonych przypad-
ków koronawirusa, z czego wyzdrowiało 
prawie 12,5 tysiąca, przy czym w kilku 
województwach zachorowalność utrzy-
muje się na dość wysokim poziomie (ślą-
skie – 8867 zachorowań, mazowieckie 
– 3738, dolnośląskie – 2667, wielkopol-
skie – 2219). Województwo pomorskie 
na tym tle wypada nieźle. Z danych epi-
demiologicznych przekazywanych dwa 
razy dziennie przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną wynika, że 
na Pomorzu na początku czerwca noto-
wano pojedyncze przypadki zarażenia 
koronawirusem, zdarzały się nawet dni, 
że badania nie wykazały żadnego pozy-
tywnego wyniku. Systematycznie rosła 
liczba ozdrowieńców. 4 czerwca staty-
styki gdańskiego sanepidu podawały, 
że do tego dnia od wybuchu pandemii 
w naszym województwie zachorowa-
ło 560 osób, z czego wyzdrowiało 427 
osób, z powodu COVID-19 zmarło 35 
osób, co oznacza, że aktywnie chorych 
było 98 osób. Stan zdrowia większości 
osób chorych był dobry, bo tylko 32 oso-
by były hospitalizowane, zaś w izolacji 
pozaszpitalnej pozostawało 66 osób. To 
co najważniejsze, to fakt, że w pomor-
skich szpitalach nie zabrakło miejsc dla 
chorych, a lekarze nie musieli wybierać, 
komu podłączyć respirator, a komu nie. 

Najwięcej osób zachorowało w 
Gdańsku (200), w powiecie wejhe-
rowskim (144) i Gdyni (48). Powyżej 
dwudziestu chorych było w powiatach: 
malborskim, kartuskim, tczewskim, 

KORONAWIRUS NA POMORZU

Czy pożegnaliśmy już pandemię?

gdańskim, bytowskim. W innych za-
notowano pojedyncze przypadki.

Czy to oznacza, że w naszym woje-
wództwie epidemia zbliża się ku końco-
wi? Na pewno nie. Wiele zarażeń prze-
biega bezobjawowo. Zniesienie kolejnych 
restrykcji niesie wiele zagrożeń. To w du-
żej mierze nadal zależy od nas, jak ta 

epidemia będzie przebiegać. Wystarczy 
jedna osoba, która przyjedzie z zagrani-
cy zarażona, nie podda się kwarantannie 
i zacznie prowadzić aktywne życie towa-
rzyskie lub zawodowe (przykład jednego 
z pomorskich samorządowców), a może 
wzrosnąć liczba zachorowań. 

(mk)
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SPOJRZENIE I ŚMIESZNO, I STRASZNO

Na szczêœcie to tylko 
political fiction

Wyobraźmy sobie, że trwa pandemia koronawirusa, a Polską 
rządzi PO-PSL. Na czele państwa stoi Donald Tusk, który w 
okresie ewidentnej klęski żywiołowej, jaką była powódź z 2010 
roku, mówił: Nie uważam za konieczne wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej, choć mamy klęskę żywiołową. Ministrem zdrowia jest 
Ewa Kopacz (która mówiła, gdy szalała świńska grypa: Śpijcie 
spokojnie, cieszcie się wiosną), albo Bartosz Arłukowicz, który 
z kolei radził marszałkowi województwa małopolskiego: ...miliard 
dla szpitala. Mówię: chłopie, ku...a, masz tych szpitali co drugą ulicę. 
Zamknij cztery i przyjdź po 200 baniek, a nie po miliard. Finansami 
rządzi Jacek Rostowski, który twierdził, że na obietnice, które skła-
da PiS, pieniędzy nie ma i nie będzie ich w ciągu czterech następnych 
lat, natomiast obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie 
wierzą (taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele). Prezydentem Polski 
jest Rafał Trzaskowski, wspierający żebrzącą kobietę kwotą… 20 
groszy, dla którego inwestycja w Centralny  Port Komunikacyjny 
jest zbędna, bo przecież powstaje lotnisko w Berlinie. 
Na szczęście to tylko political �ction.

Sami zgotowali sobie 
ten los
Po akcji wymiany kandydata na prezydenta główna partia opo-
zycyjna zgodziła się łaskawie na przeprowadzenie wyborów. Co 
prawda, znów marszałek Grodzki przeciągał prace w Senacie, 
ale w końcu udało się. Swoją drogą, Polska jest chyba jedynym 
krajem, gdzie partia rządząca chce wyborów, a opozycja robi 
wszystko, aby się one nie odbyły. Teraz PO płacze, że ma za mało 
czasu na zebranie podpisów, ale to na własne życzenie. Jak 
powiedział jeden z polityków PiS: Sami zgotowali sobie taki los. 
Najpierw zbojkotowali wybory, potem wymienili kandydata, a na 
koniec do maksimum przedłużali prace w Senacie.

Czy wybory bêd¹ wa¿ne?

Aaa, to zależy. Kłania się Henryk Sienkiewicz (nie mylić z Barło-
miejem, jego prawnukiem), a konkretnie „W pustyni i w puszczy”. 
Pamiętamy sympatycznego Kalego, który coś mówił o kradzieży 
krowy… No więc, jak wybory wygra kandydat opozycji – to 
dobrze, a jak Andrzej Duda, to trzeba zrobić wszystko, aby te 
wybory unieważnić. I kto to mówi? Ano, Roman Giertych, który 
w swoim sześciopunktowym tzw. planie dla opozycji na wybory 
prezydenckie w piątym i szóstym punkcie twierdzi, że w przy-
padku ogłoszenia zwycięstwa Andrzeja Dudy wspólne zaskarżenie 
wyników do SN, natomiast w przypadku wygrania wyborów przez 
któregoś z kandydatów opozycji wspólne uznanie tych wyników 
za wiążące. Ni mniej, ni więcej. Nie wierzą Państwo? Dalej pan 
mecenas wyjaśnia: Dlaczego nie ma sprzeczności pomiędzy pkt 5 
i 6? Dlatego, że to PiS w tych wyborach oszukuje i tylko PiS. Każdy 

inny kandydat opozycji, który wygrałby w takich oszukiwanych 
przez PiS wyborach, tym bardziej wygrałby w normalnych. Nie ma 
więc powodu, aby jego zwycięstwo unieważniać. 
No cóż, trudno to komentować.

Co Trzaskowski wypali 
gor¹cym ¿elazem?
– Będę wypalać żelazem to, co zrobił PiS. Nie tylko w mediach 
publicznych – powiedział dublujący Małgorzatę Kidawę-Błońską 
jako nowy kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Czy też 
będzie „wypalać żelazem” obniżenie wieku emerytalnego, program 
„500 plus”, 13 emeryturę, podniesienie płacy minimalnej, likwidację 
umów śmieciowych, bezpłatne leki dla emerytów, ograniczenie 
handlu w niedziele, walkę z ma�ami paliwowymi i vatowskimi itd.?

Jak to z tym przekopem 
by³o

Kamieni kupa i łopata. Albo szpadel, jak kto woli. Wbity w te 
kamienie. Taki „pomnik” przekopu Mierzei Wiślanej pozostawiła 
po sobie Platforma Obywatelska, a konkretnie Elżbieta Gelert, 
była senator, a obecnie poseł PO. Tak, tak, PO była kiedyś, w za-
mierzchłych czasach, za przekopaniem dla żeglugi Mierzei. Ale 
nieco wody w Wiśle upłynęło i najwyraźniej przestał się z tą ideą 
zgadzać Donald Tusk, dziś nie zgadza się też Rafał Trzaskow-
ski. Według Tuska i Trzaskowskiego budowa przekopu Mierzei 
Wiślanej nie jest opłacalna dla Polski. Dzisiaj nie ma żadnych 
przesłanek, żeby twierdzić, że to przedsięwzięcie pod względem 
środowiskowym i �nansowym jest na pewno odpowiedzialne 
– mówił Donald Tusk w 2013 r. Kandydat na prezydenta Trza-
skowski kontynuuje poglądy swojej poprzedniczki, kandydatki 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która powiedziała: Skoro natura 
nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdy-
by natura chciała, żeby był tam przekop, to by był. 

Deepfake - czyli kto to 
mówi?
Kto rozmawiał 7 października 2019 roku na jednym z portali 
internetowych z Jackiem Ozdobą, obecnym wiceministrem 
klimatu? No, nie wiadomo. Niby Bartosz Węglarczyk, ale… 
tak naprawdę nie on, a może jednak on? Przepytywany Jacek 
Ozdoba stanowczo twierdzi: Bartosz Węglarczyk był na miejscu 
�zycznie obecny i przeprowadzał ze mną wywiad, no i doszło do 
procesu. Łukasz Piebiak sędzia i były wiceminister sprawiedli-
wości, pozwał Węglarczyka za to, że w tym wywiadzie powie-
dział, że były wiceminister sprawiedliwości miał wulgarnie 
zwracać się w stronę I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorza-
ty Gersdorf. 
Bartosz Węglarczyk nie brał udziału w nagraniu spornego materia-
łu �lmowego. Jego wizerunek został nałożony, właśnie dzięki zasto-
sowaniu deepfake, na inną osobę, która w tym czasie znajdowała 
się w studiu nagrań. Tym samym to nie Bartosz Węglarczyk do-
puścił się rzekomego naruszenia dóbr osobistych powoda. Łukasz 
Piebiak nie przedstawił żadnych dowodów na to, że to pozwany 
Bartosz Węglarczyk osobiście brał udział w rozmowie z Jackiem 
Ozdobą – czytamy w piśmie prawników Węglarczyka. 
Po takim czymś wszyscy zgłupieli, bo w końcu z kim rozmawiał 
Ozdoba? Później portal zaprzeczył, że stosuje deepfaki i zwalił 
wszystko na prawników. Dla niezorientowanych (chyba dla 
sporej grupy Czytelników) wyjaśniamy, że deepfake to technika 
obróbki obrazu, polegająca na łączeniu obrazów twarzy 
ludzkich przy użyciu technik komputerowych. Może ona służyć 
manipulacji poprzez np. niemożliwą do odróżnienia przez widza 
zamianę twarzy osób występujących w nagraniu. Wideo z zapi-
sem rozmowy Weglarczyka i Jacka Ozdoby jest nadal dostępne 
w mediach społecznościowych.

Polska restrykcje z powodu epidemii koronawirusa wprowadziła dwanaście 
dni po pierwszym wykrytym przypadku zakażenia i dwa dni po pierwszym 
zgonie. Nikt na świecie nie zrobił tego szybciej. 

Kilka dni wcześniej, gdy epidemia szalała już w Europie Zachodniej, dziesiątki 
tysięcy kibiców z Madrytu przyjechało do Liverpoolu na mecz Ligi Mistrzów, 
a trzydzieści tysięcy udało się z Bergamo – epicentrum epidemii we Włoszech 
–  do pobliskiego Mediolanu również na mecz piłki nożnej. Jak opowiadał 48-letni 
kibic Liverpoolu, w kilka dni potem zachorował. Przeżył. Ale jego ojciec już nie. 

Wówczas minister Łukasz Szumowski podkreślał, że epidemii nie unikniemy, 
ale naszym celem jest tzw. spłaszczenie liczby zachorowań, aby „jednoimienne” 
szpitale były w stanie przyjmować pacjentów. Mimo potknięć, których zresztą nie 
uniknęły najbogatsze kraje, to się udało modelowo. Oczywiście, także dzięki dobrej 
dyscyplinie społecznej – nieoswojeni z niewidzialnym wrogiem Polacy rzeczywi-
ście zamknęli się w domach i przestrzegali reguł narzuconych przez władze. 

Co w tym czasie robi totalna opozycja? Wobec sondażowej klęski głównej 
kontrkandydatki Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich, przede wszystkim 
myśli o tym, jak zmienić kandydata. Ponieważ w przypadku wyborów majowych 
jest to niemożliwe, więc rozpętuje kampanię histerii, której ukoronowaniem 
jest obstrukcja Senatu i bunt niektórych samorządów. Słynne „koperty śmierci” 
marszałka Grodzkiego pojawiają się w debacie publicznej w tym samym czasie, 
gdy samorząd Warszawy wysyła tysiące korespondencji do obywateli, podobnie 
zresztą jak inne samorządy i urzędy publiczne. 

Tymczasem już w kwietniu pisałem, że wyobrażam sobie bez problemu zarówno 
wybory korespondencyjne, jak i „normalne”, oczywiście przy zachowaniu odpowied-
nich procedur bezpieczeństwa. Wszak nikt nie powie, że przez cały maj nie wyszedł z 
domu do sklepu czy nie otworzył swojej skrzynki pocztowej, nie mówiąc oczywiście 
o udaniu się do pracy. Miliony ludzi nie miało przecież możliwości pracy zdalnej. 
Zablokowanie demokratycznych wyborów wyłącznie po to, by zmienić nietrafionego 
kandydata, to rzeczywiście coś absolutnie niesłychanego w trzydziestoletniej historii 
najnowszej. Po raz kolejny wypada powtórzyć, że gdyby taką „akcję” wykonał PiS, to 
wrzask protestów słychać by zapewne było na obu biegunach. 

Wybory więc zostały przesunięte, ale nie oznacza to końca prób rozmaitych mani-
pulacji. Bo jak nazwać podejmowane próby dalszego przesuwania terminu głosowania? 
Zapewne odbywały się gorące dyskusje nie o tym, jak skutecznie walczyć z pandemią, a o 
tym, co nam się bardziej opłaca, kiedy z polską gospodarką będzie gorzej, bo dla nas – to 
lepiej. Dopiero jak stosunkowo nieźle wypadły pierwsze notowania kandydata bis, okaza-
ło się, że termin czerwcowy jest możliwy. Ale dalej destrukcja jest celem samym w sobie. 
Próby odwoływania kolejnych ministrów są tego najlepszym przykładem, z bezpardono-
wym atakiem na ministra zdrowia na czele. Nie mam bowiem żadnej wątpliwości, że to 
decyzje Łukasza Szumowskiego ocaliły życie tysięcy Polaków. Dosłownie. W Polsce nie 
widzieliśmy wojskowych ciężarówek wywożących zwłoki, tak jak w Bergamo, kościoły 
nie stawały się kostnicami, a sale sportowe – szpitalami, jak w Hiszpanii, lekarze nie 
musieli decydować, kogo podłączyć do respiratora, a kogo nie, jak w bogatych Niemczech 
czy Holandii. To są fakty. Ale – zdaniem opozycji – tym gorzej dla faktów. 

A przecież przemyślane obostrzenia i tak nie były tak dotkliwe, jak w końcu 
wprowadzone we wspomnianych wcześniej krajach. Nie zamykano miast i 
regionów, jak w Lombardii, nie wprowadzano specjalnych przepustek, pozwa-
lających na wyjście z domu – jak w Rzymie czy Paryżu. To pokazuje, że była to 
ryzykowna, ale skuteczna strategia, której celem nadrzędnym było ratowanie 
ludzi i ograniczenie strat. Tymczasem opozycja, a przynajmniej znaczna jej część, 
z epidemii uczyniła wielką rozgrywkę polityczną, której celem podstawowym 
było dokopanie rządzącym. Zresztą rozgrywkę częściowo udaną – wszak wybory 
w maju się nie odbyły, a kompletnie pogubiona kandydatka na prezydenta zosta-
ła podmieniona. Czy wyborcy dadzą się omotać do końca? 

Na razie pan Trzaskowski przestawił zwrotnicę i chce obiecać Polakom więcej niż 
PiS. Zapowiada więc zamknięcie inwestycji infrastrukturalnych i rozdanie tych pie-
niędzy ludziom. Już sam w sobie taki zwrot budzi nieufność. Ale kandydat PO zdaje 
się przy tym zapominać, że w dużej mierze jest to niewykonalne, ponieważ znaczna 
część środków przeznaczonych na te cele nie pochodzi z budżetu – są to albo środki 
celowe z UE, albo też środki prywatnych inwestorów. Jednak nawet jeśli ten „szcze-
gół” pominiemy, to zawsze właśnie tego typu inwestycje były kołem zamachowym 
gospodarki ułatwiającym wyjście z każdego kryzysu. To fakt. Tym gorzej dla niego.

28 czerwca oddamy swój głos i wybierzemy prezydenta. W pierwszej lub 
drugiej turze. Na pięć lat. Nie mam wątpliwości, że dla pracowników to Andrzej 
Duda jest gwarantem przyjaznej polityki społecznej. Dowodzi tego choćby 
fakt błyskawicznej realizacji jednego z punktów porozumienia programowego 
podpisanego niedawno z NSZZ „Solidarność”: stworzenia tzw. Funduszu soli-
darnościowego, umożliwiającego pomoc osobom zwalnianym z powodu kryzysu 
wywołanego epidemią. Takie przykłady można by mnożyć. Pamiętajmy o tym 
pod koniec czerwca. Ta „inwestycja” na pewno się zwróci.

Jacek Rybicki

O pandemii  
i wyborach
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
podpisała umowę programową z 
prezydentem Andrzejem Dudą. Uro-
czyste złożenie podpisów przez pre-
zydenta i przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” odbyło się w Warsza-
wie 5 maja br., a więc dokładnie 5 lat 
po podpisaniu pierwszej umowy pro-
gramowej. Bilans mijającej kadencji 
obecnej głowy państwa pokazuje, 
że większość złożonych w 2015 roku 
obietnic Andrzej Duda zrealizował, 
dlatego NSZZ „Solidarność” udziela 
mu poparcia w nadchodzących wy-
borach prezydenckich. 

Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda wskazał,  że nowa 
umowa programowa jest kontynuacją 
dokumentu podpisanego przez Komi-
sję Krajową w 2015 roku z ówczesnym 
kandydatem na urząd prezydenta An-
drzejem Dudą. Podkreślił jednak, że 
w ostatnich pięciu latach współpraca 
Związku z prezydentem wielokrotnie 
wykraczała poza treść tamtej umowy. 
– Przez te pięć lat zawsze mogliśmy 
w trudnych sytuacjach liczyć na pana 
prezydenta – powiedział Piotr Duda 
podczas uroczystości, która odbyła się 
w warszawskim biurze Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. Do umowy 
z 2015 roku nawiązał w swoim wy-
stąpieniu również prezydent Andrzej 
Duda. – Dla mnie te pięć lat było 
czasem zmieniania Polski zgodnie z 
literą porozumienia z 2015 roku, bo 
ono ujęło te najważniejsze aspekty, 
wyrażane przez ludzi, których spo-
tkałem – powiedział prezydent.

Porozumienie pomiędzy NSZZ „Solidarność” 
i prezydentem Andrzejem Dudą
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Jak Pan/Pani ocenia mijające 5 lat 
prezydentury Andrzeja Dudy?
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Czy Andrzej Duda spełnił swoje 
obietnice wyborcze?

Zdecydowanie 
pozytywnie 

26,5%

Raczej
pozytywnie 

26,5%

Raczej
negatywnie 

12,9%

Zdecydowanie
negatywnie 

33,3%

Zdecydowanie 
tak

21,2%

Raczej tak
30,7%

Raczej
nie

16,6%

Zdecydowanie 
nie

27,9%

Nie mam zdania 3,6%Nie mam zdania 0,8%

Prezydent Duda wymienił propra-
cownicze i prospołeczne postulaty, któ-
re zostały zrealizowane w trakcie jego 
prezydentury. Wśród nich wyliczył 
m.in. obniżenie wieku emerytalnego, 
waloryzację emerytur i 13. emeryturę, 
program „500+” oraz podwyższenie 
płacy minimalnej. – To pokazuje, jak 
zmienialiśmy, współdziałając ze sobą, 
sytuację przeciętnej polskiej rodzi-
ny, polskiego pracownika – zaznaczył 
prezydent. Przewodniczący Związku 
podziękował prezydentowi za zrealizo-
wanie – jak to określił – najważniejsze-
go punktu umowy sprzed 5 lat dotyczą-
cego przywrócenia wieku emerytalnego 
podwyższonego przez koalicję rządzącą 
PO-PSL. Przypomniał, że było to po-
wiązane z emeryturami stażowymi, 
które jednak nie znalazły przychylności 
większości parlamentarnej. – Dlatego 

w nowej umowie programowej konse-
kwentnie wpisujemy i dzisiaj z panem 
prezydentem podpiszemy emerytury 
stażowe – mówił  Piotr Duda. 

W tym kontekście szef „Solidarno-
ści” wskazywał, że w tegorocznych wy-
borach prezydenckich kandydują osoby, 
które „uczestniczyły w tym złym proce-
derze, który podniósł wiek emerytalny”. 
– Szczególnie brylował wtedy pan mi-
nister Kosiniak-Kamysz – przypominał 
przewodniczący Duda.

W nowej umowie programowej 
zawartej z „Solidarnością” prezydent 
Andrzej Duda zadeklarował również 
m.in. utrzymanie obecnych progra-
mów społecznych, działania na rzecz 
wprowadzenia tzw. dodatku solidar-
nościowego dla osób, które straciły 
pracę w wyniku epidemii COVID-19, 
dążenie do wzmacniania roli i promocji 
zawierania układów zbiorowych pracy 
czy zwiększenie uprawnień obywateli w 
ramach demokracji bezpośredniej. W 
zamian Komisja Krajowa „S” udzieliła 
obecnemu prezydentowi oficjalnego 
poparcia w walce o reelekcję.  – Jeśli 
chcemy utrzymać wszystkie propra-
cownicze rozwiązania, to jedynym 
człowiekiem, który jest w stanie dać 
na to gwarancję to obecny prezydent 
Andrzej Duda – podkreślił przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”.   

solidarnosc.org.pl

pozytywnie 

27,9%

Prezydent Duda dotrzymuje obietnic
Nie tylko NSZZ „Solidarność” uważa, że prezydent Andrzej Duda dotrzymał obiet-

nic wyborczych. Według majowego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zle-
cenie portalu ONET większość badanych Polaków, bo 53 proc., oceniła pozytywnie 
pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy, przeciwnego zdania było 46 proc.

Na pytanie, czy prezydent spełnił swoje obietnice wyborcze, 21,2 proc. ankieto-
wanych odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”, 30,7 proc. – „raczej tak”, 16,6 proc. 
– „raczej nie”, a 27,9 proc. uważa, że „zdecydowanie nie spełnił”. Zdania na ten temat 
nie ma 3,6 proc. pytanych. Sondaż został przeprowadzony 25 maja 2020 r. na grupie 
1100 dorosłych Polaków.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała umowę programową z prezydentem 
Andrzejem Dudą.
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Ustawa z 2 marca 2020 r.  o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych przewiduje wiele 
rozwiązań mających na celu zachowa-
nie miejsc pracy. W porozumieniach 
przekazanych do OPI uwzględniana 
jest struktura pracodawcy, struktura 
zatrudnienia i sytuacja w poszczegól-
nych grupach zawodowych. 

– Odnośnie kontroli zabezpieczeń 
przed pandemią pod kątem zagrożeń 
koronawirusem wyjaśniam, że zgodnie 
z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy 
nie jesteśmy instytucją powołaną do 
przeprowadzania kontroli w zakresie 
poruszanych kwestii. Problematyka ta 
dotyczy czynności kontrolnych podej-
mowanych przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. Aktualnie czynności kon-
trolne PIP zostały zawieszone w dobie 
pandemii i ograniczone są do badania 
wypadków przy pracy oraz zagrożeń w 
zakresie BHP – dodaje w rozmowie z 
nami Agnieszka Dobrodziej, p.o. za-
stępca okręgowego inspektora pracy 
ds. nadzoru. 

Przypomnijmy, że obniżenie wy-
miaru czasu pracy można wprowadzić 
jedynie na podstawie porozumienia 
z pracownikami. Warunki i tryb wy-
konywania pracy w okresie przestoju 
ekonomicznego (okres niewykonywa-
nia pracy przez pracownika z przyczyn 
niedotyczących pracownika pozostają-
cego w gotowości do pracy) lub obni-
żonego wymiaru czasu pracy ustala się 
w porozumieniu między pracodawcą a 
organizacjami związkowymi działający-
mi u pracodawcy. Jeżeli u pracodawcy 
nie działają takie organizacje, upraw-
nienia związku wykonują przedstawi-
ciele pracowników, wyłonieni w trybie 
przyjętym u pracodawcy.  

Co ciekawe, w początkowym okresie 
obowiązywania ustawy antykryzysowej 
częste było podpisywanie wspomnia-
nych porozumień wyłącznie przez jed-
nego przedstawiciela pracowników. Z 
początkiem maja br. okazało się, że za-
wierane były one już przez co najmniej 
dwóch przedstawicieli.

Jak porozumiewamy się  
z pracodawcami w czasie pandemii 
Dane Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku o rejestracji porozumień 
pracodawców z pracownikami  wynikających z rozwiązań tzw. tarczy anty-
kryzysowej i analiza zgłaszanych porozumień o przestoju ekonomicznym 
lub obniżonym wymiarze czasu pracy pokazują, że pracodawcy z woje-
wództwa pomorskiego do końca maja skorzystali w różny sposób 1341 
razy z rozwiązań przewidzianych w ustawie.  

Jak przypomina Agnieszka Dobro-
dziej, pracodawcy mają możliwość 
skorzystania z dofinansowań zwią-
zanych z przestojem lub obniżeniem 
etatów (art. 15 g), wprowadzenia wy-
dłużonego okresu rozliczeniowego z 
zastosowaniem równoważnego czasu 
pracy (art 15 zf ust 1 pkt 2), dokona-
nia zmian w zakresie wymiaru nie-
przerwanego wypoczynku dobowego i 
tygodniowego (art. 15 zf ust. 1 pkt 1) 
oraz zastosowania mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia pracowników 
niż wynikające z umów o pracę (art. 15 
zf ust. 1 pkt 3).

Ustawa dla przedsiębiorców ubie-
gających się o dofinansowanie wyna-
grodzeń (z art.15g ust.8) stwarza moż-
liwość obniżenia wymiaru czasu pracy 
o 20 procent (nie więcej niż do połowy 
etatu) i taki wskaźnik został przyjęty w 
zdecydowanej większości porozumień. 
Zgłaszane porozumienia przewidują 
najczęściej trzymiesięczny okres obo-
wiązywania. Odnotowano również 
porozumienia zawierane na czas nie-
określony, czyli na okres trwania stanu 
pandemii.

Niezależnie od wskazanych powy-
żej porozumień związanych z ochroną 
miejsc pracy możliwe jest zawarcie w 
trybie art. 15 zf ust. 1 pkt 2 ustawy an-
tykryzysowej porozumienia o wprowa-
dzeniu systemu równoważnego czasu 
pracy. Ustawa antykryzysowa pozwala 
na wprowadzenie okresu rozliczenio-
wego do 12 miesięcy, pod warunkiem 
jednoczesnego wprowadzenia systemu 
równoważnego czasu pracy, w którym 
jest dopuszczalne przedłużenie dobo-
wego wymiaru czasu pracy, nie więcej 
jednak niż do 12 godzin i z zastrzeże-
niem, że to rozwiązanie dotyczy tylko 
grupy pracodawców, u których wystąpił 
spadek obrotów.  

W przypadku niespełnienia kryte-
rium spadku obrotów pracodawcy mogą 
skorzystać z dotychczasowych rozwiązań 
kodeksu pracy w zakresie przedłużenia 
okresu rozliczeniowego.  Ustawa anty-
kryzysowa stanowi, że możliwe jest za-
wieszenie części lub całości zakładowego 
układu zbiorowego pracy na podstawie 
art. 241 27 kodeksu pracy.  

Przepisy ustawy antykryzysowej na-
kazują pracodawcy przekazanie kopii 
porozumień właściwemu okręgowemu 
inspektorowi pracy w terminie 5 dni ro-
boczych od dnia zawarcia porozumie-
nia. OIP w Gdańsku przedstawił nam 
dane odnośnie zawartych porozumień 
„antykryzysowych” od dnia 1 kwietnia 
do 29 maja br.  
 Ogólna liczba zarejestrowanych tzw. 

porozumień antykryzysowych w 
województwie pomorskim, określa-
jących warunki i tryb wykonywania 
pracy w okresie przestoju ekono-
micznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy: 1341 (23 porozumienia 
już nie obowiązują, ale zostały wli-
czone).

 Liczba porozumień dotyczących wa-
runków i trybu wykonywania pracy 
w obniżonym wymiarze czasu pracy 
(art. 15 g ust.11–15): 1078. 

 Liczba porozumień dot. warunków i 
trybu wykonywania pracy w okresie 
przestoju ekonomicznego (art. 15 g 
ust.11–15): 434.

