
          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Piotr Duda ostro 
o propozycjach PO
Najnowsze propozycje PO nie 
zasługują nawet na komentarz. 
Przekraczają wszelkie granice 
demagogii politycznej i przywołują 
demony z czasów, gdy ta ekipa 
razem z PSL rządziła Polską.
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Podczas jednego z ostatnich 
spotkań Prezydium Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przeanalizowane 
zostały informacje z poszcze-
gólnych organizacji. Z danych 
tych wynikło, że w Rumi odno-
towano ostatnio dosyć duży 
wzrost liczby członków. Jak to 
obecnie wygląda? 
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„Solidarność” oświatowa w Rumi

Andrzej Kościk o sytuacji 
marynarzy

Impas spowodowany pandemią 
wpłynął negatywnie na sytuację 
marynarzy na całym świecie. 
Problemem jest między innymi 
podmiana załóg – setki marynarzy 
miesiącami przebywa na statkach, 
nie mogąc wrócić do domu. 
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11 lutego br. odbyło się 
spotkanie współprzewod-
niczących Zespołu Trój-
stronnego ds. Przemysłu 
Stoczniowego. Spotkanie 
zorganizował i w nim 
uczestniczył sekretarz 
stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury Marek Gró-
barczyk. 
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Ratujmy stocznie

Z jednej strony prowadzone 
przez rząd tarcze antykry-
zysowe i zawierane przez 
pracodawców i  związki 
zawodowe bądź przedstawi-
cieli pracowników porozu-
mienia pomogły uratować 
nawet 6 milionów miejsc 
pracy, z drugiej zaś strony 
tempo przyjmowania ustaw 
i niedostateczne konsultacje 
spowodowały, że nie obyło 
się bez wpadek. 
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Dialog społeczny w czasie pandemii

Rozmowa z Krzysztofem Rzeszut-
kiem, wiceprzewodniczącym Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
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Wiem, że wystąpiłem 
w słusznej sprawie

W Mieście Wolności i Solidarności karze 
się  „Solidarność” za baner z okazji  
40-lecia jej powstania! str. 3
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Solidarni z Lee Cheuk Yanem

14 lutego był dniem solidarności z Lee Cheuk 
Yanem. sekretarzem generalnym Konfederacji Związ-
ków Zawodowych w Hongkongu, wybitnym dzia-
łaczem doskonale znanym w świecie związkowym. 
Obecnie przebywa on w więzieniu, gdzie zostało mu 
postawionych 9 zarzutów, głównie za udział w niele-
galnych zgromadzeniach. To jawna próba ograniczenia 
wolności i swobód obywatelskich przez hongkoński 
rząd. NSZZ „Solidarność” pragnie okazać wsparcie Lee, 
biorąc udział w akcji w związkowych mediach społecz-
nościowych oraz wystosowując do władz w Hongkon-
gu list wzywający do wycofania zarzutów i poszano-
wania podstawowych praw i wolności człowieka. 

Zwalczanie raka musi być ważną częścią 
unijnej strategii BHP

Komisja Europejska opublikowała w lutym 2021 r. 
Plan Walki z Rakiem. W ocenie związków zawodo-
wych jest on jednak mało ambitny i konieczna jest in-
tensyfikacja działań na rzecz wyeliminowania chorób
nowotworowych powiązanych z pracą zawodową. 

Plan komisji opiera się na czterech głównych 
filarach. Pierwszy stanowi zapobieganie poprzez
działania dotyczące kluczowych czynników ryzyka, 
takich jak tytoń (w celu zapewnienia, aby mniej niż 
5 proc. populacji używało tytoniu do 2040 r.), szkodli-
we spożycie alkoholu czy zanieczyszczenie. Ponadto 
kampania „HealthyLifestyle4All” będzie promować 
zdrową dietę i aktywność fizyczną. Drugi filar to
wczesne wykrywanie raka poprzez poprawę dostępu 
do badań. Trzecim filarem ma być diagnozowanie i
leczenie poprzez działania zapewniające lepiej zinte-
growaną i kompleksową opiekę nad chorymi na raka 
oraz równy dostęp do wysokiej jakości opieki i leków. 
W czwartym filarze chodzi o  poprawę jakości życia
pacjentów z rakiem oraz osób, które przeżyły terapię, 
w tym rehabilitację, oraz środki wspierające integra-
cję społeczną i reintegrację w miejscu pracy. 

W odpowiedzi na publikację tego planu Per Hil-
mersson, zastępca sekretarza generalnego EKZZ, 
wskazał, że ruch związkowy z zadowoleniem przyj-
muje uwzględnienie w nim bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jednakże rozczarowujące są niewielkie ambicje 
komisji w tym obszarze. Ponad 100 tys. osób umiera 
co roku w Europie na raka powiązanego z pracą za-
wodową, co stanowi około 10 proc. wszystkich zgo-
nów kancerogennych. 

W KRAJU

„Jazgot wielkich koncernów” 
W związku z tzw. protestem mediów przewod-

niczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda wydał oświadczenie, w którym stwierdził, 
że „zapowiedź wprowadzenia podatku od reklam 
nie ma nic wspólnego z ograniczaniem wolności 
słowa, a protest największych koncernów me-
dialnych jest motywowany wyłącznie względami 
finansowymi”. Przewodniczący wypomniał wiel-

kim koncernom medialnym, że nie protestowały, 
gdy rzeczywiście wolność słowa była w Polsce 
zagrożona, jak w przypadku Telewizji Trwam, 
„Rzeczpospolitej”, „Uważam Rze” i „Wprost” czy na-
wet licznych ostatnio przypadków blokowania na 
portalach społecznościowych mediów, m.in. „Ty-
godnika Solidarność”. Również komercyjne stacje 
medialne nie zabierały stanowiska w kwestiach 
ekonomicznych innych grup społecznych, np. gdy 
demolowano kodeks pracy, przejmowano OFE i 
podnoszono podatek VAT, co miało dramatyczny 
skutek finansowy dla milionów pracowników i 
gospodarstw domowych. Dlatego dla Piotra Dudy 
„akcja wielkich koncernów medialnych to festiwal 
hipokryzji i obłudy!”. 

Przypomniał on jednocześnie, że o opodatko-
waniu wielkich międzynarodowych koncernów tzw. 
podatkiem cyfrowym oraz podatkiem od transakcji 
finansowych mówi się już od wielu lat. W tej sprawie
podczas Kongresu EKZZ w Paryżu we wrześniu 2015 r. 
podjęta została nawet uchwała wzywająca Unię Euro-
pejską do wprowadzenia takich rozwiązań. Głosowa-
ły za nią też OPZZ i Forum Związków Zawodowych. 
„Dlatego jazgot wielkich koncernów to wyłącznie 
gra o większe zyski, które niekoniecznie przekładają 
się na lepsze pensje dla pracowników. To nie ma nic 
wspólnego z obroną wolności słowa. Podatki te na-
leży wprowadzić jeszcze z jednego powodu – przy-
wrócenia zdrowszych zasad uczciwej konkurencji w 
działalności gospodarczej. Podatki, choć uciążliwe 
i nikt ich nie lubi, muszą płacić wszyscy. Solidarnie!” 
– podsumował sprawę w swoim oświadczeniu Piotr 
Duda.

Katarzyna Łażewska-Hrycko głównym 
inspektorem pracy 

Władze NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przy-
jęły wybór Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na funkcję 
głównego inspektora pracy. Dla NSZZ „Solidarność” 
Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniej-
szych sojuszników w walce o poprawę bezpieczeń-
stwa pracy i przestrzeganie praw pracowniczych. 
Katarzyna Łażewska-Hrycko dała się poznać jako 
kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu Społecz-
nego.

 „Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, szcze-
gólnie wynikające z uczestnictwa w dialogu pomię-
dzy pracownikami i pracodawcami, będzie w tej misji 
bezcenne” – napisał Piotr Duda, dla którego nowa 
główna inspektor pracy to również długo oczekiwana 
zmiana pokoleniowa. Jest szansą na nowe otwarcie w 
podejściu do funkcjonowania inspekcji, która w koń-
cu musi stać się swoistą policją pracy. 

Rozmowy o pracy zdalnej
Trwają konsultacje dotyczące ustawy o pracy 

zdalnej. Na lutowym posiedzeniu Rady Dialogu Spo-
łecznego omawiano między innymi ekwiwalent za 
pracę zdalną oraz półroczny okres na dostosowanie 
telepracy do nowych przepisów. Jeśli związkowcom 
i pracodawcom nie uda się porozumieć, to ekwi-
walent zostanie uregulowany w projekcie zgodnie 
z intencją rządu. Według projektu zatrudniający 
będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za 
podwyższone koszty wynikające z pracy w domu, 
a jego wysokość ma być ustalana w porozumieniu 

z pracownikami. Przepisy zagwarantują, że świad-
czenie na pewno ma rekompensować podwyższone 
rachunki za energię (np. w związku z korzystaniem 
ze służbowego laptopa) oraz łącza internetowe. 
Najbardziej problematyczny jest sposób naliczania 
wysokości ekwiwalentu. 

Czy można płacić obywatelom „za nic”?
23 lutego na platformie www. facebook.com 

odbyła się debata pt. Czy można płacić obywatelom 
„za nic”? O minimalnym dochodzie gwarantowanym, 
zorganizowana przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ 
„Solidarność”. Bezwarunkowy dochód podstawowy 
jest to model społeczno-polityczny, w którym każda 
osoba, od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego, 
czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania, otrzy-
muje dochód zaspokajający podstawowe potrzeby. 
Głównymi argumentami za wprowadzeniem do-
chodu gwarantowanego są m.in. walka z ubóstwem 
i jednakowe traktowanie wszystkich obywateli przez 
państwo.

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
– XIII edycja rozstrzygnięta

Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny nadesła-
nych wniosków, zgodnie z celami i zasadami okre-
ślonymi w Regulaminie przyznawania przez NSZZ 
,,Solidarność” Certyfikatu ,,Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom”. Niestety, wśród 20 nagrodzonych w tym 
roku zabrakło pracodawców z Regionu Gdańskiego. 