 W części porozumień zastosowane 
zostały zarówno rozwiązania związa-
ne  z przestojem ekonomicznym, jak 
i te przewidujące obniżenie wymia-
ru etatu. Ustawa dopuszcza bowiem 
możliwość jednoczesnego korzysta-
nia z tych dwóch mechanizmów u 
pracodawcy, jeśli jest to zasadne. 
Stąd „proste” zsumowanie danych 
nie daje obrazu rzeczywistego, nie-
które z zakładów pracy korzystały z 
obu rozwiązań jednocześnie. 

 Liczba porozumień o wprowadze-
niu systemu równoważnego czasu 
pracy, w którym jest dopuszczalne 
przedłużenie dobowego wymiaru 
czasu pracy: 69.

 Liczba porozumień o przedłużeniu 
okresu rozliczeniowego na podsta-
wie przepisów kodeksu pracy (od 1 
stycznia 2020 r.): 46 (w tym od 15 
marca 2020 r. – 28).

 Liczba porozumień o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków za-
trudnienia pracowników niż wyni-
kające z umów o pracę zawartych z 
tymi pracownikami: 47.
Przypomnijmy, że na stronie Głów-

nego Inspektoratu Pracy zamieszczono 
ogólne wytyczne i listę kontrolną przy-
gotowane przez Centralny Instytut Pra-
cy oraz stanowisko głównego inspektora 
pracy dotyczące bezpiecznego powrotu 
do pracy.  

(asg)

Firmy, w których funkcjonuje NSZZ „Solidarność”, praktycznie nie zwalniają 
pracowników, a wprowadzane ograniczenia w czasie pracy, przestoje eko-
nomiczne i obniżki wynagrodzeń wprowadzane są w ramach porozumień, 
które są często korzystniejsze niż dopuszczają to zapisy tarczy antykryzy-
sowej – to najważniejsze informacje przekazane przez szefów zarządów 
regionów i sekretariatów branżowych w ramach wideokonferencji, która 
odbyła się w połowie maja.

„Solidarność” chroni 
pracowników 
przed zwolnieniami

Trzydziestu trzech przewodniczących zarządów regionów oraz piętnastu prze-
wodniczących sekretariatów branżowych przez dwa dni relacjonowało Prezydium 
Komisji Krajowej sytuację poszczególnych firm.

W ponad 90 procentach przypadków przedsiębiorstwa wprowadzające ogra-
niczenia w związku z kryzysem wywołanym pandemią, tam, gdzie funkcjonują 
organizacje NSZZ „Solidarność”, nie uruchomiły zwolnień grupowych. Przestoje 
ekonomiczne, obniżanie wynagrodzeń i skrócony wymiar czasu pracy wprowadza-
ny jest w dialogu w ramach porozumień ze związkami zawodowymi.

Dzieje się tak mimo ogólnego wzrostu bezrobocia w poszczególnych regionach. 
Zdaniem liderów to dowód, że związki zawodowe są skuteczną ochroną przed 
zwolnieniem.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są m.in. informacje o składkach związko-
wych wpływających do regionów, które mimo kryzysu i ograniczeń są praktycznie 
na tym samym poziomie. Oznacza to, że nie zmniejsza się liczba członków, a ich 
wynagrodzenia są na tym samym poziomie.

Pojawia się również wiele sygnałów o zamiarze tworzenia nowych organizacji 
„Solidarności”. W całym kraju jest takich sygnałów kilkadziesiąt, a kilkanaście z 
nich jest już na etapie rejestracji.

Dużo gorsza jest sytuacja w firmach, gdzie nie ma związków zawodowych, 
szczególnie tych z kapitałem zagranicznym. W wielu regionach okazało się, że 
pracodawcy bez jakiejkolwiek kontroli zwalniają, choć w wielu przypadkach nie 
jest to faktycznie zwalnianie, bo okazuje się, że to umowy cywilnoprawne lub osoby 
pracujące za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Wiele regionów zgłasza też coraz powszechniej pojawiające się próby wykorzy-
stywania przez firmy kryzysu do wyciągania pieniędzy z państwowego wsparcia 
w ramach tarczy.

Liderzy „Solidarności” potwierdzają również liczne próby zawłaszczania za-
kładowych funduszy świadczeń socjalnych. Nie tylko zaniechania odprowadzania 
odpisu na fundusz, ale też zwykłego ich przejmowania.

Marek Lewandowski, źródło: tysol. pl
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Posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej, częściowo w formie telekonferencji.

Zachęcamy LIDERÓW ZWIĄZKOWYCH i PRACOWNIKÓW do korzystania 

z poradnika pisanego przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
To przydatne informacje o tarczy antykryzysowej. Porady umieszczane są na 
bieżąco na stronie Regionu Gdańskiego www.solidarnosc.gda.pl w sekcji „Ak-
cje związkowe”: Solidarność na kryzys. Opinie ekspertów. Zapraszamy!

ZWIĄZKOWI EKSPERCI RADZĄ 
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– Trzeba podchodzić zdroworozsądkowo – tak Krzysztof Rekowski, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Porcelany 
Stołowej Lubiana SA w Łubianie, podsumowuje podpisane niedawno poro-
zumienie antykryzysowe. Przedsiębiorstwo jest jedną z firm, które zdecy-
dowały się na taki krok. Analogicznie dokumenty zostały podpisane rów-
nież np. w kościerskim PKS oraz gdyńskim Semmelrock Stein+Design. 

Porozumienia 
z koronawirusem

W przypadku każdego porozumienia 
dokumenty muszą konkretnie określać 
zmiany związane z warunkami i trybem 
wykonywania pracy, niższymi wypła-
tami czy na przykład przedłużeniem 
okresu rozliczeniowego włącznie. 

– W naszym przypadku zarówno 
wynagrodzenia, jak i czas pracy zostały 
obniżone i ograniczone dla wszystkich 
o 5 procent, nikt nie był wyróżniany. 
Zawieszone zostały również nagrody 
jubileuszowe – informuje Krzysztof 
Rekowski z Lubiany.   

Oznacza to, patrząc szerzej, że pra-
cownicy tej firmy przechodzą przez 
sytuację kryzysową spowodowaną ko-
ronawirusem bez poważnych strat. 

– Wiem, że w innych miejscach 
zmiany są większe – przyznaje prze-
wodniczący, któryjest członkiem Rady 
Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy 
NSZZ „Solidarność”. – W przypadku 
Lubiany o zapisach zadecydował nasz 
zdrowy rozsądek oraz dobra wola za-
rządu firmy. Lepiej przecież pracować 
przez kilka miesięcy za mniejsze pie-
niądze, niż nie mieć później pracy w 
ogóle. W tej firmie zatrudnionych jest 
1300 osób, więc co miałyby one zrobić 
po utracie pracy? Musieliśmy o tym po-
myśleć, nie można było iść w zaparte. 

Porozumienie w Lubianie zostało za-
warte na okres trzech miesięcy, ale istnie-
je zagrożenie, że skutki kryzysu wywoła-
nego koronawirusem będą odbijać się na 
działalności firmy przez znacznie dłuż-
szy czas. Przedsiębiorstwo związane jest 
bowiem z branżą turystyczną, ponieważ 
porcelana z tego zakładu trafia do wielu 
miejsc (takich jak hotele) poza Polską. 
Obroty firmy spadły już o co najmniej 25 
procent w stosunku do wcześniejszych 
miesięcy bieżącego roku. 

– Podpisaliśmy się razem z drugim 
działającym w zakładzie związkiem pod 
„tarczą”, aby utrzymać miejsca pracy. 
Rozumieliśmy to, tak samo jak zarząd 
firmy, który wiedział, że bez porozu-
mienia ze związkami zawodowymi nie 
może występować o środki – podsumo-
wuje Krzysztof Rekowski. 

Podobnie do sprawy podeszli związ-
kowcy z PKS, który obsługuje powiaty 
starogardzki oraz kościerski. 

PKS Kościerzyna jeździ mniej 

Na terenie obu samorządów miesz-
ka łącznie (według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego) około 200 tys. 
osób. Tymczasem po wprowadzeniu 
obostrzeń mających pomóc w walce z 
koronawirusem obroty firmy spadły o 
ponad 90 procent. Aktywne pozostały 
jedynie przewozy zamknięte realizowa-
ne dla Lubiany (PKS obsługuje tę fir-
mę). Później przywrócono pojedyncze 
kursy, choć pasażerów nie było wielu. 
Teraz autobusy jeżdżą, ale w ograniczo-

nej liczbie kursów – według tzw. trybu 
wakacyjnego.

Dlatego „Solidarność” działająca 
w kościerskim PKS wspólnie z praco-
dawcą doszła do wniosku, że najlepiej 
będzie skorzystać z opcji, jakie zostały 
zapisane w ustawie o koronawirusie.

– Żeby ratować firmę, weszliśmy 
w dwa układy; chodzi o wprowadzenie 
przestoju ekonomicznego i ograniczo-
nego czasu wymiaru pracy – informuje 
Jarosław Kuchnowski, przewodniczący 
„Solidarności” w kościerskim PKS. 

Zgodnie z intencją związkowców 
z „Solidarności” zmiany dotyczą wszyst-
kich pracowników, bez dzielenia na lep-
szych i gorszych. Kierowcy i konduktorzy 
zostali objęci zapisami o przestoju ekono-
micznym, a inne grupy, jak administracja, 
dozorcy czy pracownicy stacji obsługi, o 
ograniczonym wymiarze czasu pracy. 

– W pierwszym przypadku pensje zo-
stało obniżone, zgodnie z zapisami ustawy, 
do kwoty minimalnego wynagrodzenia, w 
innym grupach zostały zmniejszone o 20 
procent – informuje przewodniczący. 

Na okres obowiązywania porozumie-
nia zawieszony został również Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest 
to istotne, ponieważ od pracowników 
kościerskiego PKS nie są ściągane w tym 
czasie raty pobranych pożyczek.

– Jeśli chcemy ratować firmę, w któ-
rej pracujemy – zwraca uwagę Jarosław 
Kuchnowski – to podpisanie porozu-
mień jest we wspólnym interesie pra-
cowników i pracodawcy. 

Taka sama zmiana nastąpiła też na 
przykład w gdyńskiej firmie Semmel-
rock Stein+Design.

Większe koszty w Semmelrock 
Stein+Design 

– Zawieszenie spłat różnych poży-
czek dotyczy czasu porozumienia, które 
zostało podpisane na dwa miesiące: od 
1 maja do 30 czerwca – mówi Dariusz 
Pawlicki, przewodniczący Komisji Za-
kładowej „Solidarności” w tej firmie. 
– Porozumienie obejmuje pracowni-
ków wszystkich szczebli, począwszy 
od zarządu, kończąc na pracownikach 
operacyjnych. Na ten czas wynagrodze-
nia stałe i czas pracy zostały obniżone 
o 20 procent. 

W porozumieniu zawarty został tak-
że zapis mówiący o tym, że jeżeli spół-
ka w kolejnym okresie nadrobi straty 
spowodowane pandemią, to zobowią-
zuje się do wypłacenia pracownikom 
wyrównania za maj i czerwiec (istotny 
jest w tym przypadku również fakt, że 
Semmelrock Stein+Design posiada kil-
ka zakładów w Polsce i sytuacja może 
być odmienna w każdym z nich). 

– Z dokumentów, jakie firma przed-
stawiła, wynikało, że mamy stratę – mówi 
przewodniczący Komisji Zakładowej „So-
lidarności”. – Liczba zamówień spadła, co 
spowodowało zmniejszenie produkcji, a 
to z kolei stało się przyczyną nadwyżki w 
zatrudnieniu, a co za tym idzie zwiększe-
nia kosztów produkcji. W tej sytuacji, nie-
stety, straciliśmy kilka miejsc pracy. Byli 
to głównie pracownicy z agencji, jednak 
podpisanie porozumienia pozwoliło ura-
tować inne miejsca pracy. 

Porozumienie 
w Energomontażu

Po kilku spotkaniach w gdyńskim 
Energomontażu-Północ zawarte zostało 
porozumienie pozwalające na skorzysta-
nie z zapisów “tarczy antykryzysowej”. W 
wyniku negocjacji przyjęto, że utrzymane 
będą wszystkie miejsca pracy, nie tylko 
osób zatrudnionych na umowach o pracę, 
ale również na zlecenie czy samozatrud-
nionych, wynagrodzenia zostaną obniżo-
ne o 10 procent, a tygodniowy czas pracy 
zostanie skrócony do 36 godzin. 

– Tym samym można powiedzieć, że 
w sytuacji pandemicznej i przy obniżo-
nym poziomie produkcji zawarliśmy po-
rozumienie najłagodniejsze z możliwych 
– podsumowuje ustalenia przewodni-
czący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
“Solidarność” Stocznia Gdynia-Energo-
montaż Północ Roman Kuzimski. 

Porozumienie w przedsiębiorstwie 
zostało zawarte na okres trzech miesię-
cy (od czerwca do sierpnia 2020 roku). 
W związku z jego podpisaniem zakład 
nie może w najbliższym czasie zatrud-
nić nowych osób (poza sytuacjami wy-
jątkowymi, np. odejściem kluczowego 
pracownika, na miejsce którego trzeba 
będzie zatrudnić kogoś innego). 

Dodajmy, że w sprawie porozumień 
przedstawiciele poszczególnych ko-
misji rozmawiali z Działem Prawnym 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Można się z nim kontaktować 
pod numerem telefonu 58 305 55 12 
oraz adresem mejlowym dzial.prawny-
@solidarnosc.gda.pl. 

Tomasz Modzelewski 

JAN MAJDER, przewodniczący KM NSZZ 
„Solidarność” PKP CARGO SA w Gdyni 
i przewodniczący Sekcji Zawodowej  
NSZZ „Solidarność” grupy PKP CARGO SA

– W dniu 7 maja br. podpisaliśmy ramowe porozu-
mienie z pracodawcą obejmujące spółkę PKP CARGO 
SA. Od czerwca PKP CARGO SA będzie zmniejszać czas 
pracy o 10 procent i w ślad za tym pójdzie proporcjo-
nalne obniżenie wynagrodzeń pracowników. Będzie tak 
przez trzy miesiące, czyli do 31 sierpnia br. Przez kolejne 
trzy miesiące pracodawca nie będzie dokonywał zwol-
nień, czyli do końca listopada br.

Spółek-córek PKP CARGO porozumienie nie obejmuje, ale będzie stanowić 
podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami w rozu-
mieniu przepisów prawa pracy i regulaminu spółki, które obejmą poszczególne 
zakłady.

Firmy transportowe, również kolejowe, odczuły skutki zamrożenia gospodarki 
w związku z pandemią. Straty pierwszego kwartału były najwyższe od trzech lat  
i środki pieniężne grupy się skurczyły. Liczymy na wsparcie z Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych. Jesteśmy spółką giełdową, więc giełda za-
reagowała natychmiast. Sami pracownicy PKP CARGO SA zgłaszali do nas, do 
związkowych liderów, konieczność podjęcia negocjacji, by ratować spółkę i miej-
sca pracy. Nie chcieli odchodzić na urlopy. Robimy to dla przedsiębiorstwa,  by 
pozostało na rynku. Mamy zagwarantowane zatrudnienie przez sześć miesięcy 
w wyjątkowej sytuacji.

(asg)

Jest ramowe porozumienie 
na czas pandemii

PKP CARGO S.A.

PIOTR RATKOWSKI, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk może się chwalić 
wynikami, modernizacją nabrzeży, ale w naszej spółce 
sytuacja jest kiepska. W Eksploatacji pracuje 350 osób. 
Epidemia koronawirusa stworzyła okazję do prób ogra-
niczania zatrudnienia. Nie tylko w naszej spółce. Pod 
związkowym naciskiem rząd poszedł po rozum do 
głowy i ostatecznie w tarczy nie znalazły się zapisy uła-
twiające zwalnianie ludzi, torpedujące dialog. Niejako 
przy okazji złożono nam propozycję zmian w układzie 

zbiorowym pracy, czyli w wymiarze premii oraz w świadczeniach emerytalnych, 
przy odejściu na emeryturę. Mówię „przy okazji”, bo nie wiążę tych ruchów bez-
pośrednio z pandemią i z ustawą covidową, a z sytuacją finansową i sposobem 
zarządzania firmą.

Minister gospodarki morskiej nie może zasłaniać się niewiedzą, co się dzieje w spół-
kach. Właściciel jakąś swoją politykę prowadzi. Jest tendencja do wyzbywania się spółek 
portowych, gdzie udział ma ZMPG. Wydawało się, że po wyjaśnieniu sprawy z mal-
tańskim inwestorem prywatyzacja ruszy. Był pat po tym, jak maltańska spółka Mariner 
Capital Limited pozwała gdański port i sądownie zablokowała sprzedaż Eksploatacji. 
Nadal nie widać inwestora. Wszystko jest wstrzymane pod pretekstem pandemii.

Mamy teraz jednoosobowy zarząd, czyli prezesa, jest prokurent z ZMPG i 
w kwietniu pojawiła się jeszcze trzecia osoba: zarządca. Pytaliśmy o zakres jego 
kompetencji. Czy to jest „ekonom w folwarku”? Skoro ani ZMPG, ani minister 
gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk nie są w stanie stworzyć nam normalnych 
warunków, to trzeba im o obowiązkach właścicielskich przypominać. Fasadowość to 
nie zarządzanie. W Eksploatacji liczymy na wsparcie parlamentarzystów z Pomorza 
i na ich interwencję w sprawie państwowej firmy. 

Są deklaracje, że ZMPG liczy na przedsiębiorców, którzy rozbudują terminale 
i sprywatyzują Port Gdański Eksploatacja. Rozbudowa układu drogowo-kolejowego 
jest okey. Jest roztaczanie wizji, mówienie o strategii. Mijają lata, ale dla PG Eks-
ploatacja nic one nie przynoszą. Obecny zarząd portu preferuje wynajem nabrzeży 
spółkom niezwiązanym z ZMPG. Firmy prywatne zakładają swój dynamiczny roz-
wój w gdańskim porcie, rozpychają się w tym samym co nasz zakresie usług. Mają 
tam stworzone warunki. Tak się nie dba o majątek Skarbu Państwa. 

(asg)

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA

W trosce o majątek 
i miejsca pracy w porcie

Bezpłatne porady prawne  
dla członków NSZZ „Solidarność” 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie  
NSZZ „Solidarność”.  W okresie pandemii preferowany jest kontakt tele-
foniczny lub mailowy.Przed ewentualnym przyjściem prosimy telefo-
nicznie umówić się na rozmowę. 
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Środki ograniczające ryzyko 
związane z narażeniem  
na SARS-CoV-2 
 Zapewnienie dystansu fizycznego 

Jednym z podstawowych środków 
ograniczających prawdopodobieństwo 
zarażenia SARS-CoV-2 w miejscu pra-
cy jest zapewnienie odpowiedniego 
dystansu fizycznego pomiędzy pracow-
nikami. Osiągnąć to można w szczegól-
ności przez: 
1. ograniczenie liczby osób przebywa-

jących równocześnie: 
a) na terenie zakładu pracy wskazane 

jest wprowadzenie indywidualnych 
rozkładów czasu pracy; 

b) w pomieszczeniach sanitarnych, 
pomieszczeniach socjalnych i szat-
niach (na przykład przez rotacyjną 
organizację przerw i informację o 
aktualnym użytkowaniu pomiesz-
czenia umieszczoną na zewnątrz 
pomieszczenia); 

2. umiejscowienie stanowisk pracy w 
taki sposób, aby zapewnić zacho-
wanie między nimi odległości co 
najmniej 1,5 m (chyba że jest to 
niemożliwe ze względu na charak-
ter działalności wykonywanej w 
danym zakładzie pracy, a zakład ten 
zapewnia środki ochrony osobistej 
związane ze zwalczaniem epidemii 
COVID-19). Zalecane jest, aby w 
miarę możliwości pracownicy byli 
odwróceni do siebie plecami; 

3. określenie zasad korzystania z cią-
gów komunikacyjnych (m.in. scho-
dy, korytarze, windy) np. przez 
wprowadzenie ruchu jednokierun-
kowego czy ograniczenie liczby osób 
jednocześnie korzystających z win-
dy; 

4. określenie zasad postępowania w 
miejscach powstawania skupisk 
ludzi (wejścia do budynków w go-
dzinie rozpoczęcia pracy czy opusz-

czania budynku po jej zakończeniu, 
miejsca potwierdzania obecności, 
stanowiska wydawania narzędzi 
i materiałów itp.); wskazane jest od-
powiednie rozmieszczenie i oznako-
wanie takich miejsc. 
Ograniczenie kontaktu bezpośred-

niego między pracownikami może wy-
magać adaptacji pomieszczeń pracy, 
ich odpowiedniego oznakowania oraz 
zmiany organizacji pracy, na przykład 
przez wprowadzenie pracy zmianowej, 
pracy rotacyjnej lub pracy zdalnej.

Wiąże się z tym konieczność zmiany 
Regulaminu pracy lub wydanie stosow-
nego obwieszczenia i poinformowanie 
pracowników w sposób zwyczajowo 
przyjęty u pracodawcy. 

Jeżeli wykonywana praca wiąże się 
z kontaktami bezpośrednimi z innymi 
pracownikami lub klientami, do środ-
ków ograniczających prawdopodobień-
stwo zarażenia SARS-CoV-2 należą: 
• praca w zespołach o stałym składzie 

i ograniczonej liczbie kontaktują-
cych się bezpośrednio ze sobą pra-
cowników (2-3 osoby); 

• zastosowanie przezroczystych ekra-
nów, np. ze szkła lub tworzywa sztucz-
nego, oddzielających pracowników od 
klientów, kontrahentów itp.; 

• ograniczenie czasu bezpośredniego 
kontaktu (do max. 15 minut); 

• stosowanie środków ochrony indy-
widualnej – np. filtrującego sprzę-
tu ochrony układu oddechowego 
(półmasek filtrujących lub półma-
sek/masek połączonych z filtrami), 
osłon oczu i twarzy, gogli, całotwo-
rzywowych rękawic jednorazowych 
(ochronnych lub medycznych), 
środków ochrony nóg, kombinezo-
nów ochronnych; 

• stosowanie środków do dezynfekcji 
rąk oraz powierzchni roboczych. 
Zaleca się rezygnację z organizowa-

nia spotkań (np. seminariów, szkoleń 

czy konferencji) wymagających bezpo-
średniej fizycznej obecności pracow-
ników. Powinny być one zastąpione 
przez tele- lub wideokonferencje. Jeżeli 
spotkanie z fizycznym udziałem pra-
cowników jest bezwzględnie koniecz-
ne, należy ograniczyć liczbę uczestni-
ków (maksymalnie do 15), zapewnić 
zachowanie między nimi bezpiecznej 
odległości, tj. minimum 1,5 m oraz 
maksymalnie skrócić czas spotkania. 

Praca zdalna 
W ramach działań na rzecz ograni-

czenia kontaktów bezpośrednich pra-
cowników zaleca się, jeżeli pozwala na 
to charakter pracy, organizowanie jej 
w sposób zdalny. W celu umożliwienia 
pracownikom wykonywania pracy zdal-
nej w sposób zgodny z zasadami bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia zaleca się:
• określenie zasad i organizacji pracy 

zdalnej, obejmujące m.in. określenie 
godzin pracy, w których pracownik 
powinien pozostawać w gotowości 
do kontaktu z przełożonym, obo-
wiązek raportowania wykonanych 
zadań; 

• umożliwienie pracującym zdalnie 
pracy w elastycznych godzinach ze 
względu na fakt, że wykonywana jest 
ona często w miejscu, gdzie przeby-
wa więcej osób (np. dzieci), których 
obecność może stanowić utrudnie-
nie dla pracownika w realizacji zle-
conych zadań; 

• udzielanie zezwoleń na czasowe 
zabranie do domu sprzętu, którego 
używają w pracy (np. komputera, 
drukarki, lampy); 

• wsparcie pracujących zdalnie w celu 
przygotowania w sposób zgodny z 
zasadami ergonomii stanowiska pra-
cy w domu oraz wykorzystywania 
niezbędnego do wykonywania pra-
cy sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego, w tym narzędzi tele- i 
wideokonferencyjnych. Pracodawca 
powinien przekazać pracownikom 
te informacje przez dostępne formy 
komunikacji elektronicznej i/lub in-
struktaż on-line. 

Ograniczenie kontaktów bezpośred-
nich z osobami spoza zakładu pracy 

Zalecane jest wykorzystywanie ko-
munikacji elektronicznej, jeżeli tylko 
jest to możliwe. Zaleca się ograniczyć 
do niezbędnego minimum podróże 
służbowe i spotkania wymagające bez-
pośrednich kontaktów pracowników 
z osobami spoza zakładu pracy. 

W przypadku konieczności bezpo-
średniego kontaktu z osobami z ze-
wnątrz na terenie zakładu pracy zale-
cane jest: 
• rejestrowanie danych osób przycho-

dzących z zewnątrz (imię i nazwi-
sko, numer telefonu) oraz czasu ich 
wejścia i wyjścia; 

• informowanie osób z zewnątrz o za-
sadach obowiązujących aktualnie w 
zakładzie pracy w celu ograniczania 
ryzyka związanego z narażeniem na 
SARS-CoV-2. 

Jak chronić się przed koronawirusem  
w miejscu pracy

ZALECENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

„Bezpieczny powrót do pracy” to zestaw zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy 
dla osób organizujących pracę innym osobom oraz samych pracowników. 
Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania 
ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa identyfika-
cja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecz-
nych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy 
to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). 
Wytyczne zawierają ogólne informacje o środkach profilaktycznych, które 
należy stosować w czasie epidemii w każdym zakładzie pracy. 

 Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 
wdrożono ograniczenia zapobiegające rozprze-
strzenianiu się choroby. Inspekcja, ze względu na 
COVID-19, ograniczyła zakres swych kontroli do 
wypadków przy pracy oraz bezpośredniego zagro-
żenia. Inspektor pracuje w środowisku ludzkim. 
Stawiamy teraz pragmatycznie na prewencję. 

Nasze polecenia dla pracodawców wynikają z ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób za-
kaźnych. Staramy się trafiać do świadomości pracodawców. W naszych instrukcjach 
wprost do przepisów się nie odnosimy. Przekazaliśmy i upowszechniliśmy zbiór do-
brych praktyk opracowany we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pra-
cy. Wykorzystano przy tym materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) oraz Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych RFN 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Zbliża się czas powrotu do normal-
nego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy, więc – mam nadzieję – zwycięży 
mądrość zbiorowa. Nie chcemy straszyć sankcjami, lecz promujemy zachowania po-
zytywne. Nasze doświadczenia wskazują, że pracodawcy, w zależności od możliwości, 
a także w swoim interesie, starają się zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa. 
Sami pracownicy, związki zawodowe, wymuszają na pracodawcach profilaktyczne 
i prewencyjne rozwiązania. Głos społeczny nie może być ignorowany. Pracodaw-
ca powinien przewidzieć różne normy pracy w zależności od warunków wspólnie 
ze służbami BHP, we współpracy z przedstawicielami załogi przeprowadzić analizę 
zagrożeń epidemiologicznych, ocenić potencjalne miejsca zagrożenia, kumulacji 
pracowników. Badamy intensywnie zdarzenie (zejście śmiertelne pracownicy – dop. 
red.) z maja br. w magazynie Amazon, wielkiej firmy wysyłkowej. 

Państwowa Inspekcja Pracy ma profilaktycznie promować odpowiednie zacho-
wania. Zyska na tym przedsiębiorca i jego biznes oraz załoga. 

Tomasz Zalewski, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy

Zapobiegać katastrofie 
epidemicznej 

Informacje w sprawie 
przydatności maseczek 
w walce z koronawiru-
sem, które dotychczas 
docierały do nas, były 
sprzeczne. Teraz oka-
zało się, że rację mają 
zwolennicy ich nosze-
nia. – Jak ocenili ba-
dacze z Uniwersytetu 
Hongkońskiego na podstawie eksperymentu przeprowadzonego na chomi-
kach, mogą one znacznie zmniejszyć ryzyko przenoszenia się koronawirusa 
SARS CoV-2 - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

A tak wyglądało badanie: chomiki zostały umieszczone w klatkach w trzech 
konfiguracjach pozorujących sytuacje z życia codziennego. W jednej nie zastoso-
wano maseczek ochronnych, w drugiej umieszczono je tylko w klatce z zarażonymi 
gryzoniami, a trzeciej tylko i włącznie w klatce ze zwierzętami, które były zdrowe. 
Oprócz tego obok został ustawiony wentylator, który wspomagał przepływ powie-
trza od chorych do zdrowych gryzoni.

PAP cytuje dziennik „South China Morning Post”, w którym znalazła się infor-
macja, iż w przypadku poddanych badaniu zwierząt oddzielenie klatek maseczkami 
chirurgicznymi zmniejsza nawet o trzy czwarte liczbę zakażeń drogą kropelkową 
lub powietrzną.

– Te ustalenia oznaczają dla świata i społeczeństwa, że efektywność noszenia 
maseczek przeciwko pandemii koronawirusa jest olbrzymia – powiedział mikrobio-
log z uniwersytetu Yuen Kwonyung, jednocześnie przestrzegając, że nawet noszenie 
maseczek nie wyeliminuje w całości ryzyka zachorowania na koronawirusa.

Z drugiej strony można mówić o pierwszym naukowym dowodzie na skutecz-
ność walki z koronawirusem dzięki wykorzystywaniu maseczek. Dziennik „South 
China Morning Post” przypomina, że celowość ich stosowania była dotychczas 
kwestionowana między innymi przez Światową Organizację Zdrowia.

Cytowany mikrobiolog jest jedną z osób, które odkryły odpowiedzialnego za epi-
demię w latach 2002–2003 wirusa SARS. – Na podstawie doświadczeń w walce z tą 
chorobą, od początku obecnej pandemii COVID-19 Yuen zalecał Hongkończykom 
noszenie maseczek ochronnych – informuje Polska Agencja Prasowa. - Sam Hong-
kong stosunkowo dobrze radzi sobie z pandemią koronawirusa, a według części 
obserwatorów odpowiada za to między innymi powszechne stosowanie maseczek 
przez tamtejsze społeczeństwo. W 7,5-milionowym regionie potwierdzono dotych-
czas 1055 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, z czego zmarły cztery osoby.  

(tm)

A jednak maseczki  
na koronawirusa
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Zalecany jest, za zgodą osób wizy-
tujących, pomiar ich temperatury (na 
obszarze czoła lub dolnej części szyi). 

Zalecane jest ułatwianie pracowni-
kom korzystania z transportu indywi-
dualnego, a ograniczenie korzystania ze 
zbiorowego. Celowe jest udostępnienie 
im parkingu samochodowego lub miej-
sca do bezpiecznego przechowywania 
rowerów oraz zachęcanie pracowników 
mieszkających w pobliżu zakładu pracy 
do przychodzenia pieszo do pracy.

 
Przestrzeganie zasad higieny
w miejscu pracy 

Do osiągnięcia skutecznego ograni-
czenia prawdopodobieństwa zarażenia 
pracowników SARS-CoV-2 konieczne 
jest wdrożenie i ścisłe przestrzeganie 
zasad higieny w miejscu pracy, w tym: 
• zapewnienie codziennej dezynfekcji 

miejsc przebywania, w tym często do-
tykanych powierzchni (klamki, blaty 
robocze, biurka, klawiatury, umywal-
ki, toalety, dozowniki mydła i inne); 

• zapewnienie dostępu do miejsc, 
w których pracownicy, klienci i kon-
trahenci mogą myć ręce mydłem 
i wodą, a następnie dezynfekować 
je odpowiednimi środkami, oraz 
czytelnej informacji o tym, jak sku-
tecznie myć i dezynfekować ręce; 

• zapewnienie codziennego sprzątania 
„na mokro” z użyciem detergentów 
podłóg, stołów, krzeseł, szafek w po-
mieszczeniach socjalnych; 

• zapobieganie wspólnemu korzy-
staniu z naczyń stołowych w po-
mieszczeniach socjalnych oraz za-
pewnienie dezynfekcji przyborów 
kuchennych po ich użyciu przez 
pracownika; 

• usunięcie gazet, czasopism i broszur 
informacyjnych z pomieszczeń so-
cjalnych, poczekalni i recepcji; 

• zapewnienie regularnego czyszcze-
nia i dezynfekcji pojazdów firmo-
wych oraz ich wyposażenie w środki 
do dezynfekcji rąk oraz papierowe 
ręczniki i worki na śmieci. 
Zaleca się stosowanie przed wejściem 

do budynku mat dezynfekcyjnych. 
Zaleca się ograniczenie liczby pra-

cowników korzystających wspólnie z te-
go samego wyposażenia i narzędzi pracy. 
W przypadku konieczności ich wykorzy-
stywania przez kilka osób zalecana jest ich 
częsta dezynfekcja, a także obowiązkowe 
używanie przez te osoby całotworzywo-
wych rękawic jednorazowych. 

Korespondencja, przesyłki pocztowe 
lub dostarczone przez kurierów powin-
ny być w miarę możliwości pozosta-
wione na 2-3 godziny w pojemnikach 
przeznaczonych wyłącznie do tego celu, 
umieszczonych w wydzielonym do tego 
miejscu. Przesyłki przed włączeniem do 
dalszego obiegu powinny być zdezyn-
fekowane. 

Biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2 
szczególnie łatwo rozprzestrzenia się 
w pomieszczeniach zamkniętych oraz 
przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, 
w celu zapewnienia odpowiedniej wy-
miany powietrza w pomieszczeniach 
pracy zaleca się: 
• w budynkach bez mechanicznej 

instalacji wentylacyjnej zapewnić 
regularne wietrzenie pomieszczeń: 
okresowo w ciągu dnia pracy (10 
min co 1 godz.) oraz w sposób 
możliwie ciągły w godzinach noc-
nych, minimum 2 godz. przed roz-
poczęciem i 2 godz. po zakończeniu 
użytkowania pomieszczenia; 

• w budynkach z mechaniczną instala-
cją wentylacyjną wprowadzić dłuż-
sze czasy jej pracy; najlepszym roz-
wiązaniem jest utrzymanie działania 
instalacji w trybie roboczym 24 h/7 
dni z zapewnieniem odpowiedniej 
konserwacji; 

• unikać centralnej i miejscowej re-
cyrkulacji powietrza (z wyjątkiem 
centrali wentylacyjnych i sekcji re-
cyrkulacyjnych wyposażonych w 
wysoko skuteczne filtry powietrza 
powrotnego).  

Środki ochrony indywidualnej 
i odzież robocza 

Jeżeli charakter wykonywanej pracy 
uniemożliwia zachowanie odpowied-
niego dystansu fizycznego (minimum 
1,5 m) i czas kontaktu jest dłuższy niż 
15 minut, a prawdopodobieństwo kon-
taktu z SARS-CoV-2 lub osobą chorą 
na COVID-19 jest duże, pracownicy 
powinni być zaopatrzeni w odpowied-
nie środki ochrony indywidualnej, takie 
jak: filtrujący sprzęt ochrony układu 
oddechowego, środki ochrony oczu 
i twarzy (gogle, osłony), całotworzywo-
we rękawice jednorazowe, kombinezony 
ochronne. Należy zapewnić, by środki 
ochrony indywidualnej były używane 
i dezynfekowane we właściwy sposób, 
zgodnie z zaleceniami producentów. 

Nie należy kierować do pracy wy-
magającej wysiłku fizycznego przy 
jednoczesnym stosowaniu filtrującego 
sprzętu ochrony układu oddechowego 
(np. półmasek filtrujących) osób z cho-
robami układu krążenia i oddechowego 
oraz osób starszych (w wieku 65+). 

Pracodawca powinien zapewnić 
także regularne czyszczenie i pranie 
odzieży roboczej oraz jej prawidłowe 
przechowywanie, zapewniając brak 
kontaktu z prywatnymi ubraniami pra-
cownika, jak również innych współpra-
cowników lub klientów. 

Pracodawca powinien również za-
pewnić przeszkolenie pracowników 
w zakresie sposobu zakładania i zdej-
mowania środków ochrony indywi-
dualnej, ponieważ ich nieprawidłowe 
stosowanie, a zwłaszcza zdejmowanie 
jest częstym powodem zarażeń. 

Ograniczanie obciążeń 
psychicznych spowodowanych 
epidemią COVID-19 

Kryzys spowodowany epidemią CO-
VID-19 budzi niepokój nie tylko wśród 
przedsiębiorców, ale wzbudza też duże 
obawy wśród pracowników. Aspekty 
zwiększające obciążenie psychiczne 
pracowników, które należy uwzględ-
nić w okresie epidemii COVID-19, to 
m.in.: 
• możliwe sytuacje konfliktowe z in-

nymi pracownikami lub klientami 
wynikające z lęku przed bezpośred-
nimi kontaktami z innymi ludźmi; 

• długotrwale utrzymująca się zwięk-
szona intensywność pracy w sekto-
rach, których funkcjonowanie ma 
zasadnicze znaczenie w czasach 
epidemii, np. w sektorze ochrony 
zdrowia; 

• wymogi utrzymywania dystansu 
społecznego. 
Te dodatkowe obciążenia psychicz-

ne spowodowane epidemią COVID-19 
powinny być uwzględnione przy podej-
mowaniu odpowiednich środków zapo-
biegawczych. Do szczególnie istotnych 
działań należą: 

• zapewnienie pracownikom pomocy 
przy realizacji zadań w warunkach 
epidemii, w tym umożliwienie pra-
cownikom indywidualnego podej-
ścia do godzin pracy; 

• rozważenie możliwości, w ramach 
wsparcia informacyjnego, zorganizo-
wania dodatkowych szkoleń dla pra-
cowników pracujących w zakładzie 
pracy na temat realizacji zakresu za-
dań osób, które z różnych powodów 
są nieobecne w pracy (np. z powodu 
opieki nad dziećmi, kwarantanny); 

• zorganizowanie regularnego forum 
internetowego, na którym pracow-
nicy mogą wyrażać swoje obawy, 
zadawać pytania, a także zachęcanie 
pracowników do udzielania sobie 
wzajemnego wsparcia, np. poprzez 
kontakty telefoniczne lub w mediach 
społecznościowych; 

• zapewnienie wsparcia kierownikom 
średniego szczebla zarządzania, np. 
przez organizowanie szkoleń z za-
kresu metod kierowania zespołem 
on-line; 

• zapewnienie pracownikom moż-
liwości otrzymania indywidualnej 
pomocy psychologicznej czy udzia-
łu w warsztatach dotyczących metod 
radzenia sobie ze stresem związa-
nym z lękiem przed zarażeniem się 
SARS-CoV-2. Jeśli nie jest to sku-
teczne lub możliwe, konieczne jest 
rozważenie możliwości powierzenia 
okresowo pracy niewymagającej 
kontaktu z innymi pracownikami 
lub osobami postronnymi; 

• zapobieganie narażeniu na stygma-
tyzowanie, izolowanie od zespołu 
i pomijanie w życiu społeczności 
pracowników osób, które przeszły 
chorobę COVID-19. 

Komunikowanie się  
z pracownikami 

Jednym z podstawowych warun-
ków skutecznego wdrożenia środków 
ograniczających prawdopodobieństwo 
zarażenia SARS-CoV-2 jest wprowa-
dzenie procedur komunikowania się 
z pracownikami. W związku z tym za-
leca się zapewnienie:
• zrozumiałego informowania pra-

cowników o wprowadzonych środ-
kach ograniczających prawdopodo-
bieństwo zarażenia SARS-CoV-2; 

• szkoleń on-line, w razie potrzeby dla 
pracowników na temat wprowadzo-
nych środków prewencji i sposobów 
ich stosowania; 

• możliwości zgłaszania przez pra-
cowników sugestii, obaw, a także po-
stulatów dotyczących usprawnienia 
organizacji ich pracy. 

 Postępowanie w przypadku 
podejrzenia zachorowania na 
COVID-19 

Zaleca się ustanowić procedury doty-
czące postępowania w przypadku wystą-
pienia u któregokolwiek z pracowników 
objawów choroby COVID-19. Procedu-
ry te powinny określać sposób: 
1. postępowania z pracownikiem, u 

którego zachodzi podejrzenie za-
chorowania na COVID-19, w tym 
wyposażenie go w maskę ochronną, 
rękawiczki oraz odizolowanie od 
innych pracowników; 

2. ustalania listy osób, które miały bez-
pośredni kontakt z tym pracowni-
kiem; 

3. zgłoszenia przypadku podejrzenia 
zachorowania na COVID-19 do 
powiatowej lub wojewódzkiej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

Opieka medyczna 

Pracownicy powinni mieć zapew-
nioną możliwość indywidualnych, oso-
bistych lub telefonicznych konsultacji 
lekarza medycyny pracy sprawującego 
opiekę profilaktyczną nad pracowni-
kami, szczególnie w kwestii zagrożeń 
zarażeniem SARS-CoV-2 i obciążenia 
wynikającego z jednoczesnego wystę-
powania chorób przewlekłych. 

Podsumowanie 

Powyższe wytyczne stanowią ogólne 
zasady postępowania profilaktycznego do 

Rozmowa z TOMASZEM AUGUSTYNIAKIEM, 
Pomorskim Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym
– Czy, a jeśli tak, to jakie są wytyczne dla zarządów 
firm i dyrekcji zakładów pracy Pomorza, mające na 
celu uniknięcie lub ograniczenie zachorowań na 
COVID-19? 

– Zgodnie z art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040) za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi 
odpowiedzialność pracodawca, który obowiązany jest 

chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Mając 
na względzie art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1040 ze zm.) pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z 
wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzy-
ko. Wystąpienie nowego czynnika biologicznego w środowisku pracy, jakim jest wirus 
SARS-CoV-2, stanowi podstawę do dokonania weryfikacji istniejącej oceny ryzyka za-
wodowego, a także procedur i instrukcji pod kątem nowego zagrożenia. Szczegółowe 
informacje na temat bieżącej sytuacji wraz z aktualnymi komunikatami i wytycznymi 
dla poszczególnych branż znajdują się na stronie www.gis.gov.pl.

– Czy są jakieś specjalne zarządzenia dla zakładów pracy? Co powinien za-
pewnić pracodawca pracownikom? 

– Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 
878) zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie 
od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, 
odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra, chyba że 
jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym 
zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwal-
czaniem epidemii COVID-19. Ponadto osoby wykonujące bezpośrednią obsługę 
interesantów lub klientów obowiązane są zakrywać usta i nos. Rekomendowany 
jest podział załogi na zmiany niekontaktujące się ze sobą.

– Alarmistycznie brzmią komunikaty z Górnego Śląska i Zagłębia. Czy mamy 
tam epicentrum zakażeń, które należy izolować od reszty kraju?

– Analiza liczby zakażeń SARS-CoV-2 w kraju wskazuje, że najwięcej zakażeń 
notowanych jest w województwie śląskim. Kwestia izolowania jednego wojewódz-
twa od reszty kraju powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście i oparta na 
dynamice rozwoju epidemii w regionie z uwzględnieniem ilości i rozmieszczenia 
poszczególnych jej ognisk.

– Jak kształtuje się sytuacja w pomorskich zakładach pracy pod kątem CO-
VID-19?

– Sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa pomorskiego nie wywarła 
widocznego wpływu na funkcjonowanie zakładów pracy. Wyjątek stanowiły jedynie 
czasowo unieruchomione poszczególne oddziały w podmiotach leczniczych.

 Rozmawiał Artur S. Górski

KORONAWIRUS

Sytuacja epidemiologiczna 
nie wywarła widocznego wpływu 
na funkcjonowanie firm

zastosowania w każdym zakładzie pracy. 
Zostały one opracowane w Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy Państwowym 
Instytucie Badawczym we współpra-
cy z Głównym Inspektoratem Pracy 
z uwzględnieniem wymagań przepisów 
i stanu wiedzy na dzień 18.05.2020. Wy-
tyczne są dostępne bezpłatnie na stronie 
internetowej Instytutu pod adresem www.
ciop.pl. Wdrożenie wytycznych powinno 
przyczynić się do ograniczenia ryzyka 
związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 
w miejscu pracy. Szczegółowe wytyczne dla 
konkretnych sektorów gospodarki powin-
ny być opracowywane z uwzględnieniem 
ich specyfiki. Ułatwieniem w opracowaniu 
zasad szczegółowych dla określonego za-
kładu pracy jest załączona do wytycznych 
lista kontrolna.
Wytyczne wraz z listą kontrolną są do-
stępne pod adresem www.ciop.pl
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Inne zdanie w sprawie sposobów wal-
ki z koronawirusem miała opozycja. 

„Wobec rosnącego zagrożenia bez-
pieczeństwa życia i zdrowia Polaków, 
w związku z rozprzestrzenianiem się 
na terenie Polski wirusa, w obliczu 
wprowadzenia na terenie kraju stanu 
epidemii, licznych obostrzeń wydanych 
w ostatnich rozporządzeniach ministra 
zdrowia – wyliczała Platforma Obywa-
telska – wnosimy o pilne wprowadzenie 
stanu klęski żywiołowej”. 

– To miałoby na celu wyłącznie 
przesunięcie terminu wyborów po 
to, aby Platforma Obywatelska mogła 
zmienić swojego kandydata – zwraca 
uwagę poseł Janusz Śniadek. 

Sprawdziliśmy, czy faktycznie istnie-
je jakiś element łączący te sprawy. 

Zasady określa konstytucja
Stan klęski żywiołowej jest, zgodnie 

z zapisami konstytucji, jednym z trzech 
stanów nadzwyczajnych (obok stanów 
wojennego i wyjątkowego).

„W czasie stanu nadzwyczajnego 
nie mogą być zmienione: Konstytucja, 
ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu 
i organów samorządu terytorialnego, 
ustawa o wyborze Prezydenta Rze-
czypospolitej oraz ustawy o stanach 
nadzwyczajnych – czytamy w artykule 
228 Konstytucji RP. – W czasie stanu 
nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni 
po jego zakończeniu nie może być 
skrócona kadencja Sejmu, przeprowa-
dzane referendum ogólnokrajowe, nie 
mogą być przeprowadzane wybory do 
Sejmu, Senatu, organów samorządu te-
rytorialnego oraz wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a kadencje tych or-
ganów ulegają odpowiedniemu prze-
dłużeniu”. 

Zrealizowanie postulatu Platformy 
oznaczałoby więc w praktyce przesu-
nięcie wyborów prezydenckich na co 
najmniej wrzesień. I to jest prawdzi-
wy powód, dlaczego PO tak zależało 
na wprowadzeniu stanu klęski żywio-
łowej. Na początku maja, jak infor-
mowało Radio RMF FM, 63 procent 
ankietowanych, którzy zakładali, że 
pójdą na wybory, chciało oddać głos 
na Andrzeja Dudę, a raptem 2 procent 
na Małgorzatę Kidawę-Błońską (sondaż 
został przeprowadzony na zlecenie Oko.
press). Więcej głosów od kandydatki 
PO otrzymaliby – gdyby nic się nie 
zmieniło – Szymon Hołownia, Włady-
sław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak 
i Robert Biedroń. 

Gdy wybory w maju nie odbyły się, 
Platforma faktycznie zmieniła swojego 
kandydata. 

„Zarząd Krajowy PO jednomyślnie 
rekomenduje prezydenta Warszawy Ra-
fała Trzaskowskiego na kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 
– poinformowało w połowie maja to 
ugrupowanie. 

Z sondażu przeprowadzonego na 
zlecenie „Super Expressu” pod koniec 
maja wynika, że otrzymałby wielokrot-
nie więcej głosów niż jego poprzed-
niczka. Tym razem na kandydata PiS 
zagłosowałoby niespełna 40 procent 
osób, a na kandydata PO już ponad 20. 
Podmiana opłaciła się i już Platforma 
przestała się bać. 

Co można, a czego nie?
– Wprowadzenie stanu klęski umoż-

liwiłoby lepszą walkę z epidemią – taki 
argument podawała PO. Co więc znaj-
duje się w ustawie regulującej ten stan 
nadzwyczajny i jak możemy to odnieść 
do ograniczeń, których wszyscy do-
świadczyliśmy? 

Zgodnie z jej zapisami stan jest 
wprowadzany, żeby zapobiec skutkom 
klęski i daje podstawy do „ograniczenia 
wolności i praw człowieka i obywatela”, 
ale… rządzący i bez tego wydali decy-
zje w sprawie przymusowej kwaran-
tanny czy ograniczenia w poruszaniu 
się dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 
Wystarczyło do tego wprowadzenie sta-
nu epidemii. 

Innymi słowy stan epidemii dał  
dużo instrumentów zmian (bez ko-
nieczności ogłaszania klęski żywioło-
wej). 

Ustawa o klęsce pozwala na „zawie-
szenie działalności określonych przedsię-
biorców”, wydanie „nakazu bądź zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej 
określonego rodzaju” (również w przy-
padku stanu epidemii wszystkich objęły 
zmiany związane np. z obsługiwaniem 
przez sklepy w określonych godzinach 
jedynie osób powyżej 65 roku życia czy 
zamykania na weekend sklepów budow-
lanych) oraz obowiązkową kwarantannę 
(także tutaj nie ma różnic, a kwarantanną 
objęte zostali także wszyscy domownicy, 
którzy mieszkają z osobą kierowaną na 
kwarantannę). 

Kolejne punkty ustawy o klęsce ży-
wiołowej to np. zakaz organizowania 
imprez masowych (wiele zostało odwo-
łanych) czy „nakaz bądź zakaz określo-
nego sposobu przemieszczania się” (na 
podstawie ustawy u zapobieganiu i zwal-
czaniu chorób i tak wprowadzony został 
obowiązek utrzymania co najmniej 2-
-metrowej odległości między pieszymi 
i dotyczył on także rodzin i bliskich, z 
wyjątkiem dzieci do 13 roku życia oraz 
osób niepełnosprawnych lub niemogą-
cych się samodzielnie poruszać).

W przypadku złamania przepisów 
ustawy każdy może zostać ukarany 
m.in. grzywną (takie były nakładane 
w ostatnim czasie, a mogły one sięgać 
nawet 30 tysięcy złotych). 

Analogie można znaleźć również 
w zapisach związanych z zasadami 
działania organów władzy publicznej i 
kompetencjami wójta, burmistrza oraz 
prezydenta miasta mogącymi wydawać 
„polecenia wiążące” dla instytucji oraz 

osób funkcjonujących na danym tere-
nie. Tu przykładem może być kwestia 
otwarcia przedszkoli czy bibliotek. Trój-
miasto, jak i Warszawa są przykładami 
samorządów, w których włodarze zapo-
wiadali, że w określonym terminie nie 
otworzą jeszcze placówek. Mogli więc 
podejmować takie decyzje i bez wpro-
wadzenia stanu nadzwyczajnego. 

Idzie też o pieniądze 
Poseł Śniadek zwraca uwagę, że 

wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 
zamiast stanu epidemii pociągnęłoby za 
sobą jeszcze jeden skutek. 

– Wiele instytucji, np. zachodnie 
sieci handlowe, miałoby podstawy do 
finansowych roszczeń w stosunku do 
Skarbu Państwa – mówi były przewod-
niczący „Solidarności”. 

Nie ulega wątpliwości, że ogranicze-
nia wynikające z rozprzestrzeniania się 
koronawirusa spowodowały wymierne 
straty finansowe. Stąd też kwestia pie-
niędzy jest bardzo ważna, tyle że została 
rozwiązana w inny sposób, bez potrzeby 
wprowadzania stanu klęski żywiołowej.

– Staramy się zapobiegać bankruc-
twom przedsiębiorstw i zwolnieniom 
pracowników – zaznaczał Mateusz 
Morawiecki, prezentując w marcu w 
Sejmie założenia rządowego pakietu 
antykryzysowego. Jak mówił wówczas, 
proponowane rozwiązania dotyczą 
utrzymania zdolności produkcyjnych 
oraz zatrudnienia i są dostosowane do 
odbudowywania gospodarki. Premier 
wyjaśnił, że oprócz działań osłonowych 
na rynku pracy mają być uruchomio-
ne „pieniądze gwarancyjne i pieniądze 
bezpośrednie”. 

Była to pierwsza z kilku tarcz anty-
kryzysowych, których wprowadzenie 
ogłaszano, a następnie również szybko 
poprawiano w taki sposób – w związku 
z oczekiwaniami „Solidarności” – aby 
nie szkodziły pracownikom. 

Warto też przypomnieć słowa Piotra 
Dudy, jakie padły na antenie Polskiego 
Radia. Przewodniczący „Solidarności”, 
zapytany, czy powinien zostać wprowa-
dzić stan klęski żywiołowej, stwierdził, 
że „absolutnie nie”. 

– To do niczego nie prowadzi – odpo-
wiedział. – Gdyby politykom, którzy się tego 
domagają, faktycznie chodziło o zdrowie 
Polaków, to jeszcze mógłbym to zrozumieć, 
ale im chodzi tylko o to, żeby odwlekać wy-
bory. Krótko mówiąc: im Polacy będą mieli 
gorzej, tym lepiej dla opozycji. 

Tomasz Modzelewski   

Niedawno słuchałem programu o ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim. 
Był bardzo napastliwy, atakował też jego żonę, brata. Aż nie chciało się wie-
rzyć, że to program o osobie, która od trzech miesięcy stała się twarzą walki 
z epidemią w Polsce. W mojej ocenie, w sposób dosyć sprawny, przemyślany 
zarządzający naszymi lękami przed niewidzialnym złem. Przekonujący w ape-
lach o ostrożność, respektowanie ograniczeń. Czasami wyzwalający odruchy 
solidarnej pomocy.

Zapewne wynikało to z jego wiedzy o stanie polskiego szpitalnictwa, możli-
wości przyjmowania zakażonych osób, za co, jako członek rządu, jest w jakiejś 
mierze odpowiedzialny. Ale to, co robił w tych tygodniach, w stresie, zmęcze-
niu, było godne dużego uznania.

A obecnie już słychać w wypowiedziach tzw. polityków, jakby się to w ogóle 
nie liczyło. Zapomina się o ludzkim strachu, walce o zakup maseczek, respira-
torów. Znowu uruchamia się przemysł odzierania człowieka z dobrego imienia, 
dorobku naukowego, urzędniczego. I pozycjonowania: masz być albo ICH, 
albo NASZ, bo bycie OBOK nie jest możliwe. To znana metoda ściągania w 
dół każdego, kto mógłby być autorytetem, punktem odniesienia. Pogubionymi 
atomami łatwiej zarządzać. I tą metodą doprowadzono do tego, że obecnie nie 
ma takich osób. Jeżeli już, to nieżyjące.

Ten proces postępuje. Jeszcze podczas powodzi w 1997 roku ówczesny pre-
zydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski zyskał duże uznanie za obronę miasta i 
bycie z ludźmi. Jeszcze wtedy to uznanie nie było tak atakowane, podważane. 
Obecnie tzw. polityka to już głównie obijanie szczęk, język magla, ściąganie do 
swego poziomu, brak głębszej refleksji, umiaru, odniesień do pamięci tradycji, 
głębszego patriotyzmu. Liczy się doraźne zwycięstwo, taktyczny sojusz, czasami 
sama gra, zgrywa, doraźny wpis na Twitterze, który jutro zastąpi inny... I, co 
chcę wyraźnie powiedzieć, stosowanie tej metody dotyczy wszystkich stron 
sporu politycznego.

Przestaje się liczyć jedno z kluczowych pytań, które opisałem w tekście 
poetyckim „Przebudzenie”: „Jaki będziesz, gdy nadejdzie próba,/ Ta bez żartu 
i cienia / Jak się wtedy zachowasz?/ No, jak?”.

Sądzę, a staram się nie tracić pamięci, że minister Szumowski dobrze za-
chował się w czasie owej próby, tej bez żartu i cienia (od wyjaśnienia zarzutów 
finansowo-karnych są odpowiednie służby). A jeżeli tak, to nauczono mnie, 
iż mówi się słowo: DZIĘKUJĘ. I powtarzam je, mając przed oczami obrazek z 
czasu niedawnych, przeżywanych samotnie świąt wielkanocnych, gdy kamera 
pokazała w oknie twarz starszej kobiety, machającej delikatnie ręką na poże-
gnanie grupce żołnierzy, którzy przed chwilą przynieśli jej zakupy. Szlachetna 
twarz starszej osoby, o siwych włosach, z jakąś czułością w spojrzeniu. Jak 
nasze matki. 

Warto uszanować chociażby fakt, iż ominięto w Polsce dylemat selekcji, kto 
pierwszy ma trafić do szpitala: osoba młodsza czy emeryt rencista (mówi się 
żartobliwie, że ta epidemia to zmowa „ZUS-ów” z całego świata). Nie wolno 
dawać sobie wyrywać piękna człowieczeństwa, odpowiedzialności, która bywa 
w nas. Bo zginiemy.

Wzmacniają to słowa przestrogi z „Wesela”, wielkiego dramatu Wyspiań-
skiego: „Myśmy wszystko zapomnieli”… Ale żeby aż tak. I to w tak krótkim 
czasie?

Wojciech Książek

Stan klęski Platformy 

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 23 marca. W związku z tym m.in. zawieszone 
zostały lekcje w szkołach, część szpitali przekształcono w zakaźne, a minister 
zdrowia otrzymał nowe uprawnienia. 
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Ponad dwa miesiące temu, w związku z epidemią koronawirusa, wprowa-
dzony został w Polsce stan epidemii. Dla części polityków było to za mało. 
Platforma Obywatelska zaczęła domagać się decyzji o typowym dla ka-
tastrof naturalnych, jak na przykład powodzie stanie klęski żywiołowej. 
Co dałaby Platformie ta zmiana? Różnica polega na tym, że nie mogłyby 
odbyć się wybory. 