Komisja Krajowa „S” on-line
25 lutego odbyło się pierwsze od kilku miesięcy 

posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Tym 
razem członkowie KK spotkali się w innej niż dotych-
czas formule, ponieważ w trybie on-line. Posiedzenie 
KK miało charakter informacyjny. Obrady dotyczyły 
przede wszystkim bieżącego działania Związku. 

Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem wysłu-
chałem pani komentarza dotyczącego plakatu umiesz-
czonego w wiatach przystanków komunikacji miejskiej 
w Gdańsku. Sędziowie ci są całkowitym zaprzeczeniem 
tego, co było ważne dla mojej mamy. Wiara w sprawie-
dliwość, poszanowanie prawa i ludzkiej godności było 
celem nadrzędnym dla mojej mamy, czego nie można 
powiedzieć o osobach z plakatu. Wyrażam stanowczy 
protest wobec takich porównań, bo to uwłacza pamięci 
o mojej mamie i zafałszowuje historię. Oczekuję i mam 
nadzieję że nigdy więcej nie ośmieli się pani na takie po-
równania – napisał syn Anny Walentynowicz.

„Anatomia Terroru” w Sali BHP

Instytut Dziedzictwa Solidarności wraz z muzeum 
Sala BHP Stoczni Gdańskiej zorganizowały na począt-
ku tego roku wystawę prac Krzysztofa Grzondziela. 
Artysty multidyscyplinarnego, który prowokuje swo-
imi pracami, ale także skłania do myślenia nad reżi-
mem doby PRL.  Obrazy, grafiki oraz instalacje pre-
zentowane na wystawie „Anatomia Terroru” to wybór 
prac powstałych w latach 1976–2018, z których arty-
sta zbudował przejmującą historię walki z opresją i re-
żimem PRL. Obrazy operują intensywnymi barwami, 
szczególnie widoczna jest ta „nasza, narodowa”, biało-
-czerwona, symbolizująca krew i czystość przekonań.  

Obok prac artysty ciężko jest przejść obojętnie – 
Pacyfikacja, Ścieżka Zdrowia, Przesłuchanie to mrocz-
ne karty polskiej historii i tak przez artystę zostały po-
kazane. Obok dzieł o ciężkim ładunku emocjonalnym 
oglądać można też prace, które wywołują uśmiech na 
twarzy. Teczka – czyli naturalnej wielkości postać gen. 
Kiszczaka w pełnej krasie, jedynie z teczką personal-
ną jako opaską na biodrach, czy przaśny, satyryczny 
portret Lecha Wałęsy, to hołd artysty w stronę two-
rzonych przez niego od lat rysunków satyrycznych. 

Wystawa stanowi swoisty dokument, zapis wy-
darzeń Grudnia 1970 roku, kiedy to komunistyczny 
aparat władzy przemocą odpowiedział na protesty 
społeczeństwa. Wystawa jest hołdem dla wszystkich 
ofiar komunistycznego terroru.

Rozpoczął się proces sprawców obalenia 
pomnika prałata Jankowskiego

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe 
w Gdańsku rozpoczął się, po trzeciej próbie, 1 marca 
br. proces trzech mieszkańców stolicy: Michała Woj-
cieszczuka, Rafała Suszka i Konrada Korzeniowskiego 
(zgodzili się na podanie nazwisk), którzy w nocy z 20 
na 21 lutego 2019 r. przyczepili do pomnika prałata 
Henryka Jankowskiego linę i przewrócili monument. 
Trzech mężczyzn odpowiada za znieważenie i uszko-
dzenie pomnika. 

Przypomnijmy, że 19 stycznia br. sprawa wróciła 
na wokandę, tylko po to, aby ponownie zostać odro-
czona do 1 marca br. z przyczyn formalnych. Przed-
stawiciele społecznego komitetu budowy pomnika 
ks. Jankowskiego nie zostali prawidłowo powiado-
mieni o terminie rozprawy.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe uznał wcześniej, 
że zbierający i wykładający pieniądze na wystawie-
nie pomnika, czyli społeczny komitet i parafia pw. św.
Brygidy, nie są stronami w sprawie, mimo że wcześniej 
przyznał im status oskarżycieli posiłkowych. Sąd kore-
sponduje jednak z parafią św. Brygidy i z Grzegorzem
Pellowskim, członkiem społecznego komitetu, przy-
znając pośrednio, że są to osoby, inaczej strony, zain-
teresowane sprawą. Przepisy stanowią, iż stroną jest  
pokrzywdzony – oskarżyciel posiłkowy.

W REGIONIE

W obronie pamięci Anny Walentynowicz 
i przeciw fałszowaniu historii

Janusz Walentynowicz, syn śp. Anny Walentynowicz, 
wystosował list otwarty do prezydent Gdańska. Powo-
dem były słowa Aleksandry Dulkiewicz, która odnosząc 
się do rozwieszonych w mieście plakatów z wizerunka-
mi trójki sędziów powiedziała, że wydarzenia oraz te 
postacie przywołują skojarzenia z postacią Anny Walen-
tynowicz. Na taką ocenę nie godzi się syn legendarnej 
działaczki WZZ Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”. 
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PYTANIE MIESIĄCA

Sławomir Lejk, przewodniczący KM 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 

– Wszyscy wiemy, że z uwagi na zdalne nauczanie kontakty 
pomiędzy nauczycielami, zresztą uczniami także, są ograni-
czone. W związku z tym nie widujemy się codziennie, jak było 
w normalnych warunkach, gdy przykładowo 80 osób może 
wymieniać informacje i jest przepływ wiadomości. W takiej 
sytuacji opinie i stanowiska mogłyby być reprezentatywne, ale 
teraz rady pedagogiczne są organizowane on-line, omawia się 
tylko sprawy wychowawcze i dydaktyczne, a nie ma czasu ani 
ochoty na głębsze opinie. Na podstawie tych krótszych kontak-
tów z nauczycielami i pracownikami administracji oraz obsługi 
wiem, że wszyscy czekają na powrót do pracy jak na zbawienie. 
Mieliśmy nadzieję, że stanie się to 1 marca. Nastroje były więc 
już lepsze, ale teraz widać, że nie ma nadziei na zmianę w tym 
miesiącu i powoli zaczynamy się liczyć z tym, że w obecnym 
roku szkolnym już w ogóle nie wrócimy do pracy stacjonarnej. 
Zapanowało więc ogólne zniechęcenie. Zresztą dzieci również 
mają dosyć pracy zdalnej. Myślę, że większość nauczycieli wró-
ciłaby do szkoły, nawet podejmując pewne ryzyko związane z 
tym, że można się zarazić. Z drugiej strony to ryzyko występuje 
wszędzie, choćby podczas wizyty w supermarkecie, gdzie sa-
nitarne zasady często nie są przestrzegane. To jest pewnego 
rodzaju niekonsekwencja: do galerii handlowej można iść, ale 
do szkoły już nie? 

Jeśli chodzi o szczepienia, to zdecydowana większość na-
uczycieli zgłosiła dyrektorowi taką chęć, jak będzie faktycznie, 
to się okaże. Mamy bowiem teraz zamieszanie związane ze 
szczepionkami. Ja osobiście zdążyłem się już zaszczepić, ale 
podczas wizyty w UCK w Gdańsku odniosłem dziwne wrażenie. 
Obok naszego było drugie stanowisko, z „lepszą” szczepionką 
dla pracowników służby zdrowia. Jeśli wszystkie są takie same, 
to czemu lekarze nie są szczepieni tą samą szczepionką co 
nauczyciele? Praktycznie wszyscy znani mi nauczyciele mieli 
później objawy grypowe, jak ból głowy czy gorączka. To oczy-
wiście subiektywne wrażenie, ale wiem, że nauczyciele poczuli 
się dotknięci taką segregacją. 

Maciej Werra, przewodniczący KM 
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury 
NSZZ „Solidarność” w Chojnicach

– Jak wszyscy w Polsce, również i my pracujemy zdalnie, a 
do szkoły wrócili tylko nauczyciele i uczniowie klas I–III. Dla po-
zostałych roczników nie ma określonego terminu powrotu do 
tradycyjnej formy nauczania, więc nauczyciele są pełni obaw. 
Gdy rozpoczęliśmy we wrześniu nowy rok szkolny, co chwilę 
ktoś trafiał na kwarantannę. Obawy dotyczące przyszłości, a
także zarażenia, występowały, zanim zapadła decyzja o ogól-
nopolskim zawieszeniu zajęć. Tymczasem mamy świadomość, 
że zdalne nauczanie nie zastąpi w pełni tradycyjnego. Jako 
przykład można podać kwestię sprawdzania wiadomości, co 
obecnie w dużym stopniu bazuje na zaufaniu i wierze w to, że 
uczeń pracuje samodzielnie. Nie ma możliwości tego zweryfi-
kowania. 

Jednocześnie większość osób chce wrócić po szczepieniach 
do pracy. Z moich rozmów wynika, że pracownicy chcą z nich 
korzystać, choć nie wszyscy. Jako coś niefortunnego odebra-
na została wypowiedź ministra Michała Dworczyka na temat 
szczepionki dla nauczycieli, jakoby była ona gorsza. Stąd nie-
którzy woleliby poczekać do czasu, gdy będzie dostępna inna, 
lepsza wersja. Kolejne osoby mówią: „trudno” i chcą skorzystać 
z istniejącej możliwości, ponieważ bardziej obawiają się choro-
by, niż skutków ubocznych po zaszczepieniu. W każdym razie 
dziś sytuacja jest taka, że w Chojnicach nauczyciele nie są za-
szczepieni, czekają nadal na tę możliwość. 

(tm)

Jak w Pani/Pana opinii 
wygląda sprawa pracy zdalnej 
i szczepień?

Reklama

Urzędnik Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni w imieniu władz miasta 
Gdańska nałożył na „Solidarność” 
karę 50 tysięcy złotych za bane-
ry z cytatami ze św. Jana Pawła II 
i strajkowego motto z 1980 roku. 
Dla miasta Gdańska to li tylko re-
klama jak każda inna. 