Stan epidemii obowiązuje w Polsce 
od 23 marca. Został przyjęty na podsta-
wie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 
chorób zakaźnych z 2008 roku (a więc 
przyjętej za rządów... PO). 

W związku z tym m.in. zawieszone 
zostały lekcje w szkołach, część szpitali 
przekształcono w zakaźne, a minister 
zdrowia otrzymał nowe uprawnienia. 
W poszczególnych rozporządzeniach 
znalazły się informacje np. o nakazie 

noszenia maseczek, zmianach w spo-
sobie funkcjonowania różnych insty-
tucji czy ograniczeniach związanych 
z transportem. 

– Chcemy za wszelką cenę unik-
nąć tego, co spotkało państwa Europy 
Zachodniej – mówił wówczas premier 
Mateusz Morawiecki. – Nie możemy 
sobie pozwolić na rozprężenie. Musimy 
zrobić wszystko, żeby uniknąć najgor-
szego scenariusza. 

Minister zdrowia i piękno 
człowieczeństwa, 
które bywa w nas
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To musi być wspólny głos dyrygenta i orkiestry 

Zawiązanie tej organizacji, co miało 
miejsce w 2012 roku, było sporą sen-
sacją w kręgu służb mundurowych. 
– Zaczynaliśmy od dziesięciu osób w 
Pruszczu Gdańskim – wspomina prze-
wodnicząca. – Teraz jesteśmy w Gdań-
sku, m.in. w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji, a także w innych wojewódz-
twach, ostatnio przyłączyły się koleżan-
ki oraz koledzy z Katowic, co daje nam 
bardzo ciekawą perspektywę. Dzięki 
temu jesteśmy zarówno w Polsce pół-
nocnej, środkowej, jak i południowej. 

Związek w Katowicach reprezentują 
Liliana Wilczek oraz Malwina Rabsztyn, 
ABW w Warszawie – Tomasz Rębisz, 
SG – Jacek Krawiński, przewodniczą-
cą w gdańskiej KWP jest Katarzyna 
Karczewska. Funkcje pełnią również 
Jerzy Nurzyński oraz Kazimiera Bo-
niaszczuk. 

Jak zwraca uwagę przewodniczą-
ca, żeby coś osiągnąć, „Solidarność” 
w służbach mundurowych musi być 
jedną silną organizacją ze wspólnym 
przedstawicielstwem w komendzie 
głównej czy ministerstwie. Rzecz w tym, 
aby był to jeden głos, ale oczywiście nie 
jednej osoby. Stąd, jeśli do Związku do-
łączają kolejne regiony, to niejako auto-

– Lider nigdy nie powinien spoczywać na laurach, ale pokazywać innym, 
w jaki sposób pomaga pracownikom. Dzięki takim przykładom każdy może 
się przekonać, czy warto należeć do związku – mówi Iwona Adamczyk-Ro-
sinka, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Policji, ABW i SG.

matycznie nowe osoby są włączane do 
prezydium czy struktur decyzyjnych. 

– Zawsze staram się, żeby do Sejmu, 
komendy głównej czy ministerstwa nie 
jeździć samodzielnie. Dyrygent to nie 
cała orkiestra – podkreśla Iwona Adam-
czyk-Rosinka, i dodaje: – Teraz mamy 
przestój, ale bywało i tak, że zaraz po 
powrocie z Warszawy okazywało się, 
że trzeba tam wrócić następnego dnia. 
Wszystko zależy od dynamiki sprawy. 
Na pewno raz w miesiącu ma miejsce 
wyjazd na przykład do Komendy Głów-
nej Policji albo Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

Powiększanie organizacji 
to ciężka praca 

– Pracownicy muszą się przekonać 
do tego, że przynależność do związków 
zawodowych to coś naturalnego, powin-
ni patrzeć przez pryzmat swojego dobra, 
a tymczasem w dużej mierze patrzą na 
swojego przełożonego, jak on to postrze-
ga. To jest przykre, ale taką mamy sytu-
ację – przyznaje przewodnicząca.  

Obecnie znaczną część osób należą-
cych do organizacji stanowią pracowni-
cy policji. Czemu więc komisja wzięła 

pod swoje skrzydła również Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Straż Graniczną? 

– To również służby mundurowe, 
a takie połączenie jest źródłem ogrom-
nej wiedzy – tłumaczy Iwona Adam-
czyk-Rosinka. – Dzięki temu mamy 
podgląd choćby na to, jak wyglądają 
wynagrodzenia w różnych miejscach 
oraz jakie są możliwości awansu po-
ziomego i pionowego pracowników. 
Wyciągamy z tej wiedzy daleko idące 
wnioski, które pomagają nam w pracy 
nie tylko ze związkowcami, ale również 
w prowadzonych negocjacjach. Chodzi 
tutaj o przełożenie na rozmowy z ka-
drą kierowniczą, która ma bezpośredni 
wpływ na naszą pracę i karierę zawo-
dową. 

Poza tym ewentualne rozdzielenie 
mogłoby przynieść szkody. Innymi 
słowy, przykład organizacji działającej 
w służbach mundurowych pokazuje, 
że bardzo ważne jest odpowiednie uło-
żenie od samego początku struktury 
(wcześniej w policji nie było organiza-
cji solidarnościowej, więc poszczególne 
osoby musiały się uczyć wszystkiego od 
początku, tym bardziej że specyfika pra-
cy w służbach mundurowych jest inna 
niż w „zwykłych” przedsiębiorstwach 
czy instytucjach). 

– W policji musi być jedna organi-
zacja, podział nigdy nie jest dobry, więc 
o ile starczy mi sił, to po przyłączeniu 
kolejnych regionów będę się starała 
kontynuować swoją pracę – zapowiada 
przewodnicząca. – Mam nadzieję, że 
będę mogła robić to tak, jak do tej pory, 
ponieważ praca w ten sposób przynosi 
efekty. Udało się osiągnąć wiele rzeczy, 
jak choćby wprowadzić zmiany do Za-
kładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych. Stworzyliśmy jasne i czytelne 
zasady korzystania z niego z uwzględ-
nieniem sytuacji materialnej. Zwiększo-
ne zostało dofinansowanie dla pracow-
ników korzystających z wczasów „pod 
gruszą”, a wycofane dofinansowanie dla 
współmałżonków, którzy wykorzystują 
analogiczne środki ze swoich zakładów 
pracy.  

Różnice są ogromne

„Solidarność” w służbach munduro-
wych współpracuje z zarządem krajo-
wym Związku Zawodowego Pracowni-
ków MSWiAP, a w Komendzie Głównej 
Policji bierze udział w pracach zespołu, 
który zajmuje się dobrymi praktykami 
w zakresie rozwoju kariery zawodowej 
pracowników policji (komisja pracu-
je już od paru lat i zajmuje się m.in. 
tematem struktur w policji czy m.in. 
zasadami podziału środków w ramach 
podwyżek oraz wyrównywaniem wy-
nagrodzeń osób zajmujących te same 
stanowiska).

W tym przypadku przydały się infor-
macje na temat poziomu wynagrodzeń, 
które zostały zebrane dzięki strukturze 
obejmującej różne regiony Polski. Dla-
czego? Ponieważ okazało się, że na tych 
samych stanowiskach, ale w różnych 

województwach można zarabiać inne 
pieniądze i nie są to różnice na pozio-
mie kilkuset złotych. W jednym woje-
wództwie kierownik będzie otrzymywał 
najniższą krajową, a w innym znacznie 
większe pieniądze.

„Solidarności” jako pierwszej orga-
nizacji związkowej zdarzyło się nie pod-
pisać porozumienia z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie przeznaczenia w roku 2019 
dodatkowych środków dla pracowni-
ków policji, ponieważ urzędnicy za-
proponowali raptem 250 złotych brutto. 
Komisja uznała, że kwota jest nieade-
kwatna do nakładu pracy na rzecz po-
licji (tym bardziej wiedząc, jakie pie-
niądze otrzymywali w analogicznym 
okresie funkcjonariusze). 

Co więcej, pracownicy policji nie 
otrzymywali żadnych podwyżek przez 
dziesięć lat i ponad 70 procent osób 
pracowało albo za najniższą krajową, 
albo za kwoty oscylujące wokół tej 
sumy. Także teraz wynagrodzenia są 
bardziej zbliżone do najniższej niż do 

ciągu są bardzo niskie. Nasze artyku-
łowanie potrzeb jest więc stanowcze z 
uwagi na to, że nie chodzi o jałmużnę. 
Podam przykład: w ciągu jednego roku 
z jednego wydziału potrafiło odejść po-
nad 20 osób, a podczas rekrutacji nie 
było kandydatów. Zdarzało się obniżać 
wymogi, aby pozyskać nową osobę do 
pracy. To jest niedopuszczalne i poka-
zuje, że coś jest nie tak. Jeśli szukamy 
specjalistów do wydziału finansów, 
łączności czy obojętnie jakiego innego 
i oferujemy pracę za najniższą krajową, 
to uważam to za niepoważne. Tak nie 
powinna wyglądać praca w policji. 

Dodajmy, że ostatecznie zmiany 
w wynagrodzeniach stanęły na dwóch 
podwyżkach po 250 złotych każda 
(pierwsza od stycznia, a druga od lipca 
2019 roku) oraz zwiększeniu wyna-
grodzenia o 6 procent brutto w 2020 
roku. 

– Nie podpisaliśmy tego porozu-
mienia, ponieważ mając świadomość, 
że koledzy funkcjonariusze otrzymują 
znacznie większe kwoty, przynajmniej 
należało negocjować – podsumowuje 
przewodnicząca. 

Więcej sukcesów zdarza się 
na innych polach 

Niedawno w jednym z wydziałów 
KWP w Gdańsku miała miejsce reor-
ganizacja, w wyniku której planowano 
zwolnić trzy osoby. Koniec końców 
tylko jedna straciła pracę, ale i w tym 
przypadku sprawa znalazła swój finał 
w sądzie. Zdaniem „Solidarności” zwol-
nienie nastąpiło z rażącym naruszeniem 
praw pracowniczych.

– Nie boimy się takich rozwiązań. 
Jeśli dzieje się coś złego, pracownik po-
winien korzystać ze wszystkich dostęp-
nych środków i możliwości, żeby wal-
czyć o siebie – mówi przewodnicząca. 

Zdarzały się już sytuacje, że „Soli-
darność” w służbach mundurowych 
wybroniła pracownika. Związek ma na 
swoim koncie również wygraną w są-
dzie sprawę o przywrócenie do pracy. 
– To sytuacje, dzięki którym, mam taką 
nadzieję, wiara pracowników w związki 
zawodowe wzrasta. Świadczą o tym tak-
że kolejni przyłączający się pracownicy 
i regiony. Poza tym poprzez pryzmat 
tych złych sytuacji pracownicy dostrze-
gają, że rolą związków zawodowych jest 
właśnie ich obrona i wsparcie. Ale żeby 
doszło do porozumienia, obie strony, 
nie tylko pracownik, muszą wyciągnąć 
rękę. 

Związkowcy zachęcają do wstę-
powania do „Solidarności”, gdyż, jak 
pokazuje doświadczenie, nikt nie zna 
chwili, gdy zdarzy się coś złego. – Mamy 
przykład koleżanki, którą spotkały 
przykrości po 38 latach pracy – zwraca 
uwagę przewodnicząca. – Życie potrafi 
spłatać figla, a w „Solidarności” są spe-
cjaliści od prawa pracy, prawnicy, któ-
rzy pomogą w różnych sytuacjach. Być 
samemu jest bardzo ciężko.

Tomasz Modzelewski  

– Dla nas największym 
dobrem jest pracownik, 
którego zawsze będziemy 
bronić. Utrata pracy to 
najgorsza rzecz, jaka 
może się przytrafić w życiu 
zawodowym – mówi 
przewodnicząca. 

Co robią pracownicy cywilni  
w służbach mundurowych?

Można ich spotkać praktycznie w każdej komendzie oraz komisariacie. Nie pełnią 
– jak by się wydawało – tylko funkcji wspomagających, są bowiem wydziały i stano-
wiska zajmowane wyłącznie przez pracowników cywilnych. Rolę pomocniczą pełnią 
w Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale w policji są też 
kierownikami i naczelnikami. 

W ubiegłej dekadzie pracownicy cywilni zaczęli odgrywać coraz większą rolę. 
Zajmują się nie tylko szeroko pojętą administracją, ale i przykładowo �nansami oraz
pracą laboratorium kryminalistycznego (są tam specjaliści oraz laboranci), dlatego 
można spotkać się z określeniem, że nie ma policji bez pracowników policji. Jednak, 
patrząc pod kątem wynagrodzeń, okazuje się, że znajdują się na ostatnim miejscu 
w hierarchii. Choć ich praca powinna nobilitować, a nie odstraszać. 

 Iwona Adamczyk-Rosinka, 
przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Policji, ABW i SG.

Komisja Międzyzakładowa zaczynała działalność w Pruszczu Gdańskim, teraz jest 
obecna w wielu miejscach w całej Polsce, m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Gdańsku.
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średniej krajowej, mimo że pracowni-
kom zaproponowano kolejne 250 zło-
tych brutto. 

– To jest paradoks – mówi przewod-
nicząca. – Nawet ostatnio, w okresie 
pandemii, a więc ciężkiego czasu, gdy 
wiele instytucji zostało zamkniętych, 
a ludzie pracowali zdalnie, pracowni-
cy policji byli w większości non stop 
w pracy. Mnie osobiście zdarzyło się, 
że kiedy jechałam z mężem do pracy, 
byliśmy na ulicy niemalże sami. Tym-
czasem wynagrodzenia w dalszym 
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Kościół nie rzucał zbrojnego wyzwa-
nia możnym i siłom imperium. Trwał. 
Opierał się na wierze ludzi prostych i 
sile swych przewodników: kardynałów 
Wyszyńskiego, Macharskiego, Wojtyły, 
księży: Wryczy, Jancarza, Jastaka, a w 
latach 80. ks. Popiełuszki i wielu innych 
skromnych pasterzy. Kościół był wspar-
ciem dla narodu, opozycją moralną do 
ideologii realnego socjalizmu i progra-
mowego ateizmu. Walka z Kościołem 
była prowadzona falami, raz były to 
jawne, a raz tajne działania.

Preludium

Polska po wojnie stała się państwem 
jednolitym narodowo i religijnie. Ko-
ściół cieszył się autorytetem ze wzglę-
du na działalność podczas zaborów i 
okupacji, kiedy duchowieństwo stało 
razem z wiernymi. Potężny był opór 
wsi wobec kolektywizacji, pod koniec 
lat czterdziestych ubiegłego wieku miał 
on wsparcie Kościoła. 

Komuniści, bynajmniej do lat 70., 
mieli koncepcję stworzenia społeczeń-
stwa wolnego od religii i bez Boga. 
Przekształcanie systemu społeczne-
go nie mogło odbywać się z przyczyn 
oczywistych zbyt raptownie i gwał-
townie. Nowa władza musiała uzyskać 
poparcie i zaufanie społeczeństwa. Stra-
tegia, opierająca się na taktyce salami 
(odcinania po plasterku), zakładała 
konieczność utrzymywania popraw-
nych stosunków z Kościołem w pierw-
szym okresie wtapiania nowego ustroju. 
Okres względnej stabilizacji obejmował 
lata 1945–48.  

W 1948 roku postanowiono, że infil-
tracją, pracą agenturalną i zwalczaniem 
Kościoła zajmie się Departament V 

My chcemy Boga!  
Rola Kościoła w utrzymaniu ducha narodu 1944–1980 

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego (w 1950 r. utworzono Urząd ds. 
Wyznań). Jego pracami kierowała po-
nura Julia Brystygierowa. Zaczynano 
od łagodnych środków, mających na 
celu rozpracowywanie indywidualnych 
osób. Gdy zawodziły, przerzucano się 
na bardziej drastyczniejsze, z pobicia-
mi, a nawet zabójstwami włącznie.

Dekret Rady Państwa o „tworzeniu, 
obsadzaniu i znoszeniu duchownych 
stanowisk kościelnych” z lutego 1953 
r. oraz słynny, będący odpowiedzią na 
ten dekret, memoriał polskich bisku-
pów „Non possumus” jasno ustaliły 
linię konfliktu. Kościół nie żądał dla 
siebie przywilejów, walczył o swobodę 
głoszenia Ewangelii.  

Resort

Trudno wyobrazić sobie 45-lecie tzw. 
Polski Ludowej bez resortu bezpieczeń-
stwa (MBP, MSW). Był on elementem 
systemu państwa, stanowiąc instrument 
likwidacji podziemia niepodległościo-
wego, a następnie tłumienia przejawów 
społecznego niezadowolenia i opozy-
cji, w tym ograniczania roli Kościoła. 
Wszechstronnej kontroli podlegały 
postawy, zachowania i nastroje oby-
wateli.  

Resort bezpieczeństwa miał w 
strukturze operacyjny Departament 
IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
zajmujący się Kościołem. Jego zainte-
resowanie obejmowało m.in. seminaria 
duchowne, duszpasterstwa, uczelnie 
katolickie (KUL, ATK), stowarzyszenia 
świeckie (Wydział V). Z kolei Wydział 
VI (Grupa „D”) był szczególnie nie-
bezpieczną grupą operacyjną do zadań 
specjalnych, dezinformacji i dezintegra-

cji, do badania i pobudzania tendencji 
odśrodkowych wewnątrz Kościoła. 

Młody człowiek, który przekroczył 
próg furty seminaryjnej czy klasztornej, 
był zaliczany do potencjalnych wrogów 
komunistycznego porządku i częstokroć 
„rozpracowywany operacyjnie”. Zakła-
dano dlań specjalną Teczkę Ewidencji 
Operacyjnej. Podobnie rzecz miała się 
ze studentami i pracownikami uczelni 
katolickich, będących pod szczególną 
uwagą operacyjną. Represje dosięgały 
też duchownych innych wyznań. I tak 
np. niewyjaśniona pozostaje śmierć 
popa protojereja Piotra Popławskiego, 
którego 21 czerwca 1985 r. znaleziono 
powieszonego w lesie w pobliżu wsi 
Koźliki k. Zabłudowia. 

Skala penetracji przez służby spe-
cjalne, uwięzienie prymasa, ruch tzw. 
księży patriotów, lokowanie i pozyski-
wanie agentury wśród biskupów nie 
złamały siły Kościoła w Polsce. Para-
doksalnie, to za „komuny” Kościół w 
Polsce miał wielki autorytet, choć nie 
miał pełni wolności, a msze święte, 
nawet w dni powszednie, gromadziły 
rzesze wiernych. Nigdy wcześniej, ani 
później, tak już nie było...

Śluby Jasnogórskie 

Tekst Ślubów został napisany w wię-
zieniu przez kard. Stefana Wyszyńskie-
go. Śluby zostały złożone na Jasnej Gó-
rze przez naród 26 sierpnia 1956 r. Na 
pustym fotelu prymasa leżał bukiet róż 
(kardynał Wyszyński opuścił ośrodek 
odosobnienia w październiku 1956 r.). 
Tekst ślubowania wypowiadały usta mi-
liona wiernych u stóp Jasnej Góry. 

Oto ich fragment:
„Wielka Boga Człowieka Matko, Bo-

garodzico Dziewico, Bogiem sławiona 
Maryjo Królowo świata i Polski Kró-
lowo! Gdy upływa trzy wieki od rado-
snego dnia, w którym zostałaś Królową 
Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego 
i Twoje dzieci, krew z krwi przodków 
naszych, stajemy znów przed Tobą, peł-
ni tych samych uczuć miłości, wierno-
ści i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców 
naszych (...). Składamy u stóp Twoich 
siebie samych i wszystko, co mamy: 
rodziny nasze, świątynie i domostwa, 
zagony polne i warsztaty pracy, pługi, 
młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli 
naszej, drgnienia serc i porywy woli. 
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczno-
ści, żeś była nam Dziewicą Wspomo-
życielką wśród chwały i wśród strasz-
liwych klęsk tylu potopów. Stajemy 
przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu 
winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślu-
bów i przyrzeczeń ojców naszych (...). 
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, 
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci 
Narodu żyły w miłości i sprawiedliwo-
ści, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas 
nie było nienawiści, przemocy i wyzy-
sku. Przyrzekamy dzielić się między 
sobą ochotnie plonami ziemi i owoca-
mi pracy, aby pod wspólnym dachem 
domostwa naszego nie było głodnych, 
bezdomnych i płaczących”.

Słowa o sile dynamitu...

Od Bałtyku po gór szczyty kraj 
nasz płaszczem Jej okryty

Dziesiątki, setki tysięcy, pielgrzy-
mów przemierzało Polskę od Różane-
gostoku po Międzygórze, od Gietrzwał-
du, po Górkę Klasztorną, przez Kodeń 
i Licheń do Ludźmierza, aż po Siano-
wo. A nad nimi Jasna Góra, miejsce, 
w którym zawsze byliśmy wolni, które 
pozostało duchowym sercem narodu, 
z którego rozlewało się na Ojczyznę 
wołanie: „Maryjo Królowo Polski, Je-
stem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, 
do melodii skomponowanej przez sale-
zjanina z Rumi ks. Stanisława Ormiń-
skiego. Utwór jest jedną z najbardziej 
znanych rodzimych pieśni religijnych, 
rozbrzmiewających każdego dnia o go-
dzinie 21 na Jasnej Górze i w innych 
miejscach.

Rozbrzmiewała też na pielgrzym-
kach, po polskich szosach i polnych  
ścieżkach, nieco naiwna, jakże piękna, 
piosenka autorstwa siostry Magdaleny, 
nazaretanki:
I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym mia-
stom,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

Na nic zdały się próby zastąpienia 
pielgrzymek i procesji pochodami na 
1 Maja, z czerwonymi sztandarami, 
obrazami i hołdem oddawanym sekre-
tarzom i generałom.

Na Jasną Górę w sierpniu co roku 
zmierzało ponad 30 pielgrzymek pie-
szych. Wędrowało (i wędruje) w nich  
ponad 200 tysięcy osób.  

Wielka nowenna „Błogosław, 
słodka Pani! Błogosław wszelki 
stan!”

Wielka Nowenna była de facto 
pierwszym ogólnopolskim programem 
zmierzającym do ożywienia duchowe-
go całego kraju. Była zaplanowana na 
lata 1957–1966, przygotowując nas do 
obchodów tysiąclecia chrztu Polski. 
Idea Wielkiej Nowenny zrodziła się, 
gdy prymas kard. Stefan Wyszyński 
przebywał na przymusowym odosob-
nieniu.  

Nowennie towarzyszyła peregry-
nacja po polskich parafiach kopii cu-
downego obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. 2 września 1966 r. kopia 
obrazu została „aresztowana” przez mi-
licję. Zawieziona na Jasną Górę Czarna 
Madonna otrzymała od władz zakaz 
powrotu na trasę nawiedzenia. 

Po polskich parafiach pielgrzymo-
wały więc od tego czasu puste ramy, 
Ewangeliarz, lilia i świeca. Obraz po-
wrócił 18 czerwca 1972 r., na trasie pe-
regrynacji gromadziły się nieprzeliczo-
ne tłumy. Obraz pozostawał w pamięci 
nawet dzieci, które ledwie zaczynały 
poznawać świat. 

Milenium

Centralne uroczystości odbyły się na 
Jasnej Górze 3 maja 1966 r. Dokonano 
wówczas odnowienia aktu zawierzenia 
Matce Boskiej i powierzenia narodu 
polskiego pod jej opatrzność na kolejne 
1000 lat. Władza ludowa nie zezwoliła 
na przyjazd do Polski papieża Pawła VI. 
Okrągłą rocznicę postanowiono wyko-
rzystać propagandowo. 

Kościół i wierni obchodzili mile-
nium chrztu Polski, a władza ludowa 
Tysiąclecie Państwa Polskiego. Obie 
strony uznały to za pole zmagań o rząd 
dusz. Eskalację napięć wywołało także 
„Orędzie biskupów polskich do bisku-
pów niemieckich” z 18 listopada 1965 
roku, w którym zawarto niewygodne 
dla rządu polskiego kwestie dotyczące 
polskiej granicy na Zachodzie i wyba-
czeniu sobie wzajemnych win, ciążą-
cych na relacjach polsko-niemieckich. 
Rozpoczęto wówczas ostrą nagonkę 
we wszystkich mediach wymierzoną w 
polskich biskupów, których oskarżano 
o działalność antypolską. 

Bój o krzyż w Nowej Hucie

Władze PRL chciały, żeby Nowa 
Huta, wzorcowe miasto socjalizmu, była 
„miastem bez Boga”. Krzyż ustawiono w 
marcu 1957 r. u zbiegu ulic Marksa i 
Majakowskiego na fali „odwilży”. Miał 
tam stanąć kościół. „Odwilż” trwała 
krótko. Symbol wiary miał zniknąć z 
robotniczej dzielnicy.

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach:
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

 
Kontynuujemy cykl artykułów związanych z 40-leciem narodzin „Solidarno-
ści”. Tym razem opisujemy (w sposób skrótowy) rolę Kościoła katolickiego 
w utrzymaniu ducha narodu, jego potencjału kulturalnego i intelektual-
nego oraz strefy względnej wolności. Czerwiec to był czas pielgrzymek 
św. Jana Pawła II do Polski.   

Kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
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Pomieszczenie w klasztorze franciszkanów w Prudniku, gdzie kardynał Stefan 
Wyszyński zaczął opracowywać tekst Ślubów Jasnogórskich.
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27 kwietnia 1960 r. robotnicy, miesz-
kańcy Nowej Huty, stanęli w obronie 
krzyża. Bunt po kilkunastu godzinach 
ulicznych walk został stłumiony przez 
milicję i ZOMO. Do aresztu trafiło pół 
tysiąca demonstrantów, w tym 25 ko-
biet i kilkudziesięciu nastolatków.  

W maju 1977 r. kard. Karol Wojtyła 
dokonał konsekracji świątyni, a podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski Jan 
Paweł II mówił w opactwie cystersów 
w Mogile (Nowa Huta): „Nie można 
oddzielić krzyża od ludzkiej pracy. Nie 
można oddzielić Chrystusa od ludzkiej 
pracy. To właśnie potwierdziło się tutaj 
w Nowej Hucie. I to był ten nowy po-
czątek ewangelizacji na początki nowe-
go tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. 
Ten nowy początek przeżywaliśmy ra-
zem. I ja zabrałem to ze sobą z Krakowa 
do Rzymu jako relikwię”.

Duszpasterstwo akademickie 

Wszystkie organizacje opozycyjne 
w PRL nie miały takiego wpływu i sze-
rokiego oddziaływania na postrzeganie 
rzeczywistości społecznej i ideologii, ja-
kie miało Duszpasterstwa akademickie, 
czyli ośrodki niezależnej myśli, konte-

stowania marksizmu i materializmu, 
które formowało elitę społeczeństwa 
katolickiego. 

Było tworzone przez diecezje oraz 
zakony, zwłaszcza dominikanów i je-
zuitów, których zakonny charyzmat 
przemawia do młodzieży studiującej. 
Wymieńmy chociażby Diecezjalny 
Ośrodek Duszpasterstwa Akademickie-
go „Na Czarnej” w Gdańsku Wrzeszczu 
oraz Duszpasterstwo Akademickie Do-
minikanów przy bazylice św. Mikołaja 
w Gdańsku oraz Duszpasterstwo aka-
demickie KUL, które w swojej powo-
jennej historii były ważnym ośrodkiem 
kształtowania duchowego i moralnego 
inteligencji. Jego zasługą było zintegro-
wanie kilku procent społeczności aka-
demickiej, co było zaczynem ideowego 
fermentu.

Oaza ks. Blachnickiego

Formacyjną formułę miał oazowy 
Ruch Światło-Życie – jeden z ruchów 
odnowy Kościoła. Jego założycielem był 
ksiądz Franciszek Blachnicki. Groma-
dził młodzież, dzieci, dorosłych, kapła-
nów, zakonników, zakonnice, członków 
instytutów świeckich. Znakiem Ruchu 

Światło-Życie jest symbol i słowa  
ΦΩΣ ΖΩΗ – greckie słowa „światło” 
i „życie”, krzyżujące się na literze „ome-
ga”. Ksiądz Franciszek po 1981 r. nie 
mógł wrócić do Polski,  był poszukiwa-
ny listem gończym (śledztwo zakończo-
no w 1992 r.). Od 1982 ksiądz mieszkał 
w ośrodku Marianum w Carlsbergu. 
Był animatorem założonej w 1982 r. 
Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia 
Narodów. Zmarł nagle w Carlsbergu 
27 lutego 1987 r. Jego szczątki zostały 
przeniesione do Krościenka.