Karę na NSZZ „Solidarność” nałożył 
– w imieniu władz miasta – Gdański Za-
rząd Dróg i Zieleni (GZDiZ), jednostka 
budżetowa gminy, za banery z okazji 
40-lecia „Solidarności”, wywieszone na 
budynku należącym do Związku przy 
ul. Wały Piastowskie w Gdańsku. Na 
banerach były dwa cytaty: „Człowiek 
rodzi się i żyje wolnym” (jedno z haseł 
ze strajku 1980 roku) i słowa papieża 
Jana Pawła II: „Nie ma wolności bez So-
lidarności”. Zdaniem urzędu zasługuje 
to na karę administracyjną.  

We wtorek, 2 marca br. do sprawy 
odniósł się przewodniczący Związku 
Piotr Duda. 

– Promujemy historię, promujemy 
„Solidarność”, która obaliła system komu-
nistyczny, dzięki niej żyjemy w wolnym 
kraju, oraz słowa Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Tutaj, w Gdańsku, w 1987 roku 
na Zaspie, Ojciec Święty mówił, że praca, 
że człowiek dla człowieka nie może być 
towarem (Praca nie może być traktowana 
– nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek 
nie może dla człowieka być towarem, ale 
musi być podmiotem – dop. red.). Co 
roku na budynku będącym własnością 
Komisji Krajowej i Zarządu Regionu 
Gdańskiego „S” z okazji naszych uroczy-
stości i rocznic grudniowych wywieszane 

są billboardy. Ma to służyć pamięci miej-
sca wyjątkowego, gdzie zamordowano 
strajkujących stoczniowców. Rok 40-lecia 
Związku był trudny. Miało być wiele wy-
darzeń. Niestety, pandemia koronawirusa 
zablokowała nasze planowane działania. 
Wywiesiliśmy banery, cytując Ojca Świę-
tego, motto strajkowe z 1988 roku „Nie 
ma wolności bez Solidarności”, i słowa 
„Człowiek rodzi się i żyje wolnym”, spisane 
ze stoczniowego muru. Nie przypuszcza-
liśmy, że za taką promocję za związkowe, 
składkowe pieniądze, będziemy karani 
– mówił Piotr Duda.

Jakie były powody tego niepotrzeb-
nego konfliktu i dziwnego zachowania 
jednostki miasta Gdańska? Tym bardziej 
zasadne pytanie, że w czerwcu ub.r. po 
audiencji przedstawicieli Związku u Ojca 
Świętego Franciszka na placu św. Piotra 
prezydent Gdańska Aleksandra Dulkie-
wicz próbowała wręczyć papieżowi za-
proszenie na uroczystości 40-lecia pod-
pisania Porozumień Sierpniowych. 

Dziennikarz Radia Gdańsk w rozmo-
wie z dyrektorem Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni Mieczysławem Kotłow-
skim uzyskał informację, że kara dla „So-
lidarności” go zaskoczyła (sic!). Przyznał, 
że „w całej tej sytuacji komuś zabrakło 
wyczucia”. O nałożeniu kary miał jakoby 
zdecydować zastępca dyrektora ds. prze-
strzeni publicznej Michał Szymański.  

W dwóch postępowaniach admi-
nistracyjnych za umieszczenie tablicy 
reklamowej niezgodnie z zasadami 
i warunkami Uchwały Krajobrazowej 
Gdańska wystawiono decyzje wymierza-
jące kary: 29 600,40 zł oraz 17 160,34 zł. 
Kary dotyczyły „dwóch tablic rekla-

mowych w formie banera na elewacji 
budynku przy ulicy Wały Piastowskie”. 
W uzasadnieniu kary uzasadniano, że 
„strona miała czerpać z tego korzyści, 
reklamując swoją działalność”.  

Piotr Duda oświadczył, że Związek nie 
ma zamiaru płacić i odwołał się do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego. 

– Jeśli miasto nie chce pomagać, nie 
chce wspólnie z nami organizować, nie 
powinno przynajmniej przeszkadzać 
– dodał Duda.

Przewodniczący Duda przypomniał, 
że miasto Gdańsk wystawia faktury za gaz 
zużyty w trakcie uroczystości Grudnia ’70 
do zapalenia znicza przy pomniku Pole-
głych Stoczniowców. 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 40 
rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, 
pierwszej w krajach bloku wschodniego 
legalnej i niezależnej od władz organiza-
cji związkowej. Przypomnijmy, że miasto 
Gdańsk próbowało w sierpniu ub.r. zablo-
kować wystawę o „Solidarności” na placu 
Solidarności. Wystawa „Tu rodziła się So-
lidarność” opowiadała o wielkim zwycię-
stwie, jakim była, jakim jest  „Solidarność”, 
a mają w nim udział miliony osób. Wówczas 
sprawa się rozmyła, a jako odpowiedzialne-
go wskazano szeregowego urzędnika. Rok 
wcześniej, w 2019 roku, iskrzyło między 
miastem i ECS z jednej strony a Związkiem 
przy okazji 30 rocznicy częściowo wolnych 
wyborów z 4 czerwca 1989 roku. 

Czy Gdańsk, reklamujący się jako 
Miasto Wolności i Solidarności, wybra-
ło drogę permanentnych waśni z orga-
nizacją, do której tradycji i dziedzictwa 
niejednokrotnie się odwołuje? 

(asg)

Ukarani za „Solidarność”

2 marca br. do sprawy kary dla „Solidarności” odniósł się na konferencji prasowej przewodniczący Związku Piotr Duda. 
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Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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Jajecznica a
,
la Spurek

Niektórzy politycy uważają, że wiedzą najlepiej, co potrzebne jest 
wszystkim ludziom do szczęśliwego życia. Do takich wszech-
wiedzących należy europosłanka lewicy Sylwia Spurek, która 
postanowiła uratować ludzkość, uwalniając ją od mięsa i nabiału. 
Spurek, która jest weganką i nie je niczego, co pochodzi od zwie-
rząt, chce, aby w jej ślady poszli inni, jeśli nie po dobroci, to pod 
przymusem. Lewicowa aktywistka wymyśliła „piątkę dla roślin”, 
która zakłada między innymi zakaz reklamowania produktów 
takich, jak mięso czy nabiał. Próbką tego, co nas czeka, gdyby 
propozycje Spurek weszły w życie, jest jajecznica bez jaj, ale z do-
datkiem „śmierdzącej soli” (rzeczywiście, sprawdziliśmy organo-
leptycznie, śmierdzi ona niemiłosiernie siarkowodorem). 

Karmienie klatk¹ 
piersiow¹
Walka o lepszy świat nie ogranicza się tylko do talerzy, a raczej 
tego, co się na nich znajduje, główny front działań dotyczy 
bowiem języka. Oto kolejny przykład rugowania ciemnogrodu 
z języka. W publicznym szpitalu uniwersyteckim Brighton and 
Sussex NHS Trust w Anglii nie rodzą kobiety, lecz „rodzice, którzy 
rodzą” (birthing parents), nie karmi się dzieci piersią, lecz „klatką 
piersiową” (chestfeeding), i nie mlekiem matki, lecz „mlekiem 
ludzkim” (human milk). Oddział szpitalny przestaje więc świad-
czyć „usługi położnicze” (ang. maternity services, więc skojarzenia 
z matką są oczywiste), bo od teraz będą to „usługi perinatalne”, 
i nie kobietom, lecz „kobietom lub osobom”. 

Ile s¹ warte has³a 
wyborcze?

Sztaby fachowców zajmują się wymyślaniem haseł wyborczych. 
I mija kilka miesięcy, a nie pamiętają ich nawet sami kandydaci. 
Oto przykład. Małgorzata Kidawa-Błońska w czasie programu 
na jednym z portali internetowych została zapytana o swoje ha-
sło wyborcze, gdy kandydowała na prezydenta Polski. Okazało 
się, że odpowiedź na pytanie prowadzącego sprawiła posłance 
PO sporo kłopotów:
– Czy pamięta pani, jak brzmiało hasło wyborcze z 2020 r. 
kandydatki PO na urząd prezydenta? – zapytał na początku 
programu prowadzący Andrzej Gajcy.
– Pyta pan o mnie? – dopytywała z kolei Kidawa-Błońska.
– Pytam o pani hasło wyborcze, bo Pani była kandydatką, 
a w zasadzie prekandydatką na urząd prezydenta – doprecyzo-
wał dziennikarz.
– „Prawdziwa prezydent”. Wszyscy mi to wypominają – roześmia-
ła się wicemarszałek Sejmu.
– A co było dalej? – pytał w dalszym ciągu prowadzący „Onet 
Opinie”.
– „Silna Polska” – odparła Kidawa-Błońska.
– Nie. „Pewna przyszłość”, pani marszałek – poprawił byłą kandy-
datkę na prezydenta Andrzej Gajcy.

Po co pos³owi (pos³ance) 
wiedza
Znana z zaangażowania w obronę pokrzywdzonych posłanka 
lewicy Joanna Scheuring-Wielgus znowu zaliczyła wpadkę. 
Tym razem, udzielając wywiadu na temat trudnej sytuacji osób 
niepełnosprawnych, Scheuring-Wielgus odpowiadała na pytania 
słuchaczy radia. 
– Mówi pani, że interesuje się tematyką osób niepełnospraw-
nych, to proszę wyjaśnić skrót PFRON (Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych). Posłanka lewicy najpierw 
wykrzyknęła:

– O matko... nie wiem. A potem strzeliła – Państwowy fundusz 
rodziców osób niepełnosprawnych. Chyba jednak przydałyby 
się jakieś egzaminy dla posłów, szczególnie z tematów, którymi 
chcą zajmować się w parlamencie.

Kto bogatemu zabroni

Władze miasta Gdańska nie od dziś znane są z dość swobodne-
go podejścia do pieniędzy mieszkańców grodu nad Motławą. 
Pamiętamy zakup rydwanu za prawie 150 tys. zł czy utrzymy-
wanie portalu miejskiego za kilka milionów rocznie. Tym razem 
włodarze miejscy zaszaleli z placem zabaw, na który wydali 
340 tys. zł. I tak, w parku im. Ronalda Reagana zamontowano 
huśtawkę za 36 tysięcy złotych, śmietniki za prawie 1000 zł 
każdy, cztery ławki po 2,5 tys. złotych. Za hamak zapłacono 
ponad... 23 tysiące złotych. Jednak najdroższym elementem 
była podwieszana na drewnianych palach taśma. Koszt instalacji 
wyniósł 56 tysięcy. Jak sprawdzili dziennikarze Radia Gdańsk, 
ceny poszczególnych elementów placu przekraczały kilkakrot-
nie ceny rynkowe. 

Dzieñ, gdy nie by³o TVN-u

10 lutego kilka największych koncernów medialnych urządzi-
ło strajk. Wielu odbiorców poczuło się zdezorientowanych. 
Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wielkie 
koncerny zwarły szyki w obronie swoich dochodów. Przy okazji 
lutowy strajk największych koncernów medialnych pokazał, jak 
niebezpieczna jest koncentracja mediów w rękach prywatnych. 
Na szczęście są media publiczne, którym można zarzucić wiele, 
ale nie akurat to, że są zależne od zagranicznych mocodawców. 
A jak jest naprawdę z tą wolnością w mediach takich jak TVN na-
pisał na swoim profilu na Facebooku operator Kamil Różalski: 
Szantażem (tak jak wszyscy w dziale realizacji) zostałem zmuszony 
przez dyrektora do rozwiązania umowy za porozumieniem stron 
i od 1.01.2013 roku z pracownika stałem się współpracownikiem. 
Od tego momentu ja, moje koleżanki i koledzy byliśmy traktowani 
jak ludzie drugiej kategorii. Stawaliśmy się ofiarami mobbingu,
współczesnego niewolnictwa, wykluczenia zawodowego, szanta-
żu, odwetu. Byliśmy zmuszani przez pracodawcę do pracy po 16-17 
godzin dziennie, w wyniku czego traciliśmy zdrowie. 

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Szczepienia szczepieniami, a trzecia fala pandemii przyspiesza. Miesiąc 
temu pisałem w tym miejscu z troską o sześciu tysiącach zakażeń dzien-
nie, teraz – to piętnaście tysięcy. Dodatkowo minister zdrowia ocenił, że 
w dwóch województwach sytuacja jest krytyczna – niestety, w tym kontek-
ście wymienił także nasze. 

Sytuacja przedziwna, bo wydawać by się mogło, że przy tylu już zaszcze-
pionych i tylu, którzy przechorowali (a więc są w jakiejś mierze odporni) 
epidemia powinna zwolnić. A tu nic z tego! Czy to „wina” brytyjskiej, 
bardziej zaraźliwej, odmiany, czy też naszego lekceważenia tzw. reżimu 
sanitarnego? Zapewne wszystkiego po trochę, choć widok osób lekceważą-
cych choćby prawidłowe zasłanianie ust i nosa to chleb powszedni. Często 
są to ci sami ludzie, którzy wzywają rząd do luzowania obostrzeń i pełnego 
otwarcia gospodarki. Nie zdają sobie sprawy, że wchodzą w błędne koło 
– im więcej zachorowań, tym mniejsze szanse na pełne otwarcie i powrót 
do normalności. Swoją drogą trudno też zrozumieć opóźnienia w dostawie 
szczepionek, bo przecież w kłopoty produkcyjne poszczególnych firm zdaje 
się mało kto wierzy. Może więc „ktoś” wyjaśniłby, jak na szczeblu szacownej 
Komisji Europejskiej były podpisywane umowy na grube miliardy bez gwa-
rancji dostaw, bez kar umownych za ich niezrealizowanie, etc.? Tak samo, 
jak wyjaśnienia wymaga suma dotacji z pieniędzy publicznych na badania 
i produkcję szczepionek. Jeżeli bowiem takie dotacje miały miejsce, to sto-
sowne patenty powinny stać się także własnością publiczną i być udostęp-
niane firmom, które są w stanie takie szczepionki u siebie produkować. Co 
rusz pojawia się też informacja o rodzimych produktach antycovidowych 
– wiosną miały to być tanie i niezawodne polskie testy na koronawirusa. 
Nawet minister Gowin zwołał specjalną konferencję. I co dalej? O polskich 
testach nie słychać. Czy będziemy mieli polską szczepionkę? Może i tak, 
pytanie kiedy? I choć rzeczywiście rok 2020 udało się przejść w miarę suchą 
nogą, to 2021 może tak różowo nie wyglądać.

Niewątpliwie COVID-19 wpłynął też na dialog i sytuację pracowników. 
Piszemy o tym obszernie w innym miejscu „Magazynu”. Ale warto raz jesz-
cze podkreślić, że w sytuacji kryzysowej dialog jest koniecznością. Tylko 
w ten sposób można uzgodnić konieczne wyrzeczenia, które prowadzą do 
wyjścia na prostą.

Ostatnie dni przyniosły także skandaliczną decyzję miejskiej firmy 
o nałożeniu kary ok. 50 tysięcy zł na Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 
za umieszczenie na budynku „S” w 40 rocznicę powstania Związku dwóch 
okolicznościowych banerów. Banery zostały potraktowane jak reklamy, 
choć w miejskiej uchwale wyraźnie rozróżnione są reklamy i banery pro-
mujące konkretne wydarzenia. Dziwnym trafem miejskim urzędnikom nie 
przeszkadzały wywieszone w tym samym czasie przez miasto „reklamy” 
promujące to samo wydarzenie. Przypomnijmy, że miasto Gdańsk w 2020 
roku postanowiło zorganizować własne obchody strajków sierpniowych 
AD 1980 bez udziału „Solidarności”. Zleciło nawet opracowanie własnego 
logo i to właśnie ono było na miejskich banerach. Nasuwa się więc proste 
przypuszczenie, że to odwet na Związku miasta, które promuje się jako 
miasto „wolności i solidarności”. Po raz kolejny okazuje się, że to wolność 
dla wybranych i solidarność z niektórymi. Być może miejscy włodarze 
– zgodnie z tradycją rodem z Warszawy – uważają, że Gdańsk jest ich 
miastem, i basta.

Jacek Rybicki

Pandemia, dialog  
i banery
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Oferta przygotowana na 40-lecie „Solidarności” została przedłużona w czasie. 
Według założeń każdy członek Związku mógł zrealizować w jednym z kilku gór-
skich ośrodków wypoczynkowych specjalny bon. Końcowy termin został wy-
znaczony na 31 lipca 2021 roku. W związku z pandemią i wynikającymi z tego 
obostrzeniami, które wpłynęły na plany wielu rodzin, kierownictwo ośrodków 
DOMS podjęło decyzję o zmianie. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
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Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”ws. wypowiedzi telewizyjnej 
profesor Joanny Senyszyn

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie obu-
rzenie z powodu słów wypowiedzianych przez posłankę na Sejm RP, ale także 
nauczyciela akademickiego, profesor, Joannę Senyszyn, która opowiedziała się 
w programie TVP Info za zabijaniem dzieci urodzonych z tzw. wadami eugenicz-
nymi. Posługiwanie się językiem i argumentacją, podobnymi do bolszewickich 
i nazistowskich ideologów, to ordynarna prowokacja, obliczona na eskalację 
emocji, niegodna osoby z tytułem profesorskim, która dla młodych ludzi powinna 
być autorytetem i przykładem. NSZZ „Solidarność” od zawsze przeciwstawiał się 
działaniom sprzecznym z prawem naturalnym do życia zapisanym w Konstytucji 
RP. Szkoda, że ci, którzy tak chętnie wykorzystują zapisy Konstytucji,  traktują to w 
sposób wybiórczy i koniunkturalny.  

Taka postawa i sposób myślenia, jakie prezentuje Pani Joanna Senyszyn, musi 
zasługiwać na jednoznaczne potępienie. Nie możemy godzić się na upowszech-
nianie ideologii śmierci. Brak reakcji może powodować, że ponownie zatriumfują 
ideologie takie jak nazistowska i komunistyczna, choć wydawało się, że przeszły 
one już do historii. 

Gdańsk, 8 lutego 2021 r.

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Lutowe posiedzenie Zarządu Regio-
nu Gdańskiego przeprowadzono 
w formule on-line. Jest to podyk-
towane obostrzeniami związanymi 
z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa i zagrożeniem chorobą CO-
VID-19. Mimo pandemii, związkow-
cy tempa pracy nie zwalniają.

Członkowie Zarządu przyjęli projekt 
budżetu na 2021 rok, szczególnie trud-
ny i wymagający w obliczu pandemii. 
Omówiono też sytuację w zakładach 
pracy.

Tomasz Muszyński, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Dovi-
sta Polska w Wędkowach k. Swarożyna, 
poinformował o szczegółach zakoń-
czonego sporu zbiorowego w przedsię-
biorstwie. 9 października ub.r. zawarte 
zostało porozumienie między NSZZ 
„S” a zarządem spółki. Spór dotyczył 
wynagrodzeń, a właściwie ich podnie-
sienia, co zostało wynegocjowane już w 
2019 roku. By podwyżkę wyegzekwo-
wać, trzeba było twardych negocjacji 
i wejścia „Solidarności” w spór zbio-
rowy. Trwał on trzy miesiące. Sprawa, 
ze wsparciem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”, znalazła w końcu swój finał. 
Wszyscy zatrudnieni, według skali ocen 
pracowników, otrzymają podwyżkę do 
360 zł brutto. Skuteczność i cierpliwość 
negocjacyjna NSZZ „S” została nagro-
dzona, bo do związku w ubiegłym roku 
zapisało się 90 nowych członków w tym 
przedsiębiorstwie. Należy ono do duń-
skiego właściciela, firmy VKR produ-
kującej stolarkę okienną i drzwiową. Co 
ciekawe, upór zarządu Dovisty Polska 
sp. z o.o. wobec związkowych postula-
tów i blokada podwyżek jest niezrozu-
miały w obliczu faktu, że duński pro-
ducent okien VKR Holding AS przejął 
w styczniu br. firmę Arbonia Windows 
oraz jej spółki córki, a nowa grupa 
firm będzie jednym z najważniejszych 
europejskich producentów okien fasa-
dowych. Świadczy to o bardzo dobrej 
kondycji firmy.