Bazylika

O gdańskiej bazylice św. Brygidy, po-
dźwigniętej z wojennych ruin staraniem 
wiernych i jej proboszcza ks. Henryka 
Jankowskiego, zrobiło się głośno w czasie 
strajków w Stoczni Gdańskiej im. Leni-
na. Proboszcz parafii św. Brygidy odpra-
wił mszę św. 17 sierpnia 1980 r. w czasie 
strajku. Na plebanii gościli m.in. Mar-
garet Thatcher, Ronald Reagan, George 
Bush, Richard von Weizsäcker i François 
Mitterrand. Ksiądz Jankowski, uczynił 
w parafii św. Brygidy ośrodek pomocy 
i wsparcia dla działaczy opozycji i nie-
których liderów „Solidarności” – od 
Zbigniewa Bujaka, Adama Michnika, 
Bronisława Geremka po Lecha Wałęsę. 

Mądrość polityczna i dialog

W roku 1956, w 1970 oraz w 1976, 
Kościół łagodził napięcia. Biskupi 
w 1968 r. wzięli w obronę intelektu-
alistów i studentów, potępili przemoc 
i kłamstwa propagandy. Prymas Wy-
szyński cały czas miał świadomość i cel, 
żeby nie dopuścić do rozlewu bratniej 
krwi. Domagał się roztropności. 

Duchowni wspierali opozycję. Nawet 
w maju 1976 r. w Pałacu Prymasowskim 
pojawiło się dwóch niecodziennych go-
ści: Jacek Kuroń i Adam Michnik znani 
z lewicowych poglądów i dystansu do 
Kościoła. Przynieśli list otwarty prof. 
Edwarda Lipińskiego do I sekretarza 
KC PZPR Edwarda Gierka. Przyjął ich 
kardynał Wyszyński. Nie oznaczało to 
jednak politycznego aliansu.

Brutalna rozprawa z uczestnikami 
protestów Czerwca 1976 r. spotkała się 

Niektóre formy represji wobec 
duchownych Kościoła katolickiego  
w latach 1945–1980:
 Tworzenie fałszywych dowodów;  
 Seria przestępczych działań podejmowanych w stosunku do pątników pielgrzy-

mujących na Jasną Górę poprzez kradzieże plecaków, rozrzucanie wydawnictw 
pornogra�cznych i inne działania poniżające pątników i osoby udzielające im
schronienia;

 Usiłowanie sprowadzenia pożaru kościoła w Zbroszy Dużej; 
 Usiłowanie zabójstwa w kwietniu 1975 r. w Warszawie ks. Zdzisława Króla; 
 Spowodowanie śmierci księdza Romana Kotlarza w sierpniu 1976 r. w Radomiu;   
 Zamordowanie przez funkcjonariuszy UB w grudniu 1944 r. kapelana ZWZ-AK, 

kapłana diecezji przemyskiej Michała Pilipca; znęcano się nad nim zajadle;   
 Zabójstwo sądowe ks. Władysława Gurgacza (1914–1949), małopolskiego kape-

lana partyzantów Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, jezuity, skaza-
nego na śmierć w 1949 r., który oddał się w ręce UB, nie chcąc opuścić aresztowa-
nych towarzyszy broni; 

 Zamordowanie ks. Lucjana Niedzielaka przez pracownika PUBP w Radzyniu 5 lu-
tego 1947 r.;    

 Mord na ks. Janie Szczepańskim z diecezji lubelskiej w nocy z 22 na 23 sierpnia 
1948 r., uprowadzonego z plebanii w Brzeźnicy Bychawskiej; odnalezione po kil-
ku dniach ciało nosiło ślady nieludzkich tortur.   

Ojciec Święty Jan Paweł II na gdańskiej Zaspie, rok 1987. 
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Z powodu pandemii koronawirusa uroczystości z okazji stulecia urodzin Jana 
Pawła II miały inny charakter od zaplanowanych wcześniej. W mszach świętych, 
które odbyły się w kościołach w całej Polsce, wzięła udział ograniczona liczba wier-
nych, większość ten dzień przeżywała w swoich domach. W Gdańsku w przeddzień 
rocznicy, 17 maja o godz. 11 w bazylice św. Brygidy ks. kanonik Ludwik Kowalski 
odprawił mszę świętą, po której nastąpiło otwarcie wystawy „Od narodzin do świę-
tości”, upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka. 

Autorem 19 obrazów poświęconych Janowi Pawłowi II jest Waldemar Cieślak, 
pracownik stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Artysta jest samo-
ukiem, w jego twórczości istotną część stanowi tematyka religijna, a szczególnie 
postać św. Jana Pawła II. W czasie powrotu z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła 
II w Rzymie postanowił namalować cykl portretów papieża, aby w ten sposób oddać 
mu hołd. Portrety zaczął tworzyć w sierpniu 2005 roku. Maluje różnymi technikami: 
farbami olejnymi, akrylami, pastelami, rysuje ołówkiem i węglem. Organizatorami 
wystawy byli: Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ ,, Solidarność” Stoczni Remontowa Shipbuilding  S.A.

(mk)

WYSTAWA OBRAZÓW  
POŚWIĘCONYCH JANOWI PAWŁOWI II

Od narodzin do świętości

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Godność” i politycy PiS uczcili setną rocznicę 
urodzin Jana Pawła II, składając kwiaty pod pomnikiem.

Od lewej: Marcin Ryngwelski, prezes Remontowa Shipbuilding, Waldemar Cieślak, 
autor obrazów, ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy 
i Krzysztof Żmuda, przewodniczący „S” w Remontowa Shipbuilding.

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT

z kategorycznym potępieniem pryma-
sa, który wsparł apel KOR o powołanie 
komisji sejmowej do zbadania łamania 
prawa.  

16 października 1978 r., kwadrans 
przed 19.00,głośniki przekazały Miastu 
i Światu słowa kardynała Pericle Felici: 
„Zwiastuję wam radość wielką: mamy 
Papieża – Habemus Papam”. Spełni-
ły się słowa poety: „Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, Dla Słowiańskie-
go oto Papieża Otwarty tron”. Od 1980 

r., kiedy wybuchła „Solidarność”, reżim 
miał nowego partnera, z którym winien 
był podjąć rozmowy. Kościół miał peł-
nić rolę strony łagodzącej.  

Dzięki Kościołowi i poświęceniu 
jego wielu kapłanów Polacy nie prze-
istoczyli się w ludzi o złamanych krę-
gosłupach moralnych, o zniewolonych 
umysłach, w oportunistów o zdewasto-
wanych sumieniach. Nie wolno nam 
tego zmarnować. 

Artur S. Górski 
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Pracownicy sieci sklepów Biedronka, którzy zostali zwolnieni pod pretekstem 
działania na szkodę firmy po tym, jak kupili artykuły korzystając z promocji, 
mogą liczyć na związkowe wsparcie. Wśród zwolnionych jest ośmiu członków 
„Solidarności”, mimo że winna była wada systemu, powodująca błędy „na ka-
sie”. Odpowiedzialność zrzucono na pracowników handlu i ochronę sklepów.

– Nie zamierzamy przejść do porządku dziennego nad zastraszaniem pracowni-
ków i wykorzystywaniem sytuacji do pozbywania się ludzi niewygodnych. Mamy 
dowody i będziemy je wykorzystywać procesowo. W zdecydowanej większości 
sprawy są do wygrania. Pracownik nie może odpowiadać za błędy zwierzchników 
i systemu promocji w tak wielkiej sieci handlowej – mówi Piotr Adamczak, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska (sieć Biedronka).

Także w audycji „Głos pracownika” Radia Gdańsk w poniedziałek, 25 maja br. 
powrócił temat pracowników sieci sklepów Biedronka, którzy zostali zwolnieni po 
tym, jak kupili artykuły, korzystając z promocji. 

Alfred Bujara, lider pracowników handlu NSZZ „Solidarność”, zwraca uwagę, 
że pracownicy nie byli w stanie samodzielnie usunąć błędu, próbowali w nocy 
informować o nim helpdesk, jednak nie mają wpływu na ceny produktów. Pracow-
nicy mieli też prawo zrobić zakupy jak każdy klient, co jest codzienną praktyką. 
Menedżment nie odpowiadał w nocy na alarmistyczne telefony. 

– Została uruchomiona akcja reklamowa, bardzo drogie reklamy w mediach. 
Jeżeli tak duży pracodawca, wielki detalista, uruchamia tak potężną akcję, powinien 
wszystko dopiąć na ostatni guzik, sprawdzić, czy wszystko działa odpowiednio, a nie 
spać w nocy, kiedy akcja „hulała”. Odpowiedzialność za akcję ponosi pracodawca. 
Akcja była bardzo duża. W „Białą noc” do sklepów poszło mnóstwo ludzi, bo 
myśleli, że tam będą cuda. Za to nie mogą odpowiedzialności ponosić pracownicy. 
Oni nie ustalają cen. Nie mają takiej możliwości. Pracownicy również mieli prawo 
zrobić te zakupy jako klienci. Sami zostawiają w kasach Biedronki znaczną część 
dochodu. Nie rozumiem postępowania pracodawcy. Co mieli zrobić pracownicy? 
Zamknąć sklepy? – mówił na antenie Radia Gdańsk Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, 
dodając, że nadal zastrasza się pracowników.   

– 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 w żadnym razie winni pra-
cownicy. Nawet po ich wychwyceniu nie sposób było uzyskać nocą informacji od 
kierownictwa sieci. Pracownicy zostali pozostawieni sami sobie – komentował dla 
nas już 27 kwietnia br., w dzień wykrycia „promocyjnych” błędów, Piotr Adamczak, 
przewodniczący NSZZ „S” w sieci Biedronka.

 Przypomnijmy, że z 25 na 26 kwietnia 2020 r. właściciel sieci sklepów Biedronka 
przeprowadził kolejną z nadzwyczajnych akcji promocyjnych pod hasłem „Biała 
noc”. Sieć obiecała, że przy zakupie 20 produktów trzy można dostać gratis. Miały 
to być trzy najtańsze produkty, ale coś poszło nie tak. Na skutek błędu w systemie 
informatycznym zamiast najtańszych produktów, klienci dostawali te najdroższe. 
Wychodzili ze sklepów z gratisami.

Zarząd Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki, wszczął w tej sprawie 
wewnętrzne śledztwo. Sieć zwalnia teraz pracowników za to, że zamiast bronić miej-
sca pracy, chcieli wyłudzić przecenione towary. Jednak pracownicy to też klienci 
sklepu, mogli kupować jak wszyscy inni.

Jerónimo Martins, portugalskie przedsiębiorstwo będące właścicielem sieci 
Biedronka, na polskim rynku działa od 1995 roku. Wejście do Polski okazało się 
wielkim sukcesem Jerónimo Martins i przysparza spółce pokaźnych profitów liczo-
nych w dziesiątkach miliardów złotych. Zysk spółki JMP za 2018 rok wyniósł 850 
mln euro, za 2019 rok 918 mln euro (przy sprzedaży za 12,6 mld euro). Firma jest 
w pierwszej setce największych sieci handlowych świata. Lider grupy, Alexandre So-
ares dos Santos, już w 2012 roku został najbogatszym człowiekiem w Portugalii.

(asg)

CO Z PRACOWNIKAMI BIEDRONKI, ZWOLNIONYMI 
PO SKORZYSTANIU Z PROMOCJI?

Za błędy w systemie 
odpowiedzialność 
ponosi pracodawca 

– Jesteśmy pod wrażeniem nowego 
wirusa wywołującego chorobę COVID-
-19. Ogarnęła ona niemal wszystkie 
kraje świata, szczególnie te zamożne. 
Czy jest to nauczka za grzech pychy, 
manifestacji pogardy wobec Boga, czy 
pandemia zmieni nasze spojrzenie na 
świat i przywróci system wartości?

– Jest to nauczka, która wynika 
z naszego grzechu pychy, z ludzkie-
go przekonania, że mamy cały świat 
pod kontrolą, na wszystko możemy 
sobie pozwolić. Pycha jest grzechem 
głównym, korzeniem i początkiem 
wszystkich innych grzechów. Mówili 
i nauczali o tym ojcowie Kościoła, jak 
święty Augustyn, filozof święty Tomasz 
z Akwinu, święty Ignacy z Loyoli. Nie 
bez powodu Kościół umieścił pychę na 
pierwszym miejscu grzechów głów-
nych. Czy zmieni się nasze postrzeganie 
świata? Zapewne. Zmiany te jednak nie 
będą natychmiastowe. Nie dokonają się 
z dnia na dzień. Świat po tym wszyst-
kim się zmieni. Nie wiemy jeszcze jak. 
Zabrnęliśmy bowiem w ślepy zaułek. 

– Człowiek pyszny uważa, że wie bar-
dzo dużo, nie widzi swoich błędów. 
Naukowe centra, świat nauki, ludzie 
uczeni, pracują usilnie nad antidotum, 
nad panaceum na koronawirusa. Wy-
nalezienie leku czy szczepionki zapew-
ne potrwa rok, może dłużej? W Polsce 
mamy poważne obostrzenia, kosztem 
praw obywatelskich, czy jest to dobra 
droga ograniczenia zakażeń? 

– Nikt nie wie do końca, która droga 
jest najlepsza. Mamy do czynienia z no-
wym wyzwaniem, odmiennym od dotych-
czasowych, nieprzewidywalnym i nieprze-
widzianym. Owszem, mówili o zagrożeniu 
nieliczni naukowcy, przestrzegał Bill Gates, 
który głęboko, od wielu lat, interesował się 
wirusami. Jego ostrzeżenie nie wzięło się 
z niczego, lecz z głębokich i wieloletnich 
zainteresowań tym tematem. 

– A odpowiedzialni za życie społe-
czeństw politycy?

– Systemy ochrony zdrowia i politycy 
nie byli na taką sytuację przygotowani. 

Pandemia uczy pokory 
i leczy z grzechu pychy 

Rozmowa z profesorem nauk medycznych PIOTREM CZAUDERNĄ, chirurgiem dziecięcym, 
b. prezesem Agencji Badań Medycznych, członkiem Narodowej Rady Rozwoju 

Nie dotyczy to tylko polskich polityków 
i naszych realiów, ale wszystkich krajów, 
łącznie z mocarstwami jak Stany Zjedno-
czone. W USA początkowy zapas specja-
listycznych ochronnych masek pozwalał 
na zabezpieczenie 1 procenta niezbęd-
nych potrzeb, a przecież WHO oceniała 
USA jako państwo najlepiej przygoto-
wane na świecie do walki z wszelkiego 
rodzaju chorobami zakaźnymi.

– Mamy kryzys przywództwa, skoro 
wielu polityków, choćby Boris John-
son, Donald Trump, Emmanuel Ma-
cron spokojnie, wręcz flegmatycznie, 
podchodziło do zagrożenia. Teraz też 
kraje różnią się w podejściu do zwal-
czania pandemii...

– Mamy dwie różne reakcje. Z jednej 
strony jest reprezentowana początkowo 
przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczo-
ne, którą kontynuuje Szwecja, polegająca 
na wykształceniu „odporności stadnej” 
oraz przekonaniu, że ludzie i tak muszą 
wirusa „przechorować”. Większość przej-
dzie chorobę łagodnie, około 80 procent 
populacji nawet nie będzie wiedziało, że 
choruje albo będzie miało minimalne ob-
jawy. Jakaś część będzie musiała umrzeć. 
Rodzi się pytanie o koszty osobowe, o 
zasady etyki, o obciążenia systemu. Jak 
strasznie to może wyglądać, przekonuje-
my się obserwując Hiszpanię i Włochy. Z 
kolei bardzo restrykcyjne kroki mają ob-
niżyć szczyt zachorowań po to, by system 
ochrony zdrowia, szczególnie oddziały 
intensywnej terapii, mógł poradzić sobie 
z napływającymi chorymi. Do uzyska-
nia szczepionki droga jest długotrwała. 
To jest nie tyle problem jej wymyślenia 
i skonstruowania prototypu samej szcze-
pionki. To się już dzieje. Badania wcho-
dzą w fazę testów. Jednak, by szczepionkę 
zacząć podawać ludziom na dużą skalę, 
trzeba przeprowadzić gigantyczną liczbę 
badań i testów na dziesiątkach tysięcy lu-
dzi. Trzeba się przekonać, że jest ona bez-
pieczna oraz skuteczna. Od wymyślenia 
szczepionki do wprowadzenia jej na ry-
nek droga jest daleka. Dwanaście miesię-
cy byłoby rekordem świata. To oznacza, 
że możemy się jej spodziewać na wiosnę 

przyszłego roku. Jest już też parę leków, 
które zaczynają znajdować zastosowanie 
w leczeniu zarażenia koronawirusem, jak 
leki przeciwmalaryczne oraz rozmaite 
koktajle lekowe przeciwwirusowe.

– Pandemia zmieniła nasze zachowa-
nia, nasz sposób postrzegania świa-
ta i styl pracy, ograniczyła swobody 
obywatelskie i skłoniła do refleksji. 
Polska, w przeciwieństwie do krajów 
bardziej rozwiniętych, ma stosunko-
wo niewiele wykrytych przypadków 
zachorowań. Czy nie jest to skutek 
proporcjonalnie mniejszej liczby wy-
konywanych testów? Czy nie ulegamy 
przy tym magii liczb, przyglądając się 
codziennie notowaniom niczym na 
giełdzie czy w tabeli sportowej?

– Sama częstotliwość testów nie roz-
wiązuje niczego. Krajem, który testował 
szeroko populację na obecność koronawi-
rusa, były Włochy. Od samego początku 
wykonywano tam bardzo dużo testów. 
Testy są potrzebne, żeby zidentyfikować 
przypadki choroby. To, co jest kluczowe, 
to izolowanie tych przypadków oraz osób, 
które się z nimi kontaktowały, a także 
ograniczenie do minimum kontaktów 
przy kwarantannie. Japonia, Tajwan czy 
Singapur osiągnęły sukces w zwalczaniu 
epidemii, bo były w stanie skutecznie 
izolować chorych i prześledzić ich kon-
takty, aby poddać kwarantannie osoby, z 
którymi się zetknęli. To doprowadziło do 
ograniczenia epidemii. Do tego wszyst-
kiego trzeba się przygotować. Testy nie 
są proste, nie jesteśmy w stanie zrobić 
ich w każdym laboratorium. Wymagają 
one specjalnych laboratoriów z wysokim 
poziomem bezpieczeństwa, z przeszkolo-
nym zespołem pracowników.

– Epicentrum pandemii w marcu była 
północna Italia, pełna ośrodków ba-
dawczych i uczelni w Piemoncie, Lom-
bardii, Wenecji, w regionie Emilia-Ro-
mania. Kataklizm dotknął wysoko 
rozwinięte społeczności, mieszkań-
ców Bawarii, Andaluzji, Prowansji...

– Lombardia ma najlepiej rozwiniętą 
służbę zdrowia w całych Włoszech. Jest to 
zastanawiające, też pod kątem tego, od czego 
naszą rozmowę zaczęliśmy. Okazuje się, że 
choroba dotyka bogate społeczeństwa. Sy-
tuacja jest niezwykle trudna. Najważniejsze 
na dziś to poradzenie sobie z pandemią. Na-
wet kraje lepiej zorganizowane niż Polska, 
a przynajmniej cieszące się taką opinią, jak 
Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, nie 
radzą sobie zbyt dobrze. Trzeba nam zna-
leźć drogę przeprowadzenia państwa przez 
niezwykle trudny okres, także w sensie go-
spodarczym. Mamy sytuację kryzysową na 
miarę wojny, tylko wojny z wirusem, a nie 
z widzialnym wrogiem.  
Rozmowa przeprowadzona 9 kwietnia br.

Rozmawiał Artur S. Górski

www.solidarnosc.gda.pl
WIESZ WIĘCEJ

Bieżące informacje o działalności Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” znajdą Państwo na naszej stronie 
 internetowej. Zapraszamy!
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Błogosławiony Prymas

Uroczysta beatyfikacja Prymasa Ty-
siąclecia była zaplanowana na 7 czerwca 
2020 roku. Została przełożona w związ-
ku z panującą pandemią. 

– Postanowiliśmy, że przełożymy 
beatyfikację kardynała Stefana Wyszyń-
skiego na taki czas, kiedy będzie można 
ją zorganizować w Warszawie w spo-
sób godny, uroczysty, a równocześnie 
skromny – powiedział ks. kard. Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski 27 
kwietnia br. 

Nowy termin zostanie ogłoszony po 
ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem cza-
sowym, umożliwiającym odpowiednie 
do niej przygotowanie.  

 Non possumus

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierp-
nia 1901 r. w Zuzeli koło Ciechanowca, 
na pograniczu Podlasia i Mazowsza, w 
skromnej rodzinie wiejskiego organisty. 
Dzisiaj w dawnej szkole jest urządzone 
jego muzeum, pełne pamiątek i sprzętów 
codziennego użytku.   

Pod koniec lat 40. naród uginał się 
pod rządami Bolesława Bieruta, Jakuba 
Bermana, Hilarego Minca i Józefa Cy-
rankiewicza. Terror siało Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego. 9 lutego 
1953 r. władze komunistyczne wydały 
dekret o obsadzaniu stanowisk du-
chownych, aby doprowadzić do podpo-
rządkowania Kościoła państwu. Stefan 
Wyszyński w imieniu Episkopatu Polski 
wystosował do Bolesława Bieruta 21 
maja 1953 r. memoriał znany jako „Non 
possumus” (Nie możemy).

26 września 1953 r. kardynał Wyszyń-
ski został aresztowany. Ubowcy wtargnęli 
do siedziby prymasa przy ul. Miodowej.  
Kardynał miał być natychmiast usunię-
ty z miasta. Prymas odmówił podpi-
sania podsuniętych mu dokumentów. 
W obecności ks. bpa Baraniaka złożył 
oświadczenie, że sytuację uznaje za 
gwałt, że w razie procesu nie chce żad-
nego adwokata, ponieważ będzie bronił 
się sam. Założył palto, kapelusz i mocne, 
przygotowane na wypadek aresztowania, 
buty. W ręce trzymał brewiarz i różaniec. 
Nie spakował osobistych rzeczy, mówiąc 
zakonnicy: „Siostro, nic nie zabieram. 
Ubogi przyszedłem do tego domu i ubo-
gi stąd wyjdę”. W karcie zatrzymania ks. 
Wyszyńskiego w rubryce „zawód” ubek 
wpisał: „Prymas Polski”.  

Operację przeprowadził XI Departa-
ment MBP. Kulisy aresztowania prymasa 
ujawnił rok później na antenie Rozgłośni 
Polskiej RWE zbiegły na Zachód i przejęty 
przez CIA, wysoki funkcjonariusz Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 
znany pod nazwiskiem Józef Światło (wł. 
Izaak Fleischfarb). Kardynał Prymas zo-
stał osadzony w Rywałdzie Królewskim, 
a następnie w Stoczku Warmińskim. Ko-

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co 
myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen 
bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy Pontyfikat, gdyby nie 
było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej 
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie 
było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 
które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Ojciec Święty Jan Paweł II  
do Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 23 października 1978 r. 

Kardynał Stefan Wyszyński.
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BEZ KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO NIE BYŁOBY PAPIEŻA POLAKA  

Prymas Tysiąclecia 
28 maja 1981 roku, o godzinie 4.40, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał 
Wyszyński odszedł do Boga. Przeżył 80 lat. Niezłomnie stał na straży wiary i narodowego depozytu tożsamości Polek 
i Polaków. Był orędownikiem mądrego działania. Za jego trumną „szła cała Polska”. 

lejnymi miejscami uwięzienia prymasa był 
Prudnik Śląski i Komańcza.

Obrona Jasnej Góry

Kardynał Wyszyński w Komańczy, 
w maju 1956 r., dokończył tekst Ślubów 
Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na 
Jasnej Górze jako Jasnogórskie Śluby Na-
rodu, w obecności milionowej rzeszy piel-
grzymów. Na pustym fotelu przygotowa-
nym dla prymasa złożono biało-czerwone 
róże. Na uwolnienie z więzienia ks. prymas 
musiał czekać. 28 października 1956 r. kar-
dynał wrócił do Pałacu Prymasowskiego. 
Tysiące mieszkańców stolicy zgromadziło 
się tego dnia przed rezydencją.  

Strażnik narodu

W latach 1957–1965 prymas Wyszyń-
ski prowadził Wielką Nowennę przed Ju-
bileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 

W Marcu ’68 rozgrywka w aparacie 
władzy dla setek studentów zakończyła się 
życiowym dramatem relegowania ze stu-
diów, wcieleniem do wojska. Prymas Wy-
szyński apelował do władz PRL: „Nie dro-
gą nienawiści!” i „Pałka gumowa nie jest 
argumentem dla wolnego społeczeństwa”. 
W kazaniu w łódzkiej katedrze 13 grud-
nia 1970 r. kardynał Wyszyński skomen-
tował wprowadzoną podwyżkę cen, mó-
wiąc o krzywdzeniu ludzi. O obdzieraniu 
ich „z ostatniej szmaty, z ostatniej kropli 
mleka, z ostatniej krowy”. Wyraził nadzie-
ję, że przyjdzie czas, gdy rządzenie będzie 
oznaczało służenie. Apelował do władz o 
szacunek do obywatela. Bezskutecznie. 

W tragicznych dniach Grudnia bisku-
pi wzywali do poszanowania życia wła-
snego i innych, apelowali, aby zwalczać 
w sobie przejawy anarchizmu. W pierw-
szy dzień świąt Bożego Narodzenia 
prymas zabrał głos oficjalnie. Apelował 
o złagodzenie napięć i stłumienie at-
mosfery nienawiści. Następnego dnia 
Departament IV MSW inwigilował msze 
święte w ponad tysiącu kościołów. Rada 
Główna Episkopatu ogłosiła przesłanie 
do wiernych, wyraziła współczucie dla 
rodzin i wszystkich, którzy „ponieśli 
ciężkie straty”, modlono się za ofiary, 
wraz ze zdaniem „życie Narodu nie może 
się rozwijać w atmosferze zastraszania”.

Kardynał Wyszyński w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych, m.in. w 1976 roku, 

wielokrotnie zwracał władzom uwagę na 
pogarszającą się sytuację gospodarczą 
i niezadowolenie społeczne. Jego wskaza-
nia nie trafiły do dygnitarzy partyjnych. 

„Solidarność”

Prymas nie był zaskoczony wybu-
chem strajków w 1980 roku. 16 sierpnia 
1980 r. w katedrze we Wrocławiu snuł 
myśli:

„Wiedzcie, że jeżeli kiedy, to właśnie 
teraz dojrzałemu narodowi, świadome-
mu swych praw i obowiązków w Polsce, 
która żyje najbardziej potrzeba ducha 
równowagi, spokoju, dojrzałości, miło-
ści, jedności, przebaczenia, zapomnienia 
i mobilizowania wszystkich duchowych 
energii. Są one potrzebne dla narodu, 
który tyle już wytrwał i który musi dalej 
wytrwać, pamiętając o tym, że po nas w 
tej ziemi i w Polsce też będzie Polska”.

17 sierpnia 1980 r. w swej homilii wy-
głoszonej w Wambierzycach wskazał na 
prawo robotników do posiadania swej 
reprezentacji zawodowej.  Zgodził się 
na rozmowę z I sekretarzem KC PZPR 
25 sierpnia 1980 r., w czasie której pod-
kreślił, że Kościół popiera najważniejszy 
postulat strajkujących, czyli utworzenie 
wolnych związków zawodowych.  

Kardynał Wyszyński pełnił rolę me-
diatora. W trosce o dobro narodu wzy-

wał do rozwagi i odpowiedzialności. 
Pragnął uspokoić nastroje, obawiając się 
rozwiązań siłowych. 26 sierpnia 1980 r. 
wygłosił kazanie na Jasnej Górze, w któ-
rym wezwał do spokojnego rozważania 
sytuacji i do odpowiedzialności za losy 
ojczyzny. 

– Abyśmy mogli wypełniać swoje za-
dania, niezbędna jest suwerenność na-
rodowa, moralna, społeczna, kulturalna 
i ekonomiczna. Choć dzisiaj tak jest, że 
pełnej suwerenności między narodami 
powiązanymi różnymi układami i bloka-
mi nie ma, to jednak są granice dla tych 
układów, granice odpowiedzialności 
za własny naród, za jego prawa, a więc 
i prawo do suwerenności – głosił prymas 
i wymienił fundamenty odrodzenia na-
rodowego: historyczne doświadczenie, 
obrona narodu, porządek religijno-mo-
ralny, ład życia rodzinnego i porządek 
życia społeczno-zawodowego.