Z kolei w przedsiębiorstwie poło-
wu i przetwórstwa ryb „Szkuner” sp. z 
o.o. we Władysławowie, jak informuje 
Ryszard Karsznia, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w „Szkunerze”, pracodawca wypowie-
dział regulamin pracy i samodzielnie, 
bez porozumienia ze związkami za-
wodowymi, bez uzgodnienia terminu 
negocjacji i tylko po jednym spotkaniu 
on-line, wprowadził od stycznia br. swój 
regulamin pracy. Sprawą ma się zająć 
Państwowa Inspekcja Pracy. Związkow-
cy liczą, że inspektorzy przeprowadzą 
niebawem kontrolę. Podobną sytuację 
z forsowaniem regulaminu pracy przez 
dyrekcję mieliśmy w Szpitalu Puckim 
sp. z o.o., którego głównym udziałow-
cem jest starosta pucki.  

Piotr Madej, przewodniczący Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ „S” w 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Gdańsku, poruszył 
aktualny problem kontroli sanitarno-
-epidemiologicznych w klubach i dys-

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

O sytuacji zakładów pracy w czasie 
pandemii COVID-19 i budżecie

kotekach. Otóż pracownicy sanepidu 
często w godzinach  nocnych biorą 
udział, na polecenie zwierzchników, w 
kontrolach. Spotykają się podczas inter-
wencji nierzadko z agresją. Interwencje 
związkowców u głównego inspektora 
sanitarnego nic nie przyniosły. Sprawa 
wymaga pilnego uregulowania. Tym-
czasem, jak informowaliśmy wcześniej, 
Tomasz Augustyniak został odwołany w 
szczycie pandemii i szczepień z funkcji 
pomorskiego państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego. I to bez 
podania przyczyn. Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ „S”, po-
wiedział, że Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 
zwróci się ponownie do głównego in-
spektora sanitarnego o wyjaśnienia. On 
sam zaś będzie interweniował u woje-
wody pomorskiego.

Dobrą informacją jest fakt, że Krzysz-
tof Rzeszutek, tenor, artysta chóru, z Ko-
misji Zakładowej NSZZ „S” w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku, werdyktem sądu 
pracy II instancji (Wydział Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych SO w Gdańsku), 
został przywrócony do pracy. Jednocze-
śnie sąd dyscyplinarne zwolnienie za 
akcję protestacyjną wobec naruszania 
praw pracowniczych ze strony poprzed-
niego dyrektora opery uznał za bezpraw-
ne. Stało się to po ponad dwóch latach. 
Przypomnijmy, że decyzją z 4 grudnia 
ub.r. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wy-
dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do 
pracy przywrócił przewodniczącego „So-
lidarności” w Gdynia Container Terminal 
S.A. Marka Szymczaka.  

Jest też nieco optymizmu wynikają-
cego z danych z oświaty. Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania z siedzibą 
w Gdańsku, poinformował, że jest kil-
ka oświatowych organizacji, w których 
wzrosła nieco liczba członków (Brusy, 
Gdańsk, powiat Tczew, Wejherowo, 
Nowy Dwór Gd.). Na szczególną uwa-

gę zasługuje najwyższy wzrost w 2020 
roku na terenie działania oświatowej 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
z Rumi –  z 70 do 110 członków. Ko-
misja pracuje pod przewodnictwem 
Danuty Wójcik.

– Miejmy nadzieję, że tendencja 
będzie utrzymana, wiele pracy włożyć 
w zakładach, w komisjach – zaapelował 
Krzysztof Dośla.

ZRG NSZZ „S” przyjął też stanowi-
sko wobec wypowiedzi posłanki prof. 
Joanny Senyszyn, która w publicz-
nej, telewizyjnej dyskusji, stwierdziła 
m.in.: „Płód jest gatunkiem ludzkim. 
Ale to nie znaczy, że ma mieć prawa” 
i wywodziła: „Rodzą się dzieci z bez-
mózgowiem, bezczaszkowiem. Jeśli 
takie dzieci będą się teraz rodzić to 
wielka szkoda, że nie ma prawa o euta-
nazji, bo lepiej byłoby takie dziecko za 
pomocą zastrzyku pozbawić życia niż 
pozwolić, żeby w męczarniach konało, 
w konwulsjach i bólu”. Poniżej cały tekst 
stanowiska.

Wypowiedzi te kwalifikują się do 
oceny przez Radę Doskonałości Na-
ukowej oraz przez Radę Wydziału i Se-
nat UG, które wnioskowały o nadanie 
tytułu profesorskiego Joannie Senyszyn, 
dziś emerytowanej pracownik nauko-
wo-dydaktycznej UG. W ocenie ZRG 
sprawa jest jasna: wypowiedzi posłanki 
SLD z Gdyni, byłego dziekana Wydzia-
łu Zarządzania UG, to ordynarna pro-
wokacja, obliczona na eskalację emocji, 
nasuwająca bezpośrednie skojarzenia 
z bolszewizmem i komunizmem oraz 
z ideologią narodowo-socjalistyczną, 
niegodna osoby z tytułem profesor-
skim, sprzeczna z prawem naturalnym, 
bliska ideologii śmierci.

Kolejny raz ZRG zbierze się 8 marca. 
W jakiej formule – czas pokaże, zależnie 
od sytuacji pandemicznej. Posiedzenie 
będzie poświęcone problemom branż 
przemysłowych.

Artur S. Górski

Najnowsze propozycje PO nie zasługują nawet na komentarz. Przekraczają 
wszelkie granice demagogii politycznej i przywołują demony z czasów, gdy 
ta ekipa razem z PSL rządziła Polską.

Jeśli bowiem Borys Budka za priorytet uznaje młodych, to trzeba mu przypo-
mnieć zmarnowane pokolenie, które za jego rządów pracując na śmieciówkach 
m.in. nie budowało swojego emerytalnego kapitału. Trzeba mu przypomnieć o ich 
dyskryminacji, gdy dzięki PO-PSL można było płacić im poniżej minimalnego 
wynagrodzenia.

Jeśli Borys Budka mówi o kwocie wolnej od podatku i zapomina o swoich za-
niechaniach, a do tego zapomina o wyrzuconej do kosza inicjatywie „Solidarności” 
w sprawie płacy minimalnej, to cytując klasyka powiem – stracił dobrą okazję, żeby 
siedzieć cicho. Hipokryzja jest tu najdelikatniejszym określeniem, bo PO powinna 
była to zrobić 12 lat temu!

Swoją drogą przypominam niezmienny postulat „Solidarności”, że kwota wol-
na od podatku musi wynosić tyle, aby pracujący na minimalnym wynagrodzeniu 
w ogóle nie płacili podatku. Ale ten kieruję do obecnie rządzących, a nie formacji 
demagogów spod znaku pomarańczowej hipokryzji.

Lider PO, wraz z innymi towarzyszącymi mu tuzami intelektu, chce też znie-
sienia ograniczenia handlu w niedzielę. Pomijam fakt, że już dzisiaj kodeks pracy 
nakazuje solidnie płacić za nadgodziny i pracę w dni wolne, dlatego nie ma potrzeby 
żadnych nowych przepisów. A jeśli już, to czemu tylko handel? Trzeba wszystko 
otworzyć: banki, urzędy, stacje diagnostyczne itd. Jak solidarnie, to solidarnie.

„Solidarność” od lat mówi – niedziela jest ustawowym dniem wolnym od pracy. 
Pracownik powinien godnie zarobić w normalnym tygodniu pracy, a nie za nie-
dzielne dodatki i nadgodziny.

I na koniec apeluję do PO, a właściwie żądam – proszę się nie powoływać na 
solidarność. Wasze myślenie, to zwalniać wszystkich z płacenia składek i podatków, 
z jednoczesnym żądaniem, aby każdemu udzielać pomocy. Według was płacić mają 
tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, a reszta ma z tego korzystać. To 
nie ma nic wspólnego z solidarnością. Tak jak nie miało nic wspólnego z solidar-
nością zarządzanie przez was kryzysem w 2008 roku, gdy wyrzuciliście do kosza 
pakt społeczny, przerzucając koszty wyłącznie na pracowników.

O wieku emerytalnym, zdemolowanym kodeksie pracy, OFE, zniszczeniem 
dialogu społecznego już nie wspomnę. Szkoda na was emocji!

Piotr Duda

Piotr Duda ostro  
o propozycjach PO
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V FORUM POMORSKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACYAndrzej Kościk: W wyniku pandemii 
marynarze nie mogą normalnie 
wrócić do domu

Impas spowodowany pandemią 
wpłynął negatywnie na sytuację mary-
narzy na całym świecie. Problemem jest 
między innymi podmiana załóg – setki 
marynarzy miesiącami przebywa na 
statkach, nie mogąc wrócić do domu. 
O tym mówił 22 lutego Andrzej Ko-
ścik, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”, w audycji „Głos pracow-
nika” prowadzonej przez Olgę Zielińską 
na antenie Radia Gdańsk.

– Problem jest znany od wielu mie-
sięcy. Dlatego wszystkie organizacje 
międzynarodowe wzywają rządy do 
uznania marynarzy za kluczowych 
pracowników. W czasie kryzysu należy 
dołożyć wszelkich starań, żeby umoż-
liwić marynarzom zakończenie pracy 
zgodnie z ich indywidualnymi kontraktami, zapewnić im odpoczynek i możliwość 
powrotu do domu. W wyniku pandemii marynarze w niektórych krajach nie mogą 
normalnie wrócić do bliskich ze względu na restrykcyjne przepisy w poszczegól-
nych państwach, a armatorzy nie mogą dokonać podmiany. W ten sposób mary-
narze pozostają na statkach przez kilkanaście miesięcy, a czasem nawet do dwóch 
lat. Polskich pracowników także dotknęła ta sytuacja w Brazylii, we Włoszech czy 
w Chinach i korzystaliśmy z pomocy polskiego rządu – wyjaśniał Kościk.

Zdaniem przewodniczącego marynarskiej „S” sytuacja ta rodzi niebezpieczeń-
stwo, bo odporność psychiczna marynarzy jest ograniczona. – Oni normalnie nie 
wracają po pracy do domu – cały czas spędzają na statku i muszą mieć czas na 
odpoczynek. Jeśli czas ich pracy zostanie przekroczony, może dojść do nieprze-
widzianych sytuacji: awarii, pomyłek,  a to grozi katastrofą morską. Wszyscy mu-
simy zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy krajem morskim, który ma kilkaset 
kilometrów linii brzegowej dostępu do morza. Armatorzy zatrudniają kilka tysięcy 
polskich marynarzy i to wymaga od nas zrozumienia i dołożenia wszelkich starań, 
by im pomóc. Oni transportują dla nas teraz leki, szczepionki, artykuły medyczne 
– podkreślał Kościk.

Pewną nadzieję na polepszenie losu marynarzy daje dokument nazwany De-
klaracją Neptuna. Podpisało go ponad 300 liderów branży morskiej i praw czło-
wieka. To globalne zobowiązanie ma zakończyć kryzys związany ze zmianą załogi. 
– Podpisali je armatorzy statków, czarterujący, inwestorzy, organizacje pozarządowe, 
grupy branżowe, które zdecydowały, że razem z rządami trzeba podjąć maksymal-
ne działanie umożliwiające pomoc. To deklaracja mówiąca o tym, że nieuczciwi 
armatorzy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, również finansowej, 
gdy zakazują podmiany załogi – dodał przewodniczący.

www.solidarnosc.org.pl

– To temat, któremu przygląda się 
wielu obserwatorów, gdyż pandemia 
wpłynęła na wszystkie aspekty rynku 
pracy i zmieniła panujące relacje – po-
wiedziała Anna Pawłowska z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 

Jak głęboka była to zmiana uczestni-
cy forum mogli zobaczyć na podstawie 
wyników jesiennych badań zleconych 
przez WUP. Pokazały one nie tylko 
ogólny wpływ pandemii na tę część 
gospodarki, ale także wpływ na decyzje 
kadrowe przedsiębiorców, zmianę w za-
kresie zapotrzebowania na kompetencje 
i kwalifikacje pracowników, a przede 
wszystkim to, jak firmy poradziły sobie 
z przejściem na pracę zdalną. W tym 
celu urząd przeprowadził ponad tysiąc 
wywiadów telefonicznych. 

– 62 procent pracodawców wskazało, 
że odczuło wpływ pandemii na prowa-
dzoną przez siebie działalność – relacjo-
nowała Ewa Ostrogórska z WUP Gdańsk. 
– Co piąty przedsiębiorca zadeklarował, że 
liczba osób pracujących w jego przedsię-
biorstwie zmniejszyła się od marca 2020 
r., 15 procent firm wskazało, że pomimo 
pandemii zdecydowało się na zwiększenie 
zatrudnienia, 41 procent pracodawców 
wstrzymało podwyżki i premie, tyle samo 
obniżyło wydatki na szkolenia, a 18 pro-
cent obniżyło wymiar czasu pracy. 

W zakresie pracy zdalnej dominował 
model wykonywania jej sporadycznie 
(51 procent), 39 procent ankietowanych 
informowało o pracy poza siedzibą fir-
my w wybrane dni tygodnia, 33 procent 
skorzystało z pracy całkowicie zdalnej. 
Jednocześnie kilkanaście procent ankie-
towanych stwierdziło, że podczas pracy 
zdalnej pracownicy są bardziej wydajni, 
ale ponad 40 procent, że u nich to nie 
występuje. A jak będzie to wyglądać 
w przyszłości? Czy firmy skorzystają 

Co zmieniło się na rynku pracy  
z powodu koronawirusa? 
Nowe modele organizacji pracy były głównym tematem V Forum Pomor-
skiego Obserwatorium Rynku Pracy, na które zaprosił Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku. Tym razem, ze względu na zagrożenie związane z koro-
nawirusem, całość miała formułę on-line. 

z możliwości rozwijania takiego mode-
lu pracy? – 20 procent respondentów 
odpowiedziało, że tak – informowała 
Ewa Ostrogórska.

Na rynku jest opór 

– Jak widać, rynek pracodawców jest 
podzielony, nie sprzyja jednoznacznie 
rozwiązaniom telepracowym. Widzimy 
duży opór i problemy z kwestiami taki-
mi jak zaufanie i efektywność – zwra-
cał z kolei uwagę dr hab. Jacek Gądecki, 
profesor AGH. 

– Praca zdalna jest oczywista dla 
sektora usług outsourcingowych, dla 
części usług finansowych i wszelkiego 
rodzaju pośrednictwa oraz części ad-
ministracji, natomiast pamiętajmy, że 
w handlu, gastronomii czy części usług 
jej nie ma. Ci ludzie nadal przychodzą 
do pracy i tam są – zastrzegała Monika 
Fedorczuk, badaczka społeczna. – To, 
co spowodowała pandemia, to fakt, że 
praca zdalna pojawiła się jako istotny 
temat w dyskusji i upowszechniła się w 
tych miejscach, gdzie mogło to nastą-
pić. Przypominam pierwszy lockdown: 
kto mógł, „trafił” na pracę zdalną, co 
według GUS oznaczało 10 procent pra-
cujących. 

– Do tej pory była ona czymś kon-
cepcyjnym, ale istniały inne bariery, 
które powodowały, że jej występowanie 
nie było powszechne. Pandemia spo-
wodowała, że bariery z dnia na dzień 
zostały przełamane. Warto pamiętać 
też o innym aspekcie. Z punktu widze-
nia małych i średnich przedsiębiorstw 
widać upgrade technologiczny (z ang.: 
poprawiać, polepszać – red). Pandemia 
wymusiła zakupy sprzętu, lepsze łącza 
internetowe i rozwiązania e-commer-
ce, ponieważ bez tego trudno byłoby 
na przykład sprzedawać – powiedział 
Andrzej Halesiak, członek Rady Pro-
gramowej Kongresu Obywatelskiego. 

Czy te zmiany odczuwamy jako 
zagrożenia? 

Z badań wynika, że 57 procent pra-
cowników nie obawia się utraty pracy, z 
kolei „zdecydowanie tak” odpowiedzia-
ło jedynie 3 procent badanych. 

– Z dzisiejszą rzeczywistością wa-
runków pracy zmierzyło się bardzo 
dużo osób, niekoniecznie osobiście, bo 
na przykład wykonują zawód, w którym 
nie ma możliwości pracy zdalnej. Czas 
pandemii wpłynął jednak na to, że po 
pierwsze poczuli zagrożenie, czy dalej 
będą pracować, w jakich warunkach i 
w jaki sposób – mówiła dr Magdalena 
Żadkowska z Uniwersytetu Gdańskie-
go. – Po drugie, wystąpiło bardzo moc-
ne zagrożenie stanu zdrowia, nie tylko 
wywołanego pandemią, ale i wystąpie-
niem innych chorób, które nie zostaną 
wyleczone na czas, albo po prostu ob-
niżeniem stanu zdrowia psychicznego. 
Leczenie się z nabytych w ciągu tego 
roku chorób potrwa pewnie wiele lat. 

Tomasz Modzelewski

Uczestnicy V Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które można 
obejrzeć w serwisie YouTube.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. 

– Praca zdalna jest 
oczywista dla sektora usług 
outsourcingowych, dla 
części usług finansowych 
i wszelkiego rodzaju 
pośrednictwa oraz części 
administracji, natomiast 
pamiętajmy, że w handlu, 
gastronomii czy części usług 
jej nie ma. Ci ludzie nadal 
przychodzą do pracy i tam są. 

Już ponad 200 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało 
wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową. 

Nowa legitymacja członkowska oprócz funkcji, które miała „stara książeczka”, 
daje dodatkowe możliwości. Między innymi zapis odprowadzania składek jest au-
tomatyczny, nie trzeba na niej stawiać pieczątki, aby uwiarygodnić ich opłacenie. 

Posiadacze elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” mogą skorzystać 
z rabatów na stacjach LOTOS, a także z 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, 
w ramach programu  „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Dodatkową ofertę  
dla członków Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” przygotował także Bank 
Pekao S.A. 

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

Z legitymacją „S” łatwiej
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W 2005 roku Polska należała do 
pierwszej piątki producentów okręto-
wych, za ChRL, Koreą Pd., Japonią, tuż 
za RFN. Dzisiaj Polski nie ma wśród 
pierwszych dwóch dziesiątek krajów 
morskich. Ratunkiem dla stoczni by-
łyby zadania związane z modernizacją 
i wyposażeniem Marynarki Wojen-
nej RP. Z czasem można „pomyśleć” 
o farmach wiatrowych. 

Nadzieja w Marynarce 
Wojennej

18 lutego br. związkowa delegacja, 
m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”, i  Mirosław Piórek, lider sekcji okrę-
towców, rozmawiała w Ministerstwie 
Obrony Narodowej o sektorze stocznio-
wym, szansach na zamówienia cywilne 
i z pakietu obronnego (programy mo-
dernizacji MW RP: Ratownik, Miecz-
nik, Kormoran, Orka, Murena, Magne-
to, Czapla). Gospodarzem spotkania 
był wiceminister Sebastian Chwałek, 
w przeszłości wiceprezes Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej, odpowiedzialny za 
modernizację armii.

– Chcemy wiedzieć, jakie są plany 
zamówień ze strony MON i Minister-
stwa Infrastruktury. Musimy mieć plan 
minimum, na przetrwanie, aby mówić o 
realnym polskim przemyśle przyszłości 
– oceniał przed spotkaniem Mirosław 
Piórek. 