– Musimy dobrze zrozumieć rze-
czywistość. Jesteśmy nauczycielami 
narodu. Niektórym wydawało się, że za 
mało „pod partię”. Inni powiedzieli, że 
za mało „pod stocznię”. Ja mówiłem do 
narodu i dlatego ograniczyłem się do ele-
mentów zasadniczych, starając się, abym 
nie był demagogiem, zwłaszcza w sytu-
acji, w której nie wiadomo, do czego to 
jeszcze może doprowadzić – powiedział 
dzień później prymas. 

Słowa prymasa pokazują, jak rozu-
miał on misję Kościoła.

– Wszystko zamyka się w granicach 
odpowiedzialności za własny naród 
– uczył prymas.  

Biskupi mieli pełnić funkcję nauczycieli 
narodu i łagodzić napięcie społeczne.

Homilia błyskawicznie pojawiła się 
w środkach przekazu. Niektóre frag-
menty usunięto, zdania zostały wyrwane 
z kontekstu.

Kościół oceniał zawarcie Porozumień 
Sierpniowych jako sukces robotników. 
Mówił o tym Komunikat ze 176. Konfe-
rencji Plenarnej Episkopatu 17 paździer-
nika 1980 r.:

„Wydarzenia ostatnich miesięcy, 
których byliśmy świadkami, a nawet 
w jakiejś mierze uczestnikami, wstrzą-
snęły wszystkimi dziedzinami życia 
zbiorowego. Biskupi podzielają troski, 
którymi żyją dziś ludzie pracy. Wspie-
rają ich moralnie i bronią ich słusznych 
praw. Jednocześnie wyrażają przekona-
nie, że wszyscy po uznaniu praw ludzi 
pracy – unormowaniu stanu nowych 
związków zawodowych, ze wzmożoną 
energią i zapałem wypełnią swe obo-
wiązki na wszystkich odcinkach pracy 
i życia narodu”.

7 września 1980 r. prymas przyjął 
przedstawicieli MKS oraz delegację 
stoczniowców. Powiedział: „Jakże wiele 
wam potrzeba ducha pokoju, a może i 
pokory, ale przede wszystkim rozwagi, 
roztropności, cierpliwości i szacunku do 
każdego człowieka, czy będzie on wa-
szym przyjacielem, czy przeciwnikiem”.

Podczas spotkania z I sekretarzem 
KC PZPR Stanisławem Kanią 21 paź-
dziernika 1980 r. prymas przekonywał 
do rozwagi i umiarkowania. W marcu 
1981 roku, w czasie „kryzysu bydgo-
skiego”, spotykał się z premierem gen. 
Wojciechem Jaruzelskim w Natolinie. 
Powiedział: „Gdyby w wyniku jakich-
kolwiek zaniedbań z mojej strony, albo 
też nieodpowiednich posunięć zginął 
choć jeden Polak, chociaż jeden młody 
chłopiec, nie darowałbym sobie tego 
nigdy. Tak ja myślę. A sądzę, że i każdy 
z panów tak myśli. Odpowiedzialność za 

życie dzieci polskich jest odpowiedzial-
nością straszną”.

Wskazówki prymasa

3 sierpnia 1980 r. prymas Wyszyński 
mówił przed wyruszeniem 269. War-
szawskiej Pielgrzymki na Jasną Górę: 
„Tak zwana rewolucja sumień ma za za-
danie przywrócić wolność samodzielne-
go myślenia, wolność kultury narodowej, 
działań politycznych, wolność we wza-
jemnej miłości i szacunek dla każdego 
człowieka”.  

W lutym 1981 r. prymas ocenił lide-
ra „Solidarności” Lecha Wałęsę: „Ruch 
stworzyć może, organizacji stworzyć nie 
umie. Gdyby nawet on osobiście przegrał, 
to ruch pozostanie. Słowo „Solidarność” 
czaruje i nadal będzie ekscytowało ludzi”. 

Ostatnie wskazania pod adresem 
działaczy „Solidarności” kard. Wyszyń-
ski sformułował na 2 kwietnia 1981 r.:  

– Pragnę całym sercem wam życzyć, 
abyście działali cierpliwie. My w Polsce 
nie możemy się awanturować, bo nie je-
steśmy sami. Największym osiągnięciem 
„Solidarności” jest to, że opiera się na 
podstawach społecznych, zawodowych, 
że skupia ludzi i już pracuje. Stanowi 
władzę, tak iż możemy powiedzieć, że 
obok władzy partyjnej jest w Polsce 
władza społeczna.

Wymowne są wskazania: 
– Musicie teraz uporządkować swoją 

organizację, umocnić się, stworzyć aparat 
administracji związkowej, przeszkolić lu-
dzi do tych zadań, dać im wykształcenie 
z zakresu polityki i etyki społecznej, po-
lityki rolnej, kodeksu pracy, wszystkich 
obowiązków i praw, które ten kodeks 
nadaje. I dalej pracować. Przyjdzie czas, 
wpierw czy później, że nie tylko postula-
ty społeczno-zawodowe, ale i inne będą 
na pewno osiągnięte przez potężny ruch 
„Solidarności”. Na pewno to osiągniecie! 
Błogosławię was i wasze godziwe poczy-
nania – powiedział prymas.

31 maja 1981 r. pożegnaliśmy Pry-
masa Tysiąclecia, w uroczystość Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. W te-
stamencie spisanym 15 sierpnia 1969 r. 
prymas zapisał: 

„Służyłem bezinteresownie przez wie-
le lat warstwom robotniczym w duchu 
społecznych encyklik papieży. Uważam, 
że pomimo przemian ustrojowo-poli-
tycznych dzieło to nie zostało jeszcze do-
konane. Ufam jednak, że zdrowy impuls 
osobowości ludzkiej zwycięży w tej walce 
o godność i wolność człowieczeństwa”.

Artur S. Górski

17 sierpnia 1980 r. 
kardynał Stefan Wyszyński 
w homilii wygłoszonej 
w Wambierzycach wskazał 
na prawo robotników do 
posiadania swej reprezentacji 
zawodowej. Zgodził się na 
rozmowę z I sekretarzem 
KC PZPR 25 sierpnia 1980 r., 
w czasie której podkreślił, że 
Kościół popiera najważniejszy 
postulat strajkujących, czyli 
utworzenie wolnych związków 
zawodowych.  

HISTORIA
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INTERNET W DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ 

Razem..., ale na odległość
Zagrożenie związane z koronawirusem utrudniło działalność związkową, 
ale jednocześnie pokazało, jak bardzo przydatne w komunikacji społecznej 
mogą być rozwiązania wykorzystujące Internet. Warto pamiętać, że już kil-
ka lat temu NSZZ „Solidarność” podjął decyzję w sprawie „e-głosowań”. 
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W połowie marca wszystkie regio-
ny oraz sekretariaty branżowe „Soli-
darności” przeszły na pracę zdalną. 
Nowa sytuacja oznaczała także nowe 
wyzwania, również dla komisji zakła-
dowych. Bo co zrobić, gdy trzeba pod-
jąć uchwałę, a nie ma możliwości, by się 
spotkać w wymaganym gronie? Latem 
2013 roku Komisja Krajowa „S” podję-
ła uchwałę (nr 21a/2013) dopuszczającą 
oraz określającą zasady i sposób głoso-
wania „przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość”, czyli w praktyce e-głosowa-

nie przy użyciu poczty elektronicznej, 
wideokonferencji albo e-urny, a więc 
Informatycznego Systemu do Głoso-
wania Tajnego. 

Zgodnie ze zmienioną wersją 
(uchwała nr 17/17) głosowanie na 
odległość jest możliwe dla władz wy-
konawczych. To w rozumieniu par. 
34 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” 
obejmuje komisje zakładowe, między-
zakładowe, koordynacyjne oraz zarzą-
dy regionu, rady sekcji branżowych 
i sekretariatów branżowych, Radę 
Krajowego Sekretariatu Emerytów i 

E-głosowanie w Związku.  
Jakie są możliwości? 
Głosowanie przez pocztę elektroniczną
E-sekretarz przygotowuje treść projektu, który ma zostać przyjęty, rozsyła go do 
uczestników, wskazując w temacie wiadomości przedmiot głosowania oraz termin 
na oddanie głosu. W wiadomości zwrotnej powinien otrzymać jednoznaczny komu-
nikat „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Po upływie terminu (lub po wcześniejszym 
oddaniu wszystkich głosów) sporządza pisemny protokół zawierający treść przesła-
nego do głosowania aktu, wykaz uczestników, wynik głosowania oraz swój podpis. 

Głosowanie podczas wideokonferencji
E-sekretarz powiadamia o terminie rozpoczęcia wideokonferencji ze wskazaniem 
komunikatora umożliwiającego tę formę spotkania i w miarę możliwości przesyła 
na adresy mejlowe projekt przygotowanego aktu prawnego. Po połączeniu się od-
bywa się dyskusja nad projektem oraz głosowanie, z którego e-sekretarz sporządza 
protokół zawierający – jak w każdym przypadku – treść aktu, wykaz uczestników 
oraz wynik głosowania i swój podpis. 

Głosowanie za pomocą e-urny
E-sekretarz rejestruje się w aplikacji dostarczonej poprzez stronę internetową www.
solidarnosc.org.pl. Wprowadza głosowanie do systemu, w tym jego temat oraz 
adresy poczty elektronicznej uczestników, którym rozesłane zostaną tzw. tokeny 
(wirtualne karty do głosowania). Podejmowanie decyzji rozpoczyna się poprzez 
rozesłanie na adresy mejlowe uczestników wiadomości z numerem głosowania, 
jego tematem, tokenem oraz linkiem do strony (uczestnicy logują się za pomocą nr 
głosowania i tokena). Oddają głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, a prowadzący 
otrzymuje wygenerowany przez system protokół.

Rencistów oraz Komisję Krajową. Co 
ważne, niedopuszczalne jest podej-
mowanie aktów prawnych w drodze 
e-głosowania w sprawach, w których 
Statut przewiduje obligatoryjną formę 
głosowania tajnego oraz w sprawie 
uchwalenia budżetu.

Oczywiście Internet można wyko-
rzystać nie tylko do samego głosowa-
nia, ale również zwykłej wideorozmowy 
– czy to służbowej, czy to prywatnej. 
Wśród najpopularniejszych ostatnio 
aplikacji umożliwiających taką formę 
komunikacji są Zoom oraz programy 
oferowane przez Google. 

Zoom w ramach bezpłatnej wersji 
(dostępne są również bardziej rozwinię-
te, ale i odpłatne opcje) pozwala na wi-
deokonferencję, w której będzie uczest-
niczyć do 100 osób, nielimitowany czas 
spotkania w przypadku połączenia się 
dwóch osób, a limitowany do 40 minut 
w przypadku większej grupy. Programu 
można używać na różnych platformach; 
komputerach Mac oraz z systemami 
Windows lub Linux, a także na telefo-
nach. Ściągamy go poprzez stronę inter-
netową www.zoom.us lub w przypadku 
telefonów ze sklepów Google Play albo 
Appstore, a następnie instalujemy zgod-
nie z wyświetlanymi wskazówkami. 

Możemy wykorzystać również 
Google Hangout, który jest dostępny 
w ramach każdej skrzynki pocztowej 
Google. Jeśli nie widzimy takiej opcji 
w lewym dolnym rogu ekranu naszego 
gmaila, należy wejść w ustawienia pocz-
ty – poprzez koło zębate znajdujące się 
po prawej stronie na górze – i tam, 
w sekcji „Czat”, go włączyć. Wówczas 
nastąpi automatyczne odświeżenie stro-
ny, a możliwość czatu oraz wideoczatu 
pojawi się na ekranie (po lewej stronie 
na dole).

Wideokonferencje stają się koniecznością, istnieje wiele narzędzi umożliwiających 
spotkania online.

Od niedawna, bo zaledwie od ostat-
nich tygodni, bezpłatnie dostępne jest 
również inne wideonarzędzie – to Go-
ogle Meet. Czym różni się od innych 
rozwiązań? 

„Meet eliminuje typowe problemy 
związane z dołączaniem do rozmowy 
wideo w pracy. Wystarczy skonfigu-
rować spotkanie i udostępnić link. Nie 
musisz się zastanawiać, czy członkowie 
zespołu mają odpowiednie konta lub 
wtyczki. Dzięki szybkiemu i nieskom-
plikowanemu interfejsowi oraz inte-
ligentnemu zarządzaniu prowadzenie 
rozmów z wieloma osobami jest nie-
zwykle proste” – reklamuje tę opcję 
Google.

Dodajmy, że usługa pozwala również 
na udostępnianie ekranu swojego kom-
putera, co jest przydatne np. w przypad-
ku szkoleń. Meet ma także swoje apli-

kacje przygotowane dla smartfonów 
(zarówno z systemami iOS, jak i Andro-
id). Połączenie wideo w tym przypadku 
tworzymy poprzez stronę internetową 
meet.google.com. Wystarczy wybrać 
opcję „rozpocznij spotkanie” i następ-
nie podać innym osobom adres, który 
zostanie automatycznie wygenerowany 
(wyświetli się obok ekranu wideo). 

Google zwraca tutaj uwagę na jesz-
cze jeden aspekt, który zawsze należy 
brać pod uwagę, niezależnie od tego, 
jaką aplikację wybierzemy: dzięki temu, 
że nie trzeba nic instalować na kompu-
terze, Meet jako działające bezpośred-
nio w przeglądarce jest mniej narażone 
na ataki. To ważne w zakresie bezpie-
czeństwa naszego sprzętu i przechowy-
wanych na nim danych. 

Tomasz Modzelewski 

Już dwa szkolenia na temat za-
kładowego funduszu świadczeń 
socjalnych odbyły się w innej niż 
dotychczas, bowiem wykorzystu-
jącej Internet, formule. Już teraz 
można powiedzieć, że rozwiązanie 
się sprawdziło i będzie wykorzysty-
wane przez Dział Szkoleń Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w przyszłości.  

Przeprowadzone szkolenia mia-
ły charakter bardziej wykładowy niż 
warsztatowy i stąd przeniesienie ich 
do Internetu nie stanowiło poważnego 
problemu. 

Pierwsze szkolenie odbyło się pod 
koniec kwietnia. Jako że miało charak-
ter testowy, grupa została ograniczona 
do piętnastu osób. Dzięki temu można 
było sprawdzić ewentualne ogranicze-
nia techniczne, w tym wydolność syste-
mu wykorzystywanego do prowadzenia 
szkoleń. Wybrana została opcja, która 
z jednej strony jest bezpłatna, a z dru-
giej nie wiązała się dla uczestników 

„Solidarność” szkoli się online
z koniecznością instalowania jakiegoś 
modułu albo aplikacji w ich kompu-
terach. 

– Możliwości przeprowadzania 
konferencji  jest wiele,  ale więk-
szość wymaga zainstalowania cze-
goś dodatkowego w komputerze. 
My wybraliśmy rozwiązanie, które 
jest proste i pozwalające na wzięcie 
udziału w konferencji z poziomu 
przeglądarki internetowej. Dzięki 
temu wystarczyło kliknąć, aby wziąć 
udział w szkoleniu – opowiada pro-
wadzący zajęcia certyfikowany trener 
Przemysław Sąpór.  

Konieczność instalacji dodatkowego 
oprogramowania mogła oznaczać pro-
blem również dlatego, że w niektórych 
komputerach narzucone są ogranicze-
nia związane z bezpieczeństwem, a blo-
kujące możliwość wprowadzania zmian 
w systemie.

W celu prawidłowego i pełnego 
korzystania z pierwszego e-szkolenia 
wystarczyło więc posiadać komputer 
stacjonarny, laptopa z przeglądarką 

Chrome (w przypadku której nie zda-
rzają się błędy w połączeniach) lub 
choćby smartfona z dostępem do In-
ternetu, wbudowaną kamerą i mikro-
fonem.

– Rozwiązanie się sprawdziło – pod-
sumowuje prowadzący. 

Następne szkolenie, przeprowa-
dzone w ten sam sposób, odbyło się 
w pierwszej połowie maja i również 
było poświęcone zakładowemu fundu-
szowi świadczeń socjalnych. Uczestni-
czyło w nim osiemnaście osób, i trwa-
ło, podobnie jak to kwietniowe, około 
pięciu godzin. 

Zgodnie z założeniem nie był to 
tylko wykład, a więc jednostronny 
przekaz. Uczestnicy mieli możliwość 
zadawania pytań w trakcie szkolenia, 
a także dyskusji po jego zakończeniu 
oraz przesyłania zagadnień, które 
chcieli poruszyć poprzez pisemny 
czat. 

– Jeden z uczestników zostawił so-
bie pytania właśnie na czat – opowiada 
prowadzący. 

IRENA JENDA, kierownik Działu Szkoleń 
Zarządu Regionu Gdańskiego „S” 

– W przyszłości również będziemy prowadzili szkolenia 
online, ale nie zamiast, tylko oprócz tych odbywających 
się w tradycyjnej, stacjonarnej formule. Nie wszystkie spo-
tkania będzie bowiem można przenieść do Internetu. Mu-
simy pamiętać o tym, że nasze szkolenia często wiążą się 
z aktywnym uczestnictwem, pracą w grupach oraz grami 
symulacyjnymi, czego nie da się zrealizować online. W ten 
sposób mogą odbywać się szkolenia na temat mobbingu 

czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które polegają na wykładzie 
oraz odpowiadaniu na pytania zadawane przez grupę. W tradycyjnej formie będą 
z kolei musiały pozostać na przykład szkolenia ekonomiczne oraz negocjacyjne. 

Prawie nikt nie miał kłopotów 
związanych z taką formą szkolenia. U 
pojedynczych osób pojawiły się pro-
blemy techniczne, ale te najczęściej są 
związane z udzielaniem pozwolenia 
przeglądarce na dostęp do mikrofonu 
i kamery. 

Ograniczenia wynikające z panują-
cej w Polsce epidemii nie tylko więc 
wymusiły tymczasową zmianę, ale 
zwróciły uwagę na dodatkową opcję. 

Jeśli będzie zainteresowanie oraz po-
trzeba, to również w przyszłości ten 
sposób szkolenia może być wykorzy-
stywany – ale w przypadku tematów, 
w których główną rolę odgrywa wy-
kład. Rozwiązaniem mogą być zainte-
resowane zwłaszcza osoby, dla których 
szkolenie prowadzone w Gdańsku wią-
że się z długą podróżą. 

Tomasz Modzelewski 



Nr 6 / czerwiec 202018

”

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5285,01 zł – przeciętne miesięczne 
nominalne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w kwiet-
niu 2020 r. W porównaniu z marcem 
2019 r. oznacza spadek o 3,7 proc.

5,7 proc. – stopa bezrobocia 
w kwietniu 2020 r. według wstęp-
nych danych Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. W po-
przednim miesiącu było to 5,4 proc.

6,5 proc. – o tyle wzrosły ceny usług 
konsumpcyjnych w kwietniu br. 
w porównaniu z kwietniem 2019 r.

7,4 proc. – o tyle wzrosły w kwietniu 
tego roku ceny żywności i napojów 
bezalkoholowych w porównaniu 
z kwietniem roku ubiegłego, na co 
istotny wpływ wywarła susza.

11,7 proc. – o tyle wzrosły ceny 
energii elektrycznej w kwietniu 
2020 r. w porównaniu z kwietniem 
ubiegłego roku.

18,8 proc. – o tyle, w wyniku strat 
gospodarczych spowodowanych 
pandemią koronawirusa, spadły ceny 
paliw do prywatnych środków trans-
portu w kwietniu br. w porównaniu 
z kwietniem 2019 r.

25,5 proc. – o tyle niższa była 
produkcja sprzedana przemysłu 
w kwietniu 2020 r. w porównaniu 
z marcem 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

O tyle procent zmniejsza ryzyko zacho-
rowania noszenie maseczek według wy-
ników  badań przeprowadzonych przez 
międzynarodowa grupę naukowców.  

85

Miód – całkowicie naturalny smakołyk 
o recepturze niezmienianej od 150 milio-
nów lat – cieszy się ogromną popularno-
ścią od starożytności. Jest nie tylko cenio-
nym źródłem pożywienia i przysmakiem, 
ale znalazł zastosowanie również w ko-
smetologii i farmacji. Przyjrzyjmy się jego 
„producentom” – pszczołom. W jednym 
roju żyje zwykle około dwudziestu tysięcy 
tych owadów, ale tra�ają się i takie, w któ-
rych jest ich nawet sto tysięcy. Aby zebrać 
litr nektaru, pszczoły zbieraczki muszą 
wykonać aż 20 tysięcy lotów. Żeby uzy-

skać nektar potrzebny do wytworzenia 
jednego kilograma miodu, pszczoły mu-
szą odwiedzić około czterech milionów 
kwiatów, a każda pszczoła podczas jednej 
wyprawy odwiedza ich od pięćdziesięciu 
do stu. W ciągu całego życia pszczoła 
robotnica może wyprodukować miód 
w ilości zaledwie 1/12 łyżeczki od her-
baty. By wytworzyć kilogram miodu, rój 
musi zebrać w sumie około 3 kilogramów 
nektaru, pokonując 40 tysięcy kilometrów 
(trasę odpowiadającą jednemu okrążeniu 
kuli ziemskiej).

Poszukując informacji na temat ko-
ronawirusa, możemy natknąć się na po-
jęcie wskaźnika zakaźności, zwanego 
też wskaźnikiem reprodukcji wirusa lub 
w skrócie wskaźnikiem R. Ów tajemniczy 
wskaźnik pokazuje, ile nowych osób zara-
ża jeden chory. Jeśli wartość wskaźnika R 
przekracza 1, to znaczy, że epidemia roz-

wija się na danym terenie. Gdy jest niższa 
niż 1, sytuację powoli udaje się opanowy-
wać. W maju 2020 roku wskaźnik zakaźno-
ści w Polsce wynosił równo 1 – nie docho-
dziło do zakażeń wielu osób na ulicach, 
ale ogniska choroby COVID-19 tworzyły 
się w zamkniętych ośrodkach, jak kopal-
nie czy domy pomocy społecznej.

Mądrość ludowa głosi, że na wojnie 
wszystkie chwyty są dozwolone. Na woj-
nie z wirusem również. Obostrzenia doty-
czące koronawirusa w Polsce irytują wielu 
– noszenie maseczek jest uciążliwe, a na-
kaz zachowywania dystansu społecznego 
znacznie ograniczył możliwości prowa-
dzenia życia towarzyskiego. 

Jednak w wielu państwach na świecie 
można spotkać się ze znacznie surow-
szymi sankcjami za łamanie przepisów 
dotyczących zasad bezpieczeństwa. We 
włoskich miastach objętych kwarantan-
ną możliwość poruszania się po ulicach 
otrzymały tylko osoby legitymujące się 
specjalną przepustką. Jednak szybko 
pojawiły się próby podrobienia przepu-
stek – za takie oszustwo grozi od roku do 

sześciu lat pozbawienia wolności. Z kolei 
osoba z objawami koronawirusa, która 
nie podda się kwarantannie, może tra�ć 
do więzienia na trzy lata. Jeśli jednak taka 
osoba narazi seniora lub kogoś dotknię-
tego chorobą towarzyszącą, może dostać 
wyrok nawet 21 lat – jak za umyślne spo-
wodowanie śmierci. 

W Wielkiej Brytanii wprowadzono 
drastyczne ograniczenia przemieszczania 
się – nie można na przykład wyjechać do 
własnej posiadłości w innej miejscowości. 
W Indiach policjanci zmuszają łamiących 
zakaz gromadzenia się do czołgania się, 
turlania i robienia przysiadów. W Brazylii 
za złamanie zasad kwarantanny grozi kara 
trzech uderzeń batem, a w Chinach nawet 
kara śmierci.

Mimo śmiertelnego żniwa zebranego 
przez koronawirusa, ogólna liczba zgo-
nów w Polsce w pierwszym kwartale 2020 
roku jest niższa od ich liczby w poprzed-
nich latach. Tak podaje minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. Jego słowa potwier-
dza analiza serwisu Konkret24, który 
trudno przecież podejrzewać o sympatię 
dla obecnego rządu. Od 1 stycznia do 
29 kwietnia 2020 roku w Polsce zmarło 
139 tysięcy osób. W analogicznym okre-
sie 2019 roku umarło 145,1 tys. Polaków. 
W ciągu czterech pierwszych miesięcy 

2018 roku zgonów było 151,3 tys. W ana-
logicznym okresie 2017 roku było ich 148 
tysięcy. W 2016 roku zmarło w Polsce 
135,8 tys. osób. W 2015 roku zgonów było 
143,6 tysięcy. 

Eksperci podkreślają, że zapadalność 
na choroby zakaźne nie jest jedynym 
czynnikiem wpływającym na statystykę 
zgonów, ważne jest również między in-
nymi zanieczyszczenie powietrza, a tak-
że liczba wypadków drogowych, która 
zmniejszyła się w tym roku wskutek ogra-
niczeń podróżowania.

Przelatujący lub kroczący przez łąkę bo-
cian jest widokiem powszechnie kojarzo-
nym z polskim latem. Niewielu jednak wie, 
że coroczny pobyt w Afryce bynajmniej nie 
jest dla tych ptaków błogimi wakacjami. 
Na Bliskim Wschodzie zwyczajowo strze-
la się do bocianów, traktując to jak sport. 
Podczas dalszej wędrówki przez obszary 
pustynne ptaki są narażone na działanie 
suchego wiatru, chamsinu – przez kilka dni 
muszą wtedy stać na ziemi pomimo głodu 
i pragnienia, narażone na ataki drapież-
ników i ludzi. Gdy już tra�ą na zimowiska 
afrykańskie, muszą unikać myśliwych z lo-
kalnych plemion, z których wiele jada bo-
cianie mięso. Doceńmy więc powracające 
bociany – musiały wykazać się naprawdę 
dużą zaradnością i wolą przetrwania.

Kilogram miodu to 3 kilogramy nektaru. Rój pszczół pokonuje trasę równą jednemu 
okrążeniu ziemi.
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COVID-19
nie podbił liczby zgonów  

MIÓD

Ani zapaść na rynkach finansowych, ani kryzys migracyjny właściwie nie 
dotknęły Polski. Ma to swoje przyczyny ekonomiczne, polityczne i geograficzne. 
Z pandemii koronawirusa Polska może wyjść wręcz wzmocniona. Gospodar-
czo Polska stoi całkiem nieźle, a szerzenie się wirusa powstrzymano. Liczba 
zainfekowanych między Gdańskiem a Krakowem jest jedenastokrotnie niższa 
niż w Hiszpanii.

welt.de, portal należący do najważniejszych
 niemieckich tygodników opiniotwórczych

”
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Krytykowane przez polityków opozycji od samego początku swojego ist-
nienia Wojska Obrony Terytorialnej pomagają w walce z koronawirusem. 
Co konkretnie robią żołnierze WOT na Pomorzu? Dotychczas do ich zadań 
należało m.in. wsparcie szpitali oraz policji, osób starszych i domów po-
mocy społecznej, a także na przykład pomoc w dostarczaniu sprzętu me-
dycznego. 

Terytorialsi  
na koronawirusa

– Nasi żołnierze realizują zadania na kilku polach, ale przede wszystkim wspiera-
my służbę zdrowia – informuje por. Tomasz Klucznik, oficer prasowy 7 Pomorskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierzy WOT można spotkać w dziewięciu szpi-
talach znajdujących się na terenie województwa pomorskiego. Poza Trójmiastem 
są obecni także w Kartuzach, Słupsku oraz Sztumie. 

– Nasze wsparcie ma na celu odciążenie personelu tych placówek, aby ten mógł 
poświęcić swój czas najbardziej potrzebującym – mówi por. Klucznik. – W ra-
mach współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku 
pomorscy terytorialsi jako pierwsi w kraju zaczęli pobierać wymazy od osób prze-
bywających w kwarantannie. Do tej pory pobraliśmy 1370 takich próbek. Poza 
tym ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały niedobory krwi w centrach 
krwiodawstwa. Na apel o przekazywanie tego drogocennego leku odpowiedzieli 
wszyscy żołnierze w Polsce. Terytorialsi z naszej brygady oddali do tej pory ponad 
20 litrów krwi i jej składników.  Dostarczamy również sprzęt medyczny do szpitali 
i innych placówek medycznych. 

Od samego początku walki z pandemią WOT jest zaangażowany również w pomoc 
kombatantom i osobom w podeszłym wieku. Żołnierze dostarczają posiłki oraz robią 
zakupy we współpracy z Caritasem. Do ich zadań należy teraz także transport różnego 
rodzaju produktów z banków żywności i rozładowywanie wielu ton towarów. 

„Na poziomie dowództwa w Warszawie utworzono darmową infolinię, gdzie 
każdy kto zatelefonuje pod numer 800 100 102 uzyska wsparcie psychologiczne” 
– czytamy w komunikacie przygotowanym dla mediów. 

– Szczególną troską objęliśmy pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Przeby-
wają tam osoby w podeszłym wieku, często schorowane, które znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem z ciężkim przebiegiem tej choroby. 
Chcąc ograniczyć niekontrolowane rozprzestrzenianie się tych zachorowań w takim 
hermetycznym środowisku, na bieżąco monitorujemy sytuację w placówkach i w każ-
dej chwili jesteśmy gotowi udzielić im niezbędnej pomocy – mówi por. Klucznik.

To właśnie m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można było zobaczyć 
w Koleczkowie, gdzie niedawno miała miejsce ewakuacja Domu Pomocy Społecznej. 

– DPS w Koleczkowie to najnowsze i rekordowo szybko rosnące ognisko CO-
VID-19 na Pomorzu. W prywatnym ośrodku zachorowało już 37 osób, w tym 20 
osób z personelu – informowało w drugiej połowie kwietnia Radio Gdańsk. 

Dodajmy, że żołnierze odkazili także pomieszczenia, w których przebywały osoby 
zakażone koronawirusem w DPS przy ul. Polanki w Gdańsku, a żeby ograniczyć kontakt 
z osobami postronnymi podjęli się dostarczania posiłków do DPS-u w Człuchowie. 

Jednocześnie każdego dnia terytorialsi z 7 Pomorskiej Brygady OT pełnią służbę 
wspólnie z policjantami. Otrzymują polecenia związane ze sprawdzaniem przestrze-
gania zaleceń kwarantanny, są również wsparciem podczas standardowych patroli 
prewencyjnych (w początkowej fazie pandemii pełnili także służbę na lotnisku 
w Rębiechowie oraz terminalu promowym w Gdyni). 

– Do chwili obecnej ponad 500 żołnierzy z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
było bezpośrednio zaangażowanych w walkę z koronawirusem w ramach naszej operacji 
„Odporna Wiosna”. Wspierało nas 104 podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Czekamy w gotowości na nowe zadania, aby dalej być „tarczą i pomocnym 
ramieniem” dla naszej lokalnej społeczności – podsumowuje rzecznik 7 PBOT. 

Tomasz Modzelewski

W Wojskach Obrony Terytorialnej na czas pandemii wyznaczeni zostali specjalni 
koordynatorzy. Są to osoby przypisane do poszczególnych gmin i mające ułatwić 
współpracę z lokalnymi samorządami. 
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Okołu stu godzin profesjonalnych 
notacji z udziałem uczestników 
strajków w sierpniu 1980 i członków 
„Solidarności” zostanie przygoto-
wanych we wspólnym projekcie In-
stytutu Pamięci Narodowej i Radia 
Gdańsk pt. „Wielka Solidarność”. 
Obie instytucje planują nagranie 
wypowiedzi pięćdziesięciu boha-
terów wydarzeń sprzed czterdzie-
stu lat.

– „Nie mam teraz czasu dla ciebie, 
nie widziała cię długo matka. Jeszcze 
trochę poczekaj, dorośnij, powiemy ci 
o tych wypadkach” – śpiewał Maciej 
Pietrzyk w słynnej „Piosence dla cór-
ki”. W poruszający sposób oddał nastrój 
dni pełnych nadziei, Wielkiego Strajku 
1980 roku. Zrodzona wtedy „Solidar-
ność” przyniosła po latach niepodle-
głą Polskę. Córki słuchające tej pieśni 
przed 40 laty mają już dorosłe dzieci, 
a niekiedy wnuki. Dzisiaj to im trzeba 
opowiadać o tych, którzy wtedy „soli-

darnie walczyli o dzisiaj i o jutro także 
dla ciebie”. Najlepiej uczynią to uczest-
nicy tego niezwykłego czasu narodzin 
wolnej Polski latem 1980 roku. Dlatego 
Radio Gdańsk wspólnie z Instytutem 
Pamięci Narodowej przygotowało ten 
projekt – przekonuje prezes IPN dr Ja-
rosław Szarek.

Notacje audio i wideo będą prze-
prowadzone przez dziennikarzy Ra-
dia Gdańsk w czerwcu i lipcu. Na ich 
podstawie powstaną okolicznościowe 
audycje historyczne, które będą emi-
towane w lipcu i sierpniu na antenie 
gdańskiej rozgłośni. Część materiałów 
zostanie także wydana na płycie DVD. 
Nagrania będzie mógł wykorzystywać 
również IPN.

– Radio Gdańsk posiada warunki, 
aby w pełni profesjonalnie i bezpiecz-
nie, mimo pandemii, zrealizować takie 
nagrania, które później będą służyły 
naszym słuchaczom, ale także naszym 
partnerom z IPN dla celów edukacyj-
nych, naukowych i popularyzatorskich. 

Notacje to element tzw. historii mówio-
nej, która zdobywa sobie coraz więcej 
zwolenników. Zwłaszcza do młodego 
pokolenia lepiej przemawiają konkret-
ne przykłady wspomnień bohaterów 
z pokolenia ich ojców lub dziadków niż 
suche liczby i daty. Natomiast sam fakt 
podjęcia tematu jest bezdyskusyjny. Po-
kojowe protesty w sierpniu 1980 roku, 
szybka samoorganizacja polskiego spo-
łeczeństwa w wielki związek zawodowy 
i ruch społeczny w warunkach państwa 
funkcjonującego w bloku sowieckim, 
gdy w Polsce stacjonowały tysiące ro-
syjskich żołnierzy, później działalność 
„Solidarności” – wszystko to stanowi 
jeden z największych sukcesów Polski 
w XX wieku, a jednocześnie przykład 
działania, które do dziś może inspiro-
wać – podkreśla prezes Radia Gdańsk 
Adam Chmielecki.

(red)

WSPÓLNY PROJEKT IPN I RADIA GDAŃSK

Wielka Solidarność

W lipcu 1963 roku zapowiadały 
się dla mnie ciekawe wakacje. Naj-
pierw miałem gościć u krewnych we 
Wrocławiu, a potem czekała mnie 
podróż do Jeleniej Góry, Karpacza 
i Szklarskiej Poręby. We Wrocławiu 
panował klimat wakacyjny, wy-
cieczki, studenci z plecakami prze-
mierzający miasto, radosne twarze 
mieszkańców – jak to bywa latem. 
Okrągłe słupy ogłoszeniowe zapo-
wiadały przyjazd zagranicznych 
zespołów estradowych, zapraszały 
do opery i cyrku. 

Ale podczas kolacji u krewnych, 
kuzynka, będąca pielęgniarką, ogłosiła 
nam niepokojącą wieść: w mieście kil-
ka osób zachorowało na czarną ospę, są 
też przypadki zgonów. Nie chcieliśmy 
w to wierzyć, myśląc, że to pojedyncze 
przypadki. W mieście nadal panował 
spokojny, letni nastrój. Popędziłem do 
słynnego zoo, a na drugi dzień zwiedza-
łem Muzeum Dolnośląskie. Ale po sa-
lach muzealnych chodziłem sam. Panie 
pilnujące wystawy coś szeptały między 
sobą i w końcu zapytały mnie, czy je-
stem z Wrocławia. Kiedy zaprzeczyłem, 
z miejsca zapytały mnie, czy wiem, co 
się stało w ich mieście. Były bardzo za-
niepokojone i radziły, abym jak najszyb-
ciej opuścił Wrocław. Podobnie krewni, 
u których się zatrzymałem. Spakowali 
mnie i odprowadzili na dworzec. 

Po drodze wysiadłem z pociągu 
w Szczecinku, gdzie mieszkało moje 
wujostwo i gdzie spędzałem każdego 
roku wakacje. Krewni byli zaniepo-
kojeni, gdyż podany został oficjalny 

LATO 1963. CZARNA OSPA WE WROCŁAWIU

Ostatnia w Polsce  
epidemia ospy prawdziwej

komunikat o epidemii we Wrocławiu. 
Kiedy spotkałem moją wakacyjną sym-
patię, której powiedziałem, że byłem we 
Wrocławiu, nie podała mi ręki na powi-
tanie, nie poszła ze mną na lody. Zaczęła 
już działać psychoza odnośnie tego, co 
wydarzyło się we Wrocławiu. Cóż, na-
leżało się zaszczepić i wracać do domu. 
Mieszkałem wówczas w Szczecinie. Nie 
wyczułem objawów paniki, ale wiele 
osób mówiło na ten temat. Rozeszła się 
nawet plotka, że w Szczecinie zmarło też 
kilka osób na czarną ospę. Co prawda 
komunikat sanepidu w prasie i w radiu 
zaprzeczył temu – i w to uwierzyliśmy. 

Do końca lata epidemia we Wrocła-
wiu została opanowana, lecz wieści z tego 
miasta przerażały nas. Mówiono o stale 
przejeżdżających na sygnale karetkach, 
które odwoziły podejrzanych o zakaże-
nie mieszkańców do miejsc odosobnie-

nia. Mówiono, że czarną ospę przywiózł 
z Indii, będący w delegacji służbowej, 
pracownik MSW, który sam nie zacho-
rował, ale zaraził innych. Była też wersja 
mówiąca o jakimś studencie z Afryki, 
który zawlókł zarazę do Wrocławia. 

Pomimo opanowania pandemii 
psychoza trwała jakiś czas. Kiedy przy-
chodziły do moich rodziców listy od 
wrocławskich krewnych, po przeczyta-
niu były z miejsca niszczone i dokładnie 
myło się ręce. Podobnie czynili znajomi 
moich rodziców. Ja zniszczyłem, nie bez 
żalu, wszystkie widokówki, które kupi-
łem wówczas we Wrocławiu. 

Dziś walczymy z pandemią korona-
wirusa, która objęła prawie cały świat. 
Życzmy sobie dużo zdrowia i optymi-
zmu w tych trudnych dla nas dniach. 
Jak długo to potrwa?

Aleksander Miśkiewicz

Epidemia ospy we Wrocławiu 
To ostatnia w Polsce i jedna z ostatnich w Europie epidemia czarnej ospy (ospy 
prawdziwej), która wybuchła latem 1963 roku we Wrocławiu. Ospa prawdziwa to 
jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych, jakie kiedykolwiek wystąpiły na świecie. 
Śmiertelność w skrajnych przypadkach może sięgać do 100 procent zakażonych. 
Chorobę przywlókł do Polski w maju 1963 wracający z Indii (według innych źródeł 
z Birmy i Wietnamu) o�cer Służby Bezpieczeństwa. Pierwszą o�arą była pielęgniarka,
córka salowej, która miała styczność z zakażonym. Stan epidemii ogłoszono 17 lipca, 
odwołano go 19 września. Zachorowało 99 osób (najwięcej było pracowników 
służby zdrowia), z których siedem zmarło. Najmłodszy pacjent miał 5 miesięcy, naj-
starszy zaś 83 lata. Miasto zostało na kilka tygodni sparaliżowane i odcięte od reszty 
kraju kordonem sanitarnym. Ospa wydostała się poza Wrocław, leczono ją w pięciu 
województwach. Wprowadzono zakrojony na szeroką skalę program pro�laktyczny,
umieszczając osoby podejrzane o kontakt z chorymi w izolatoriach, które zlokali-
zowano, między innymi, w Praczach Odrzańskich, na Psim Polu. W miejscowości 
Szczodre zorganizowano szpital dla chorych na ospę.

(źródło: pl. wikipedia.org)
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Pracownikowi, który uległ wypad-
kowi przy pracy lub zachorował na 
chorobę zawodową, przysługują 
określone świadczenia zgodnie z 
ustawą z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205). 
Jednym z nich jest jednorazowe od-
szkodowanie z tytułu stałego lub dłu-
gotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową.

Wysokość kwot jednorazowych od-
szkodowań ogłasza minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia społecznego. 
Kwota przysługująca za jeden procent 
uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz 
w roku i nowe stawki obowiązują od 
1 kwietnia danego roku do 31 marca 
roku następnego. Nowe kwoty jedno-
razowych odszkodowań z tytułu wy-
padku przy pracy lub choroby zawodo-
wej, o których mowa w ustawie z dnia 
30 października 2002 r., obowiązujące 
od 1 kwietnia 2020 r do dnia 31 marca 
2021 r., wynoszą:
1 984 zł za każdy procent stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdro-
wiu,

2. 984 zł za każdy procent stałego 
lub długotrwałego uszczerbku 

na zdrowiu, z tytułu zwiększenia 
tego uszczerbku co najmniej o 10 
punktów procentowych, jeżeli po-
gorszenie się stanu zdrowia było 
następstwem wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej,

3. 17 214 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji ubezpieczonego,

4. 17 214 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty, 

5. 88 527 zł, gdy do jednorazowego od-
szkodowania uprawniony jest tylko 
jeden członek rodziny, małżonek lub 
dziecko zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty,

6. 44 264 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawniony jest 
jeden członek rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty inny 
niż małżonek lub dziecko,

7. 88 527 zł, gdy do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnieni są 
równocześnie małżonek i jedno lub 
więcej dzieci zmarłego ubezpieczo-
nego lub rencisty, oraz 17 214 zł z 
tytułu zwiększenia tego odszkodo-
wania przysługującego na każde 
z tych dzieci,

8. 88 527 zł, gdy do jednorazowego 
odszkodowania uprawnionych jest 
równocześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 17 214 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszkodowania 
przysługującego na drugie i każde 
następne dziecko,

9. 17 214 zł, gdy obok małżonka lub 
dzieci do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnieni są równocześnie 
inni członkowie rodziny, każdemu 
z nich niezależnie od odszkodowa-
nia przysługującego małżonkowi 
lub dzieciom,

10. 44 264 zł, gdy do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnieni są 
tylko członkowie rodziny inni niż 
małżonek lub dzieci zmarłego, oraz 
17 214 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego 
na drugiego i każdego następnego 
uprawnionego.

Obwieszczenie ministra rodziny, pracy 
i polityki społecznej z dnia 3 marca 
2020 r. w sprawie wysokości kwot 
jednorazowych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej (Monitor Polski z dnia 13 marca 
2020 r. poz. 279).

Iwona Pawlaczyk

Wyższe odszkodowania za wypadek 
przy pracy lub chorobę zawodową

Tarcza antykryzysowa 3.0. pozwala ZUS wyliczyć emeryturę na podstawie 
wniosku, który złożono w czerwcu, tak jak miałoby to miejsce w maju. 
Dzięki temu wszyscy, którzy myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w tym 
właśnie miesiącu, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek 
i niższego świadczenia.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, gdy składki podlegały tylko wa-
loryzacji rocznej. W wyliczeniu emerytury w tym miesiącu pomijano wskaźniki 
waloryzacji kwartalnych, które mogłyby zwiększyć środki zgromadzone w ZUS. To 
z kolei negatywnie przekładało się na wysokość świadczenia. Emerytura obliczona 
w czerwcu była zazwyczaj niższa od kwoty świadczenia, którą można było otrzy-
mać na przykład w maju, a zwłaszcza w lipcu. Dlatego urodzeni w czerwcu, którzy 
chcieli przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, często 
wstrzymywali się ze złożeniem wniosku do lipca. Co prawda postępując tak nie 
otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji 
składek co miesiąc dostawali wyższe świadczenie.

W tym roku, w Tarczy antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu 
emerytury, o które występujemy w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o 
które wnioskowano w maju, o ile oczywiście będzie to korzystniejsze dla konkret-
nego wnioskodawcy. To oznacza, że wysokość świadczenia będzie wyższa.

Jeżeli w czerwcu zostanie rozwiązany stosunek pracy, ZUS wypłaci za ten mie-
siąc świadczenie, które nie przysługiwałoby, gdyby wnioskodawca wystąpił o nie 
od lipca.

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Im 
później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób 
obliczania emerytury premiuje osoby, które dłużej są aktywne zawodowo i dłużej 
odprowadzają składki.

Z powodu COVID-19 wniosek o emeryturę możemy złożyć w terminie do 30 
dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 
Do wniosku trzeba wówczas dołączyć oświadczenie, w którym wskażemy datę, od 
której oczekujemy przyznania prawa do świadczenia, ale nie może ona być wcze-
śniejsza niż 1 marca 2020 r.

Przed złożeniem wniosku o emeryturę warto skonsultować się z doradcą eme-
rytalnym w placówce ZUS. Wyjaśni on, na czym polega tegoroczna zmiana i za 
pomocą kalkulatora na PUE ZUS wyliczy prognozowaną wysokość emerytury.

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Korzystne zasady dla 
„czerwcowych emerytów”

GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest 
ono wyższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 czerwca renciści i emeryci, 
którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej 
dorobić do swoich świadczeń.

Od tego momentu świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osią-
gnęli wieku 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) oraz renciści, będą mogli dorobić 
bez żadnych konsekwencji do 3732,10 zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 
proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 
6931,00 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej 
jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejsze-
nia wynosi obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy, 465,31 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł 
– dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe 
dochody przekroczą kwotę 6931,00 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekrocze-
nie przychodu o 3732,10 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r.
Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swo-

jej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Ograni-
czenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają 
renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do 
pracy związana jest  ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po 
uprawnionych do tych świadczeń.

Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył emeryturę 
do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł. Wówczas, jeżeli przychód 
z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie 
wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty.

Krzysztof Cieszyński,  
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Zwiększone limity  
dla emerytów i rencistów

– Otrzymaliśmy wyrok wraz z uza-
sadnieniem w sprawie Natalii Ni-
tek-Płażyńskiej i z pewnością bę-
dziemy składać kasację do Sądu 
Najwyższego w tej bulwersującej 
nas sprawie – informuje Fundacja 
Reduta Dobrego Imienia.

Przypominamy, że zgodnie z wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Natalia Nitek-Płażyńska ma przeprosić 
Niemca Hansa G. za to, że… nagrywała 
jego wypowiedzi i upubliczniała nagra-
nia w mediach przed procesem.

Hans G. to Niemiec, który prowa-
dząc biznes w Polsce, używał wobec 
polskich pracowników słów godzących 
w ich dobra osobiste i narodowe – przy-
pomina fundacja. – Jak ustaliły sądy 
(cywilny i karny), niemiecki przedsię-
biorca nazywał siebie hitlerowcem, wy-
grażał, że zabiłby wszystkich Polaków, 
a w swoich wypowiedziach posługiwał 
się mową nienawiści. Groził także pra-
cownicy śmiercią, powołując się na 
wyższość Niemców nad Polakami.

Po dwuletnim procesie, w lutym 
2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w 
procesie cywilnym zobowiązał Hansa 
G. do przeproszenia Natalii Nitek-Pła-
żyńskiej w mediach ogólnopolskich 
oraz do zapłaty 50 tys. zł tytułem za-
dośćuczynienia (wpłata na rzecz Mu-
zeum Piaśnickiego w Wejherowie). Po-

wódka domagała się 150 tysięcy złotych 
na wskazany przez nią cel i przeprosin. 
Hans G. nie został skazany za znieważa-
nie narodu polskiego czy propagowanie 
nazizmu.

Przeciwko Hansowi G. toczyło się 
także postępowanie karne. W grudniu 
2019 r. Sąd Rejonowy w Wejherowie 
uznał oskarżonego za winnego występku 
z art. 216 kodeksu karnego, par. 1 przez 
to, że od czerwca do grudnia 2015 roku 
znieważał on pracowników biurowych 
firmy słowami powszechnie uznawany-
mi za obelżywe i poniżające: „Pracować 
niewolnicy” i „Małpa to Polak, a najwyż-
sze stadium rozwoju to Niemiec”.  Hans 
G.  ma zapłacić grzywnę w wymiarze 20 
tys. złotych. Ponadto cztery pracownice 
firmy otrzymają  od Hansa G. nawiązki 
za wyrządzone krzywdy w wysokości 3,5 
tys., 3 tys., 2,5 tys. i 2 tys. złotych.

W ocenie sądu G. wypełnił też zna-
miona przestępstwa z artykułu 190 k.k. 
przez to, że groził Natalii Nitek-Pła-
żyńskiej pozbawieniem życia, używa-
jąc sformułowania „Zabiłbym każdego 
Polaka”. Za ten czyn sąd wymierzył mu 
karę ośmiu miesięcy pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu na dwa lata. Skaza-
ny będzie musiał też przeprosić Natalię 
Nitek-Płażyńską. Sąd nałożył także na 
Hansa G. grzywnę w wysokości 5 tys. 
złotych i zasądził od niego pokrycie 
kosztów sądowych.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok, który 
zapadł w procesie cywilnym. W ocenie 
sądu „obie strony zachowały się nagan-
nie”, gdyż Nitek-Płażyńska nie ograniczy-
ła się do przekazania nagrań organom ści-
gania i zamiast zachować je na potrzeby 
procesu, upubliczniła je w mediach i wie-
lokrotnie wypowiadała się o pracodawcy 
Hansie G. publicznie w ostrych słowach. 
Od stron zasądzono po 10 tys. zł.

Czy można nagrać pracodawcę? 
Teoretycznie na nagranie trzeba… mieć 
jego zgodę. Ale trudno wyobrazić sobie, 
by pracownik poprosił szefa, by ten po-
wtórzył groźby do mikrofonu. Nielegal-
ne nagranie sąd traktuje jako wątpliwy 
dowód, który ktoś mógł zmanipulować. 
Wystarczy z materiału usunąć odpo-
wiedni fragment, by zmienić charakter 
wypowiedzi. Takie głośne sprawy już 
się toczyły, gdzie główne role grały np. 
zniszczony dyktafon sopockiego kupca 
lub utopiony w wannie laptop ministra. 
Nagrywający mógł też np. pominąć 
fragment rozmowy, który wskazuje, że 
sprowokował rozmówcę.

Jednak to, co może bulwersować, to 
orzeczenie, w którym Sąd, zasądzając 
od Natalii Nitek-Płażyńskiej 10 tysięcy 
złotych na WOŚP i od przedsiębiorcy 
z Dębogórza też 10 tysięcy, zrównał 
dwie przewiny. Teraz sprawą zapewne 
zajmie się Sąd Najwyższy.

Tomasz Modzelewski

Będzie wniosek o kasację w sprawie  
Natalii Nitek-Płażyńskiej i nagrania 
niemieckiego przedsiębiorcy
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Zasady

Zwolnień grupowych dokonuje 
pracodawca zatrudniający co najmniej 
20 pracowników, jeżeli w okresie nie-
przekraczającym 30 dni przeprowadza 
redukcję zatrudnienia, wypowiadając 
umowę o pracę lub na mocy porozu-
mienia stron z przyczyn niedotyczących 
pracowników i zwolnienia te obejmu-
ją:
 10 pracowników, gdy pracodawca 

zatrudnia mniej niż 100 pracowni-
ków,

 10 proc. pracowników, gdy praco-
dawca zatrudnia co najmniej 100, 
jednakże mniej niż 300 pracowni-
ków,

 30 pracowników, gdy pracodawca 
zatrudnia co najmniej 300 lub więcej 
pracowników.
Do stanu zatrudnienia nie wlicza 

się pracowników tymczasowych oraz 
innych osób świadczących pracę w ra-
mach innych niż stosunek pracy stosun-
ków prawnych (np. umów o charakterze 
cywilnym).

Jeśli zwolnienia w okresie nieprze-
kraczającym 30 dni obejmują mniej-
szą liczbę pracowników niż liczba 
określona dla zwolnienia grupowego, 
mamy do czynienia ze zwolnieniami 
indywidualnymi, podlegającymi jed-
nak reżimowi ustawy o zwolnieniach 
grupowych, jeśli pracodawca zatrud-
nia ogółem co najmniej 20 pracow-
ników.

Przyczyny niedotyczące pracowni-
ka – są to wszelkie okoliczności będące 
przyczyną rozwiązania umowy niezwią-
zane z osobą pracownika (np. przyczyny 
ekonomiczne, organizacyjne, upadłość, 
likwidacja).

Zwolnienia grupowe 
a świadczenia pieniężne 
należne pracownikom

Pracownikowi, któremu pracodawca 
wypowiada umowę o pracę w ramach 
grupowego zwolnienia, należy się od-
prawa pieniężna w wysokości:
 jednomiesięcznego wynagrodzenia, 

jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy krócej niż 
2 lata,

 dwumiesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

 trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
jeżeli pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Świadectwo pracy

Pracodawca musi wydać pracowni-
kowi świadectwo pracy niezwłocznie 
w przypadku rozwiązania z nim umowy 
o pracę lub jej wygaśnięcia, w ostatnim 
dniu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych 
w ciągu 7 dni od 
zarejestrowania w PUP

Ustawa o promocji zatrudnienia i in-
stytucji rynku pracy przewiduje, że gdy 
z porozumienia lub innych dokumen-
tów, np. świadectwa pracy, wynika, że 
nastąpiło ono z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, pozwala ona na przy-
znanie prawa do zasiłku niezwłocznie 
(po 7 dniach od rejestracji w urzędzie 
pracy).

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca-
ny jest przez okres od 6 do 12 miesięcy. 
Długość wypłaty świadczenia zależy 
od kilku czynników, spośród których 
można wymienić na przykład stopę 
bezrobocia na terenie powiatu.

Aktualnie zasiłek dla bezrobotnych, 
przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi 
861,40 zł przez pierwsze 3 miesiące pra-
wa do zasiłku, a przez kolejne – 676,40 
zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub 
obniżeniu w zależności od stażu pracy.

Zasiłek podwyższony – 120 proc. 
kwoty bazowej – otrzymują ci, którzy 
przepracowali więcej niż 20 lat, czyli 
odpowiednio 1033,68 zł i 811,68 zł.

Powyższe wypłaty zostały ujęte w 
kwocie brutto.

W celu rejestracji w urzędzie pracy 
konieczne jest posiadanie przy sobie 
dowodu osobistego bądź innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość. Do 
wglądu urzędnikom należy przedstawić 
świadectwa szkolne, dyplomy oraz in-
nego rodzaju dokumenty potwierdza-
jące uzyskane kwalifikacje zawodowe. 
Następnie przedstawić należy posia-
dane świadectwa pracy bądź inne do-
kumenty potwierdzające zatrudnienie 
w celu ustalenia stażu pracy niezbęd-
nego między innymi do obliczenia wy-
sokości zasiłku. 

Składkę zdrowotną za osobę za-
rejestrowaną jako bezrobotna opłaca 
właściwy urząd pracy, ale tylko w przy-
padku braku innej podstawy do objęcia 
jej obowiązkiem ubezpieczenia.

Reasumując, niezależnie od okre-
su, który pozostał do nabycia prawa 
do innych świadczeń, np. emerytury, 
można zarejestrować się w PUP w celu 
uzyskania prawa do zasiłku dla bezro-
botnych i objęcia nas ubezpieczeniem 
zdrowotnym. 

Świadczenie przedemerytalne

Ponadto osobom zarejestrowanym w 
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 
przez co najmniej 180 dni i pobierającej 
z tego tytułu zasiłek oraz po spełnieniu 
pozostałych przesłanek przysługuje 
prawo do świadczenia przedemerytal-
nego.

Świadczenie przedemerytalne przy-
sługuje osobie, jeśli spełnia warunki 
oraz jeśli:
 przez okres co najmniej 180 dni 

pobierała zasiłek dla bezrobotnych 
(okres ten potwierdzi urząd pracy 
odpowiednim zaświadczeniem),

 nadal jest zarejestrowana jako oso-
ba bezrobotna (ten fakt potwierdzi 
urząd pracy odpowiednim zaświad-
czeniem),

 w okresie pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych nie odmówiła bez 
uzasadnionej przyczyny przyjęcia 
zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej (ten fakt potwierdzi urząd 
pracy odpowiednim zaświadcze-
niem),

 wniosek o przyznanie świadczenia 
przedemerytalnego został złożony 
do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wy-
dania przez urząd pracy dokumentu 
potwierdzającego, że przez 180 dni 
osoba pobierała zasiłek dla bezro-
botnych.
Pracownik może starać się o świad-

czenie przedemerytalne, jeśli spełnia 
tzw. warunki indywidualne:
 ma ukończone 56 lat (kobiety) i 61 

lat (mężczyźni) oraz ma 20 lat stażu 
pracy (kobiety) i 25 lat (mężczyź-
ni),

 pracę stracił z powodu likwidacji 
zakładu lub jego niewypłacalności,

 skończył 55 lat (kobiety) i 60 lat 
(mężczyźni), ale wtedy okresy skład-
kowe i nieskładkowe muszą wynosić 
30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni), 
a pracę stracił z winy pracodawcy,

 ma staż pracy minimum 35 lat (ko-
biety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę 
stracił z winy pracodawcy.
Wysokość świadczenia przedeme-

rytalnego od 1 marca 2020 r. wynosi 
1210,99 zł

Wniosek o emeryturę

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, 
poza spełnieniem określonych przez 
ustawę przesłanek, konieczne jest wy-
stąpienie z wnioskiem zawierającym żą-
danie przyznania takiego świadczenia. 