Spotkanie w MON można określić 
jako informacyjne, z nutą optymizmu.

– W MON otrzymaliśmy pakiet 
zapewnień o kontynuacji projektów, 
których szczegóły pozostają niejaw-
ne, a wynikają z planu modernizacji 
polskich sił zbrojnych – komentuje 
Krzysztof Dośla, mówiąc o ostrożnym 
optymizmie. 

Patrząc realnie: jesteśmy skazani na 
zakup i modernizację okrętów pod-
wodnych z „demobilu” lub budowę 
jednostek patrolowych, trałowców itd. 
Rodzimy okręt podwodny to perspek-
tywa dekady. Mając 500-kilometrową 
linię brzegową, nie można rezygnować 
z Marynarki Wojennej.

Pół wieku tradycji i na złom

Dyskusja o zakupie nowych okrętów 
dla polskiej MW trwa od lat. Tymcza-
sem dwa z trzech okrętów podwodnych 
idą na złom. Opuszczenie bandery na-
stąpi po spisaniu umowy przez Agen-
cję Mienia Wojskowego. To wysłużone 
okręty typu Kobben (seria 15 jednostek 
zbudowanych w RFN), które weszły w 
latach 1964–67 do służby w norweskiej 
królewskiej MW. Pięć przekazano w la-

tach 2002–03 Polsce. Dwa zakończyły 
służbę.

W tym roku na złom pójdą zwodo-
wany w 1966, służący w MW od sierpnia 
2002 r., ORP Sęp i zwodowany w 1967, w 
służbie MW RP od września 2003 r., ORP 
Bielik. Nie posiadają one możliwości bo-
jowych, służą szkoleniu załóg. W służbie 
pozostanie 40-letni ORP Orzeł.

Na tym tle cieszy obecność w służ-
bie ORP Ślązak, na którym 28 listopada 
2019 r. podniesiono banderę wojenną. To 
okręt klasy korweta patrolowa. Wchodzi 
w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 
3. Flotylli Okrętów. Przeznaczeniem ORP 
Ślązak jest zwalczanie celów nawodnych, 
powietrznych i zagrożeń asymetrycznych, 
a także patrolowanie i ochrona torów po-
dejściowych oraz morskich linii komuni-
kacyjnych, eskorta i ochrona jednostek 
komercyjnych. Nie można o wojennym 
sukcesie mówić po zwodowaniu w 2020 
roku sześciu holowników dla Marynar-
ki Wojennej. Holowniki są przeznaczo-
ne do wsparcia logistycznego na mo-
rzu i w portach, wykonywania działań 
związanych z ewakuacją techniczną, 
wsparcia akcji ratowniczych, transportu 
osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanie-
czyszczeń. 

Co dalej? Szczegóły są ukryte pod 
kryptonimem „Orka” w „Planie moder-
nizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP 
w latach 2021–2035 z uwzględnieniem 
2020 roku”.  Został on podpisany uro-
czyście na placu 1. Brygady Pancernej 
w Wesołej w październiku 2019 r. Plan 
przewiduje wydatki na modernizację 
„na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska 
Polskiego”. To aż 524 miliardy złotych, 
czyli około 130 miliardów USD, na nowe 
uzbrojenie i wyposażenie. Przewiduje on 
też 15-letni horyzont czasowy wielolet-
nich programów modernizacyjnych. 

Przypomnijmy, że Polska jako jedno 
z nielicznych państw NATO wywiązuje 
się ze zobowiązania, jakim jest finan-
sowanie sił zbrojnych na poziomie 2,1 
proc. PKB.

Pierwszym poważnym probierzem 
realnych możliwości będzie zawieszony 
do niedawna  projekt budowy okrętu Ra-
townik. Miało go zbudować konsorcjum 
złożone z Polskiej Grupy Zbrojeniowej 
SA, Stoczni Remontowej Nauta, Stoczni 
Wojennej PGZ i Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Centrum Techniki Mor-
skiej. Minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak 22 maja ub.r. informował o za-
twierdzeniu przez resort dokumentów 
dotyczących okrętu Ratownik.

Wysoce mobilne siły zbrojne, go-
towe do natychmiastowego podjęcia 
działań, to nowoczesne siły zbrojne. 
Bez planu modernizacji technicznej to 
zadanie byłoby niewykonalne. Dlaczego 
jest to ważne? 

Geopolityka

Brak obecnie bezpośredniego zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa nie zwal-
nia nas od dokonywania ciągłej analizy 
sytuacji, a co za tym idzie pozyskiwania 
nowych rodzajów sprzętu wojskowego 
oraz nowatorskich metod prowadzenia 
walki. 

Morze Bałtyckie jest akwenem sto-
sunkowo niewielkim, z ograniczonym 
dostępem do Oceanu Atlantyckiego. 
Państwo, które jest w stanie kontrolo-
wać dostęp do Bałtyku, czyli cieśniny 
Sund i Bełt, ma wpływ na wszystko, 
co się dzieje na tym akwenie. Wśród 
dziewięciu państw leżących nad Bałty-
kiem dla jednego to morze ma znacze-
nie szczególne od XVIII wieku. Rosja 
jest państwem wybitnie lądowym, ma 
ograniczony dostęp do akwenów, któ-
re można uznać za w pełni żeglowne. 
Większa część jej granicy morskiej 
przypada na Arktykę oraz północ Oce-
anu Spokojnego, nie licząc bazy w Se-
wastopolu (Krym). Morze Bałtyckie jest 
rosyjskim oknem na świat i zapleczem 
stoczniowym dla teatru działań Wojen-
no-Morskowo Fłota.

Przedsięwzięcia modernizacyjne 
MW RP to pozyskanie okrętów pod-
wodnych, okrętów obrony Wybrzeża i 
jednostek patrolowych OPV (Offshore 
Patrol Vessel) i kontynuacja projektu 
„Niszczyciel Min Kormoran II”.

– Musi być pobudzony rynek we-
wnętrzny, by nie były zwijane po kolei 
jeszcze działające stocznie. Nie przyszli-
śmy do ministerstw prosić się o pracę, 
ale – mając świadomość potencjału 
– chcemy wiedzieć, na co możemy li-
czyć od strony ważnych dla państwa 

zamówień. Mamy stać w oparciu o 
zamówienia cywilne i wojskowe. Nie 
kupujmy jednostek z demobilu, ale re-
alizujmy własne projekty. Mamy jeszcze 
zaplecze, które może zrealizować takie 
projekty jak Ratownik czy Miecznik. 
Byłaby praca dla kilku stoczni – uważa 
Mirosław Piórek, mówiąc o ochronie 
zaplecza, know-how stoczniowego. 

22 lutego wieczorem min. Błasz-
czak wysłał za pomocą Twittera (sic!) 
komunikat o okręcie obrony Wybrze-
ża: „Ważne informacje dla Marynarki 
Wojennej. Zgodnie z rekomendacjami 
wojska pierwszym zakupem dla mary-
narzy będzie okręt obrony wybrzeża 
#Miecznik. Zakup pomostowych okrę-
tów podwodnych uzależniamy od ofer-
ty szwedzkiej. Niezbędne są korekty w 
kwestii ceny i czasu realizacji”.

Czas pokaże, czy nasze okręty wykona-
my polskimi siłami, czy część zadań i profi-
tów przypadnie norweskiemu Kongsberg 
Defence Systems, szwedzkiej Saab Group, 
brytyjskiemu BAE Systems lub niemiec-
kiemu Thyssen Krupp Marine Systems.

Zespół Trójstronny

W połowie marca br. zbierze się, po 
dłuższej przerwie, Zespół Trójstronny 
ds. Przemysłu Stoczniowego. Do omó-
wienia sytuacji w poszczególnych stocz-
niach i firmach sektora stoczniowego, 
wraz z przedstawieniem wizji i planów 
działalności poszczególnych firm, zo-
staną poproszone zarządy stoczni Na-
uta, Stoczni Wojennej, Elektromontażu 
Północ Gdynia, GP Baltic, stoczni Crist, 
stoczni Gryfia. Prezentacja programu 
rozwoju energetyki wiatrowej, jako pro-
pozycja dla utrzymania i rozwoju firm 
polskiego sektora stoczniowego, ma być 
przedstawiona przez Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska oraz Ministerstwo 
Infrastruktury.

Program Odbudowy

Związek Pracodawców Forum Okrę-
towe przygotował Program Odbudowy 

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY DS. PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO

Ratujmy stocznie
11 lutego br. odbyło się spotkanie współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu 
Stoczniowego z udziałem m.in. Mirosława Piórka, przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ ,,S”, Macieja Styczyńskiego, naczelnika Wydziału Strategii Przemysłu Okrętowego 
w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztofa Żmudy, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej 
„S” Remontowa Shipbuilding SA. Spotkanie zorganizował i w nim uczestniczył sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przemysłu Stoczniowego w Polsce, 
mającego być częścią Krajowego Pro-
gramu Odbudowy gospodarki po kry-
zysie związanym z efektem pandemii 
COVID-19. Napisał go zespół przedsta-
wicieli kadry zarządzającej przemysłu 
okrętowego, projektantów, naukowców 
i finansistów.

Plan dedykowany jest branży mor-
skiej: armatorom, stoczniom, podwyko-
nawcom i producentom wyposażenia. 
Podczas spotkania prezydium zespołu 
11 lutego br. Ireneusz Karaśkiewicz, 
dyrektor biura ZP Forum Okrętowe, 
zaproponował włączenie opracowania 
do materiałów i do porządku obrad ze-
społu trójstronnego.