Wniosek o przyznanie świadczenia 
może zostać złożony na piśmie, ustnie 
do protokołu w organie rentowym albo 
elektronicznie – przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE). Aby skorzystać 
z możliwości złożenia wniosku elektro-
nicznie wymagane jest założenie konta 
na PUE ZUS oraz profilu zaufanego 
na Elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) lub 
posiadanie bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego.

Druki wniosków i załączników 
można pobrać na stronie internetowej 
ZUS.

Opracowała Maria Szwajkiewicz

Zwolnienia grupowe. I co dalej? 
Zasiłek dla bezrobotnych 
wypłacany jest przez 
okres od 6 do 12 miesięcy. 
Długość wypłaty 
świadczenia zależy od kilku 
czynników, spośród których 
można wymienić na 
przykład stopę bezrobocia 
na terenie powiatu.
Aktualnie zasiłek dla 
bezrobotnych, przy stażu 
pracy od 5 do 20 lat, 
wynosi 861,40 zł przez 
pierwsze 3 miesiące prawa 
do zasiłku, a przez kolejne 
– 676,40 zł. Kwoty te 
ulegają podwyższeniu lub 
obniżeniu w zależności od 
stażu pracy.

Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” 
zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. W Regionie 
Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku. Od ponad roku 
posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na sta-
cjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzy-
stać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A. 

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy 
w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można po-
brać ze strony www.solidarnosc.gda.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać 
do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu 
Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje 
legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związ-
kowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. 
zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ 
„Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia 
do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU 
SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi 
uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji. 

O czym należy pamiętać?
 zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
 właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
 zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
 z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach 

jednej umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje na:
 PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
 PZU Dom,
 PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
 PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, 

Mienie ruchome, NNW Rolnika,
 PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, moż-
liwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży 
auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szcze-
gółowa oferta dostępna jest pod adresem: klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

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

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny 
do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych 
kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, 
LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 
groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup 
olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator 
wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produk-
tów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator/nagrody.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Elektroniczna
legitymacja członkowska



Nr 6 / czerwiec 202022

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

Region Słupski NSZZ „Solidarność”
ul. Jedności Narodowej 2, 76-200 Słupsk
Tel. 59 842 68 85, fax 59 842 87 47, kom. 504 236 574
sekr.slupsk@solidarnosc.org.pl lub nszz_sl@poczta.onet.pl

SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

– Na początku naszej rozmowy pro-
szę jeszcze raz przyjąć gratulacje 
z racji wybrania Pana przez Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Słup-
skiego NSZZ „Solidarność” na prze-
wodniczącego ZR, to wielkie wy-
różnienie, wyraz zaufania, ale także 
duża odpowiedzialność.

– Dziękuję bardzo, szczególnie chcę 
podziękować wszystkim tym, którzy na 
mnie oddali swój głos, ale również mojemu 
konkurentowi w walce o fotel przewodni-
czącego Dariuszowi Piankowskiemu z By-
towa. Wyborom zawsze towarzyszą jakieś 
emocje, i tym razem one były, bo nigdy nie 
można być pewnym do chwili ogłoszenia 
wyników, kto jest ich zwycięzcą, a o demo-
kratyczne wybory przecież „Solidarność” 
walczyła od samego początku swojego 
powstania. Jest to na pewno wielki kredyt 
zaufania, którym mnie obdarzyli delegaci. 
Zdaję sobie z tego sprawę, wiem, ile pracy 
nas wszystkich czeka. Mam już za sobą 
wprawdzie wiele lat pracy jako wiceprze-
wodniczący Regionu, nabyłem doświad-
czenia niezbędnego do kierowania Związ-
kiem, wiele też się nauczyłem od Staszka 
Szukały, odchodzącego przewodniczącego, 
ale mam też swoją wizję rozwoju naszego 
Regionu i chciałbym przy pomocy naszych 
koleżanek i kolegów związkowców wdro-
żyć ją w życie.

– Region Słupski, skupiający 65 or-
ganizacji, które zrzeszają łącznie 
2500 członków, jest najmniejszym 
Regionem w strukturach „Solidar-
ności” w kraju. Jaka jest Pana wizja 
rozwoju Związku i co trzeba zrobić 
w najbliższym czasie, aby zwiększyć 
liczebność w naszym Regionie?

Nowe władze słupskiej „Solidarności” 
stawiają na zwiększenie liczebności członków
Rozmowa z TADEUSZEM PIETKUNEM, nowym przewodniczącym 
Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” 

Tadeusz Pietkun, przewodniczący ZR Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

– Aby nasz Region mógł dalej sa-
modzielnie istnieć, musimy postawić 
na jego rozwój poprzez pozyskiwanie 
nowych członków, tu innego wyjścia nie 
ma. Założyłem, że na koniec tej kadencji 
liczebność Związku ma wynosić 5 tysięcy 
członków. Zdaję sobie sprawę, że jest to 
ambitny plan, ale myślę, że jak najbardziej 
możliwy do zrealizowania. W bazie za-
kładów na terenie naszego Regionu jest 
ogromny potencjał. W wielu z nich nie 
ma żadnych organizacji związkowych, 
będziemy zwiększali działalność, aby tam 
właśnie dotrzeć i pokazać pracownikom, 
jakie korzyści i jaką pomoc będą mieli, 
gdy taka organizacja u nich powstanie. 
Przykładem niech będzie nowo powstała 
organizacja zakładowa w Mowi w Duni-
nowie pod Słupskiem, gdzie z każdym 
miesiącem przybywa naszych członków. 
Nie można też zapominać o istniejących 
organizacjach zakładowych, tam też trze-
ba nasilić działania, aby liczebność stale 
wzrastała. Tu z kolei dobrym przykładem 
jest słupska Scania i bytowski Polmor, 
gdzie koledzy Mirosław Okuniewski 
i Marian Rudnik wykonują kawał do-
brej roboty. Chcę bardziej zaktywizować 
istniejące organizacje do pracy w tym 
kierunku. Z tego względu, że w Słupsku 
jest ogromna liczba sklepów wielkopo-
wierzchniowych, zakładam także dotarcie 
do tych pracowników z próbą założenia 
tam naszych organizacji związkowych.

– No właśnie, jak to zrobić? Wielo-
krotnie pisaliśmy na naszych łamach 
o szkoleniach dotyczących pozyski-
wania członków, czy są jakieś nowe 
pomysły, aby te idee wprowadzić 
w życie?

– Nie odkryję tu Ameryki i powiem 
tak: pierwszą zasadą w pozyskiwaniu 
członków jest dotarcie do nich poprzez 
bezpośredni kontakt i poinformowanie, 
że jest taki związek zawodowy jak „Soli-
darność”. Można to zrobić przykładowo 
tak, jak my teraz próbujemy, a miano-
wicie przeprowadzamy akcje ulotkowe 
przed zakładami pracy. Teraz akurat 
przez sytuację epidemiczną w kraju ak-
cję tę musieliśmy zawiesić, ale po okre-
sie pandemii wrócimy do niej. Podczas 
takiej akcji wręczamy ulotki z infor-
macją o naszym Związku i pracownik 
dowiaduje się, czym jest związek zawo-
dowy, jaką rolę pełni w zakładzie pracy i 
jakie korzyści indywidualnie odniesie z 
tego tytułu. Jest to proces długofalowy, 
wiem, że nie przyniesie on zamierzone-
go efektu natychmiast, dlatego takie ak-
cje muszą być powtarzane wielokrotnie. 
Uważam, że naszym sukcesem jest to, 
że poprzez minione lata poprzez drąże-
nie tematu nowych członków i system 
szkoleń wzrosła świadomość wśród 
działaczy i liderów związkowych, tak 
ważna dla Regionu. Bardzo istotną rze-
czą jest także umiejętność przekazywa-
nia informacji przez naszych działaczy i 
tu przydają się właśnie szkolenia w tym 
zakresie. Postawiłem sobie za cel, aby 
dotrzeć do wszystkich zakładów, jakie 
istnieją w Regionie, z informacją, że 
jesteśmy, że „Solidarność” żyje.

– Jedną z obietnic, które Pan złożył 
podczas Walnego Zebrania Delega-
tów, było zobowiązanie, by budynek, 
w którym mieści się Zarząd Regionu, 
przeszedł na własność słupskiej „So-
lidarności”. Czy podtrzymuje Pan tę 
obietnicę, a jeżeli tak, to jak to Pan 
zamierza przeprowadzić?

– Oczywiście podtrzymuję swoją 
deklarację przejęcia budynku, w któ-
rym się mieścimy obecnie. Należy on 
do Urzędu Miasta Słupska, jest zabyt-
kowy i umiejscowiony w samym cen-
trum. My jako „Solidarność” jesteśmy 
zarządcą budynku, jest to szeroki 

temat, wymaga dużego zaangażowa-
nia z naszej strony, przeprowadzenia 
różnego rodzaju analiz pod względem 
prawnym i finansowym. Pierwszy krok 
to decyzja podjęta przez Zarząd Regio-
nu, to jest przed nami, i chęć zbycia 
nieruchomości przez miasto. W nie-
dalekiej przyszłości po ewentualnej 
decyzji ZR i konsultacjach z Komisją 
Krajową NSZZ „Solidarność” chcemy 
już podjąć rozmowy z Urzędem Miasta 
w Słupsku.

– Mamy szczególny okres na świe-
cie i u nas w kraju. Chodzi mi o stan 
pandemii spowodowanej korona-
wirusem. Jak sobie radzi słupska 
„Solidarność” i czy ta sytuacja nie 
pokrzyżuje waszych planów?

– Tak jak wszyscy w kraju jakoś mu-
sieliśmy naszą pracę przeorganizować, 
większość związkowców, także my w Za-
rządzie Regionu, przeszła na pracę zdalną. 
Jednak to nie upoważnia nas, abyśmy za-
niechali naszej codziennej pracy związko-
wej. Wiadomo, że plany z pozyskiwaniem 
nowych członków są jak gdyby w zawie-
szeniu, ale ten okres nie będzie trwać zbyt 
długo i gdy tylko to będzie możliwe, ru-
szamy ze zdwojoną energią.

– „Solidarność” podpisała z prezy-
dentem Andrzejem Dudą Umowę 
Programową i poparła kandydaturę 
Andrzeja Dudy na następną kaden-
cję. Jak Pan odniesie się do tej decy-
zji Komisji Krajowej?

– Jak najbardziej ją popieram, także 
cały Region Słupski. Przypomnę, że taka 

umowa była podpisana przed wybora-
mi prezydenckimi przez nasz Związek 
w 2015 roku z ówczesnym kandydatem 
na prezydenta Andrzejem Dudą i się na 
nim nie zawiedliśmy. Dotrzymał słowa, 
spełniając postulaty obniżenia wieku 
emerytalnego, podwyższenia mini-
malnej płacy, odmrożenia płac w bu-
dżetówce, wprowadzenia podwyżek dla 
pracowników oświaty i wiele innych. 
Wprowadzono także wielkie programy 
socjalne, ze sztandarowym projektem 
„500 plus”, które odczuła każda polska 
rodzina. Poprzez politykę prorodzinną 
zwiększyła się zasobność wszystkich na-
szych portfeli. Dlatego mamy zaufanie 
do Pana Prezydenta, wiemy, że obiet-
nice, pod którymi się podpisał, zostaną 
przez niego dotrzymane.

Dla nas jako silnego związku zawo-
dowego jest ważne, że prezydent Andrzej 
Duda prowadzi politykę prospołeczną, 
propracowniczą i prorodzinną, jest gwa-
rantem prowadzenia polityki walki z wy-
kluczeniem społecznym i ubóstwem. 
I, co jest istotne z naszego związkowego 
punktu widzenia, wzmacnia i kreuje dia-
log społeczny i pracowniczy, przykłado-
wo na forum Rady Dialogu Społeczne-
go. Wiadomo, że w dobie pandemii nie 
uda się uniknąć kosztów związanych ze 
zwolnieniami pracowników. Pan Prezy-
dent zobowiązał się zainicjować wpro-
wadzenie ustawy zwiększającej zasiłek 
dla bezrobotnych, a także wprowadzić 
dodatek solidarnościowy dla tracących 
pracę w wysokości 1200 złotych na okres 
trzech miesięcy.
– Dziękuję za rozmowę.

– Aby nasz Region mógł dalej 
samodzielnie istnieć, musimy 
postawić na jego rozwój 
poprzez pozyskiwanie nowych 
członków, tu innego wyjścia 
nie ma. Założyłem, że na 
koniec tej kadencji liczebność 
Związku ma wynosić 5 tysięcy 
członków. Zdaję sobie sprawę, 
że jest to ambitny plan, ale 
myślę, że jak najbardziej 
możliwy do zrealizowania. 
W bazie zakładów na terenie 
naszego Regionu jest ogromny 
potencjał. 

18 maja br. odbyło się pierwsze po 
przerwie spowodowanej pandemią 
w naszym kraju posiedzenie Prezy-
dium Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” w Słupsku. Najważniejszymi 

tematami było przygotowanie się do 
najbliższego posiedzenia Zarządu 
Regionu i omówienie  spraw finan-
sowych związanych z prowadzeniem 
naszego Regionu.

Posiedzenie Prezydium 
ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku

Budynek Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.
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Na początku marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ogłosiła pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Od tego czasu słowa: 
epidemia, pandemia i endemia są wielokrotnie powtarzane na całym 
świecie. Co one dokładnie znaczą, czym różnią się te pojęcia i jakie 
jest ich pochodzenie?

Epidemia 

Epidemia to słowo pochodzenia greckiego [z gr. epi ‘na’ + demos ‘ludzie’], 
oznaczające dosłownie ‘charakter nagminny czegoś’. 

Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” obecnie termin epidemia zna-
czy: 
1. pojawienie się wśród ludności danego terenu dużej liczby zachorowań na 

określoną chorobę, 
2. nagminne występowanie, rozpowszechnianie się czegoś, 
3. masowe występowanie na określonym terenie zachorowań roślin na daną 

chorobę.

Epidemia chorób zakaźnych występuje lub bierze początek zwykle na te-
renie, na którym zachorowania występowały endemicznie (patrz: endemia), 
może także wystąpić na obszarze dotychczas wolnym od tej choroby. 

Termin epidemia bywa też stosowany na określenie wszelkich chorób, ura-
zów, stanów patologicznych, a także innych zjawisk występujących masowo 
wśród ludności na określonym terenie (np. epidemia samobójstw).

Epidemie towarzyszą ludziom przez cały czas, np. w XX i XXI wieku wystą-
piły: grypa azjatycka (1957–1958), ptasia grypa, świńska grypa czy zakażenie 
wirusem HIV – powodujące zespół nabytego zaniku odporności (AIDS).

Pandemia

Wyraz pandemia również wywodzi się z języka greckiego [gr. pandēmía = 
pan ‘wszyscy, całkowity’ + demos ‘lud’] i dosłownie znaczy ‘cała ludność’. 

Obecnie w „Słowniku języka polskiego” pandemia to:
1. nazwa wielkiej epidemii obejmującej swym zasięgiem bardzo duże obszary 

(kraje, a nawet kontynenty) w tym samym czasie, charakteryzującej się 
łatwością rozprzestrzeniania się;

2. termin oznaczający idealny sojusz wszystkich narodów, żyjących w pokoju 
i wzajemnej zgodzie.

Do największych pandemii w historii zalicza się m.in.: dżumę Justyniana 
występującą w połowie VI wieku na terenie Bizancjum, Afryki Północnej oraz 
środkowej części Azji i Europy; czarną śmierć – dżumę z XIV w., która wystą-
piła w Azji oraz Europie i zabiła ok. 200 milionów osób; czarną ospę z XVI w. 
– obejmującą obie Ameryki oraz czarną ospę z XVIII wieku, która w Europie 
zabiła ok. 60 milionów ludzi; dżumę, która w XIX w. wybuchła w Chinach 
(Yunnan) i stopniowo ogarnęła inne kontynenty (w Chinach i Indiach było 
około 12 milionów śmiertelnych ofiar); cholerę z XIX w. – powodującą w sa-
mych Indiach około 40 milionów ofiar śmiertelnych, a w Europie i Ameryce 
ok. 100 tysięcy zmarłych; grypę hiszpankę z lat 1918–1919 – uznawaną za naj-
większą pandemię grypy w dziejach ludzkości, bo ogarnęła niemal wszystkie 
kontynenty i spowodowała śmierć około 100 milionów osób.

Endemia

Oprócz pandemii i epidemii istnieje jeszcze epidemiologiczny termin ende-
mia [gr. éndēmos ‘miejscowy’] – określający stałe występowanie zachorowań 
na określoną chorobę na danym obszarze w liczbie utrzymującej się przez 
wiele lat na podobnym poziomie, np. w południowo-wschodniej Azji jest to 
cholera, dżuma i zimnica, a w środkowej Afryce, niektórych regionach Ame-
ryki Południowej i Środkowej są to choroby pasożytnicze i cholera. Termin 
endemia stosuje się również do wielu chorób niezakaźnych, np. nazywa się 
tak częste występowanie w określonym rejonie awitaminozy.

Przy okazji – wyraz zdrowie

Słowo zdrowie jest ogólnosłowiańskie. Można je wywieść z morfemów 
praindoeuropejskich i zrekonstruować znaczeniowo jako – ‚z dobrego 
drzewa’.

A zatem życzę zdrowia!
Barbara Ellwart

NA KOŃCU JĘZYKA

Epidemia, 
pandemia  
i endemia

CZYTELNICY I MY

LIST DO REDAKCJI

POZIOMO
4) był nim Władysław Kozakiewicz,  
7) mieszkanka miasta z Festiwalem Kul-
tury im. Marka Grechuty,  9) karnawał 
to dla niego najlepszy czas, 10) z zam-
kiem nad Wisłą w pow. tczewskim, 
11) odeprzeć atak, 13) średniowieczny 
aktor, 15) jeden z Bohatyrowiczów, 
17) brawa, wiwaty, 18) oprawa książki, 
20) wek, twist, 21) wierszowana zagad-
ka, 24) męski płaszcz, 26) stanowcze 
polecenie, 27) ufność, wiara, 28) szar-
lotka, 29) wojskowy policjant.

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10

11 12 13 14

15 16

17 18 19

20

21 22 23 24

25 26

27

28

29

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, 
adresy w stopce na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”.  Rozlosowa-
liśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki 
z innowacją z nr. 3/2020. Otrzymuje ją 
pani Justyna Turczyńska. Nagrodę wyśle-
my pocztą. Hasło brzmiało: „Święty Józef 
pogodny, będzie roczek wodny”.

PIONOWO
1) mała osłona na lampkę, 2) wydać 
opinię, 3) autor „Gargantui i Panta-
gruela” 4) zakazany temat,  5) Wiślany, 
Zegrzyński, 6) stan upadku, 8) składka, 
10) jasnobrązowa klacz, 12) ruch ptasich 
skrzydeł, 14) pracuje na cmentarzu, 
16) bagno, trzęsawisko, 17) odepchnąć, 
oddalić, 19) szuja, łajdak, 22) niejeden w 
biurze prawnym, 23) w cyrku, 24) krako-
wiak, twist i krzesany, 25) zespół z Beatą 
Kozidrak.

(kas)

W szare kratki należy wpisać dwie litery, któ-
re czytane wierszami utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z wierszowaną zagadką

Wiarygodność 
Postęp w każdej dziedzinie wymaga 

krytycyzmu, ale jeżeli na nim poprze-
staniemy, żadnego pożytku z niego nie 
będzie. Dlaczego? Bo krytycyzmowi nie 
towarzyszy realne podejście do zastanej 
sytuacji. Orężem opozycji jest totalna 
krytyka wszystkiego, co czyni rząd. Na 
nic zdadzą się dziś werbalne deklara-
cje opozycji działania na rzecz dobra 
wspólnego, gdy przypomnimy sobie, 
jak wielkie szkody wyrządziła ona kra-
jowi, gdy sprawowała rządy. Opozycja 

nie zdała testu na wiarygodność. Oka-
zało się, że jej celem było utrzymanie 
władzy wyłącznie dla partykularnych 
korzyści, a nie dla dobra wspólnego. 

Wypowiedzi osób wybitnych (ale 
w swoim zawodzie) wprawiają mnie w 
przygnębienie, gdy poprzestają tylko 
na krytyce i żądaniach, często słusz-
nych, ale nierealnych. Co chcą przez to 
osiągnąć? Należałoby tu przypomnieć 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego, który 
kładł nacisk na skuteczność działania 
dla osiągnięcia celu. W ocenie środków 

do celu wyróżniał ocenę emocjonalną 
i ocenę użyteczności. Ocenę użytecz-
ności uważał za szczególnie ważną. 
To skuteczność w osiągnięciu celu na 
miarę obiektywnych możliwości jest 
najlepszym gwarantem wiarygodno-
ści, a przez to zaufania społeczeństwa 
do sprawujących władzę.

Zbigniew Bulczak
Ps. Stanisław Konarski w dziele 

„O skutecznych rad sposobie” zwalczał 
między innymi liberum veto i warchol-
stwo panujące w parlamencie. 

KONKURS

W 2020 roku obchodzimy m.in. 40 
rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. 
Wiele osób ma osobiste wspomnienia, nie-
którzy posiadają materiały, których część 
nigdy nie ujrzała światła dziennego. Aby 
to zmienić, redakcja „Magazynu Solidar-
ność” ogłosiła konkurs na opowiedzenie 
o osobistych doświadczeniach związanych 
z powstaniem Związku. Prosimy o pisemne 
wspomnienia i zdjęcia.

Najciekawsze opublikujemy w „Maga-
zynie”, a więcej zamieścimy na naszej stronie 
internetowej. Zgłoszenia można wysyłać na 
t.modzelewski@solidarnosc.gda.pl

Przyślij zdjęcie lub wspomnienie

Gdańsk – rok 1988.
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Reklama

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

PRZEWODNICZĄCY I SEKRETARIAT pok. 
107, 308 43 52, 308 44 4,301 88 54 
fax: 308 44 18, prezydium@solidarnosc.gda.pl 

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

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

CZŁONKOWIE PREZYDIUM, pok. 107, 111 
308 43 69, 308 42 60

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIURO PRACY, pok. 9, 301 34 67, 
308 43 47, biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

REG. SEKCJA SŁUŻBY ZDROWIA, 
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

KARTUZY, ul. Gdańska 15, pok. 20
502 172 289, tel./fax 681 31 00 

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

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

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

PUCK, ul. Sambora 16 502 172 289, 673-16-15 

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58 Szpęgawsk. Kociewska Golgota

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Na Pomorzu, tuż po wybuchu II woj-
ny światowej, od 1 września 1939 r. do 
marca 1940 r., z inicjatywy Wehrmachtu, 
niemieckich władz policyjnych oraz Selb-
stschutz (niemiecka organizacja paramili-
tarna) powstało kilkadziesiąt obozów dla 
ludności polskiej, zarówno dla jeńców 
wojennych, jak i cywilów. Największym 
z nich był Stutthof. Jednak obozy to nie 
wszystko. Niemcy prowadzili działalność 
eksterminacyjną wymierzoną przeciwko 
polskiej inteligencji, czyli „osób niepożą-
danych z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa Trzeciej Rzeszy” poprzez egzekucje 
dokonywane głęboko w lasach. Jednym 
z takich miejsc był Las Szpęgawski, któ-
rego historia jest nieco zapomniana, gdyż 
bardziej spektakularna zbrodnia rozegra-
ła się na Kaszubach, w Piaśnicy. 

Od pierwszych dni września 1939 r.
w Lesie Szpęgawskim doszło do serii 
masowych egzekucji, o czym poza Po-
morzem mało się mówi. Do początków 
1940 r. zamordowano w nim około 5 do 
7 tysięcy osób, głównie przedstawicieli 

Tym razem pojedziemy w stronę Starogardu Gdańskiego. Jadąc dalej, na 
północny wschód, czyli główną drogą w stronę Tczewa, kilka kilometrów 
za Stadem Ogierów zobaczymy biało-czarny, nieco surrealistyczny pomnik, 
na którym umieszczono cztery cyfry: 1939. Tuż przed nim stoi tablica infor-
macyjna z napisem „Szpęgawsk”, piktogramy miejsca pamięci narodowej 
oraz parkingu leśnego, do którego wiedzie boczna droga przez las, około 
1,7 km. Widnieje tam również dopisek: „Groby masowe”. Proponuję się tam 
zatrzymać i wjechać w głąb lasu.

polskiej elity politycznej i intelektualnej 
z terenu Kociewia, ale i Żydów oraz osoby 
innych narodowości, w tym ok. 2 tysiące 
pacjentów zakładów psychiatrycznych 
w Kocborowie, Prabutach i Świeciu nad 
Wisłą. Las Szpęgawski, jak czytamy na ta-
blicy informacyjnej, jest więc obok Lasów 
Piaśnickich oraz lasów w pobliżu miej-
scowości Mniszek i Grupa (obie osady 
położone w woj. kujawsko-pomorskim) 
największym cmentarzem niemieckiego 
ludobójstwa na Pomorzu. 

Pierwszej egzekucji Selbstschutz, pod 
przywództwem Paula Drewsa, doko-
nał 13 września 1939 r., rozstrzeliwując 
dziesięciu młodych Polaków. Jeszcze we 
wrześniu zamordowano kolejnych 150 
obywateli polskich. Następnie zaczęto 
zabijać księży, w tym profesorów słynne-
go Collegium Marianum w Pelplinie, na-
uczycieli, lekarzy, oficerów w stanie spo-
czynku, kupców, właścicieli ziemskich, 
pisarzy, dziennikarzy… Lista zawodów 
jest bardzo długa. Właśnie dla nich od 
16 września do 18 listopada 1939 r. ko-

pano masowe groby. Miejscowej ludno-
ści zabroniono wstępu do lasu pod karą 
śmierci. Pierwszego masowego mordu na 
88 pacjentach z Kocborowa dokonano 
22 września, bowiem zdaniem Niemców 
„chorzy stanowili niepotrzebny balast dla 
społeczeństwa”. Zabijano ich strzałami 
w tył głowy albo usypiano zastrzykami. 
W kolejnych egzekucjach zastrzelono 
wszystkich pacjentów, a także personel 
szpitala, łącznie z dyrektorem. 

Od wiosny 1940 r. Niemcy zaczęli 
zacierać miejsca egzekucji, a w połowie 
1944 r. wyciągali z grobów zwłoki i palili 
je na stosach. Szczątki ponownie wrzu-
cali do grobów. Zasypywali je wapnem 
i ziemią. Część prochów wykorzystywali 
jako nawóz rolniczy. Po wojnie komisja 
ekshumacyjna odkryła w jednym kom-
pleksie 32 masowe mogiły różnej wielko-
ści, gdzie mieściło się nawet 450 zwłok. 
Siedem mogił oddalonych o 500 do 1000 
metrów znaleziono wiele lat później. Do 
dzisiaj nie udało się ustalić ostatecznej 
liczby ofiar ani ich personaliów. Jak na 
razie znanych jest 2400 nazwisk. Na-
tomiast jeśli chodzi o zbrodniarzy, to 
zaledwie kilku skazano na śmierć, inni 
otrzymali kary niezwykle łagodne.

Na miejsce zbrodni wybrano Las 
Szpęgawski, bo należał do niemieckie-
go ziemianina z rodu von Palleske, któ-
rego mauzoleum, łącznie z rodzinnym 
cmentarzem, do dzisiaj znajduje się 
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nieopodal masowych grobów. Ponadto 
był to odludny teren z piaszczystą, łatwą 
do kopania ziemią. 

W 2019 roku, w 80 rocznicę tragedii, 
w Lesie Szpęgawskim odsłonięto niezwy-
kły pomnik upamiętniający ofiary mordu. 
Składa się ze 117 pionowych owalnych, 
betonowych, wysokich na kilka metrów 
elementów, mających przypominać drze-
wa w lesie, a jednocześnie labirynt, z któ-
rego nie ma wyjścia. Są tam również 33 
krótsze elementy obrazujące ścięte pnie. 
To na nich wypisano nazwiska ofiar. Jeden 
pień jest pusty, zadedykowany ofiarom 
nieznanym. Obok pomnika stoi drew-
niany krzyż z postaciami Ukrzyżowane-
go oraz Marii i św. Jana wykonany przez 
ludowego artystę. Jakże wymowny.
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