– Spodziewane skutki kryzysu nadej-
dą w roku 2021, kiedy powstanie zapaść 
popytowa, dlatego rozsądne wydaje się 
podjęcie energicznych kroków już te-
raz, nie czekając, aż sytuacja na tyle się 
pogorszy, że dla niektórych może być za 
chwilę za późno na jakąkolwiek pomoc. 
Kilkanaście lat temu polski przemysł 
okrętowy to była pierwsza liga euro-
pejska i światowa. Przemiany globalne 
i błędy popełnione w Polsce doprowa-
dziły do likwidacji potężnych ośrodków 
produkcyjnych w Gdańsku, Gdyni i w 
Szczecinie, również w Poznaniu, Elblą-
gu, Częstochowie, Świętochłowicach 
i Słupsku, co zredukowało nasz prze-
mysł okrętowy (z wyjątkiem Holdingu 
REMONTOWA i kilku mniejszych 
stoczni) do roli podwykonawców – ko-
mentował w listopadzie ub.r. na Porta-
luMorskim.pl dyrektor Forum Ireneusz 
Karaśkiewicz. 

Program został zgłoszony do byłe-
go Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej oraz do obecne-
go Ministerstwa Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej. Szansa jest póki 
mamy kadrę techniczną i zarządzającą, 
działające stocznie, biura projekto-
we, instytucje klasyfikacyjne, ośrodki 
badawcze i, niestety, szczątkowe już 
szkolnictwo.  

Artur S. Górski 

Mirosław Piórek:  
– Musi być pobudzony rynek 
wewnętrzny, by nie były 
zwijane po kolei jeszcze 
działające stocznie. Nie 
przyszliśmy do ministerstw 
prosić się o pracę, ale – mając 
świadomość potencjału 
– chcemy wiedzieć, na co 
możemy liczyć od strony 
ważnych dla państwa 
zamówień. 
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Kilkanaście lat temu polski przemysł okrętowy to była pierwsza liga europejska 
i światowa. Przemiany globalne i błędy popełnione w Polsce doprowadziły do 
likwidacji potężnych ośrodków produkcyjnych.
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Danuta Wójcik, przewodnicząca 
KM: – Wydaje się nam, że nie jesteśmy 
dużą organizacją nauczycielską. Obec-
nie liczymy 110 członków i są tutaj 
dwa organy prowadzące, to jest Gmina 
Miasto Rumia i Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie. Jeżeli chodzi o naszą dzia-
łalność związkową, jest ona prowadzo-
na na terenie całej Rumi w dziewięciu 
szkołach. 

– Ile z tych placówek podlega pod 
powiat, a ile pod miasto? 

Danuta Wójcik: – Pod powiat pod-
lega Powiatowy Zespół Szkół nr 1 przy 
ul. Starowiejskiej oraz Powiatowy Ze-
spół Szkół nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 
i w tych placówkach  mamy niewielu 
członków. Pod miasto podlega siedem 
szkół. Najwięcej członków jest nato-
miast w trzech szkołach.

– Patrząc statystycznie na całe mia-
sto, liczba członków organizacji 
wzrosła. Jak panie tego dokonały? 

Danuta Wójcik: – Trudno to określić 
precyzyjnie ze względu na wiele dzia-
łań, które podejmujemy. Po dyskusji na 
ten temat z koleżankami mogę powie-

dzieć,  że pierwszym czynnikiem jest 
tworzenie dobrej atmosfery, współpraca 
i życzliwość, drugim –  merytoryczne 
podejście do spraw, które są zgłaszane 
przez poszczególnych członków. U nas 
w komisji czujemy się ze sobą dobrze i 
możemy na siebie liczyć. To jest to, co 
przyciąga ludzi. Nie ma tutaj konfliktów, 
to się nie zdarza. Oprócz czynników we-
wnętrznych są te zewnętrzne, czyli dobra 
współpraca z organami prowadzącymi, 
w tym z burmistrzem Rumi. Możemy się 
spotkać albo rozmawiać przez telefon, 
składamy wnioski do budżetu miasta, 
współpracujemy z radnymi i regularnie 
uczestniczymy w zebraniach Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej, 
gdzie można sygnalizować wszelkie spra-
wy oświatowe i pracownicze. Bardzo do-
brze oceniam też współpracę ze starostą 
wejherowskim i naczelnikiem Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie. Opiniujemy różne akty praw-
ne, które organy prowadzące są zobo-
wiązane nam przedstawiać. Oczywiście 
przedkładamy także własne projekty. Nie 
możemy również zapomnieć o współ-
pracy z naszymi władzami związkowy-
mi,  głównie z Międzyregionalną Sekcją 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku. Korzysta-
my z porad radców prawnych. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się współpraca 
związku z Lotosem i uzyskiwane dzięki 
temu zniżki. To, co chcę podkreślić, to 
ścisła współpraca również z dyrektorami 
szkół. Ogólnie mówiąc, to trzeba bywać 
w szkołach, w pokojach nauczycielskich, 
rozmawiać, pytać o odczucia i sprawy.

– Kiedy odbywają się dyżury komisji?
Danuta Wójcik: – Zwykle są we 

wtorki i piątki, ale spotykamy się m.in. 
także w soboty. Staramy się tego nie for-
malizować. Jeżeli kontakt jest potrzeb-
ny, to my jesteśmy obecne. Nie ma wy-
mówek ani wymigiwania się, ponieważ 
wówczas rodzi się nieufność. 

Mirosława Gołębiowska, skarbnik 
KM: – Spotkania odbywają się także 
na życzenie osoby zainteresowanej w 
pasującym jej terminie. Członkowie 
dzwonią do nas z informacją, że mają 
jakąś sprawę do omówienia i wówczas 
się umawiamy. Takich przypadków jest 
sporo i w tej kwestii jesteśmy otwarte. 
To, że mamy tylu członków wynika z 
naszej integracji, potrzeby wspólnych 
spotkań, ale także ze skuteczności w 
działaniu. Jeżeli coś złego zaczyna się 
dziać u pracownika, to włączamy się 
i sprawę doprowadzamy do końca. 

– Czy mogą panie podać przykład 
tematów, którymi się komisja zaj-
mowała w minionych miesiącach 
albo latach? 

Romualda Milewska, wiceprze-
wodnicząca KM: – Od półtora roku 
proponujemy dyrektorom szkół szko-
lenia rad pedagogicznych w tematyce 
wspomagania organizacji związkowej 
w rozwoju zawodowym nauczycieli. 
Nauczyciele z tego korzystają. Otrzy-
mują programy, w których są m.in. in-
formacje o tym, w czym związek może 
wspomóc w indywidualnych sprawach 
swoich członków, ukazujemy możliwo-
ści uzyskiwania dodatkowego wsparcia 
finansowego poprzez korzystanie z fun-
duszy o charakterze socjalnym. Wspól-
nie z organem prowadzącym wypraco-
waliśmy w Rumi formę centralizacji 

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

Stawiamy na 
dobrą atmosferę, 
współpracę  
oraz koleżeństwo

Na zdjęciu od lewej: Romualda Milewska, wiceprzewodnicząca, Mirosława Gołębiowska, skarbnik, oraz Danuta Wójcik, 
przewodnicząca komisji.
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Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze w 2018 roku. W środku Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w siedzibą w Gdańsku. 
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Podczas jednego z ostatnich spotkań Prezydium Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku przeanalizowane 
zostały informacje z poszczególnych organizacji. Z danych tych wynikło, 
że w Rumi odnotowano ostatnio dosyć duży wzrost liczby członków. Jak 
to obecnie wygląda?

Dostrzegamy osiągnięcia 
naszych członków 
i występujemy o nagrody 
burmistrza, nagrody 
starosty, a także o nadanie 
Medalu Komisji Edukacji 
Narodowej.  Na naszych 
tradycyjnych  uroczystych 
posiedzeniach z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, na które 
zapraszamy władze Sekcji 
Oświaty, władze miasta, 
radnych Komisji Oświaty, 
dyrektorów szkół, wręczamy 
legitymacje nowym członkom 
i honorujemy jubilatów 
z długoletnim stażem pracy.
Ludzie czują się zauważeni, 
docenieni. 
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funduszów: mieszkaniowego, świadczeń 
socjalnych emerytowanych nauczycieli 
oraz zdrowotnego, które sprawdzają się 
dobrze od wielu lat. Co najważniejsze, 
ludzie są z tego zadowoleni. Otrzymują 
dużo wyższe świadczenia. 

Danuta Wójcik: – Podkreślamy 
potrzebę takich bezpośrednich wejść 
do szkół, do rad pedagogicznych. Te 
szkolenia były bardzo dobrze przy-
jęte, odbyły się w pięciu szkołach, na 
życzenie jednej szkoły dwukrotnie, ale 
zaskoczyła nas epidemia. Z pewnością 
będziemy je kontynuować. Dają odpo-
wiedź pracownikowi oświaty, czy warto 
należeć do organizacji związkowej i z 
kim bezpośrednio mogą rozmawiać. 

Romualda Milewska: – Również na 
życzenie członków związku jesteśmy w 
komisji kwalifikacyjnej bądź egzamina-
cyjnej na stopnie awansu zawodowego. 
Zdarzały się także sprawy, na szczęście 
nieliczne, które trzeba było rozstrzygać 
w sądzie bądź interweniować u władz 
miasta. Niektóre wymagały naprawdę 
dużego i wielomiesięcznego zaanga-
żowania. Na szczęście zakończyły się 
pomyślnie. Ale to naprawdę wyjątko-
we przypadki, ponieważ najczęściej 
rozmawiamy, doradzamy i znajduje-
my rozwiązanie. Czasami może być to 
przykładowo przesunięcie nauczyciela 
do pracy w świetlicy czy łączenie etatów 
w różnych szkołach. To także polubow-
ne rozwiązanie problemu. 

– Wspomniały panie o składaniu 
wniosków do budżetu miasta. Czego 
one dotyczą?

Danuta Wójcik: – Składamy je co 
roku jesienią, ponieważ wówczas mija 

ustalony termin. Nasz ostatni wniosek 
z września 2020 roku dotyczył podnie-
sienia wynagrodzenia pracownikom 
administracji i obsługi w szkołach. To 
jest sprawa najważniejsza i podejmowa-
liśmy wiele działań. Spotykaliśmy się z 
burmistrzem Rumi, członkami Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej, 
a także przewodniczącym rady. Przed-
łożyliśmy także postulat, aby radni prze-
analizowali możliwość podniesienia do-
datku za wychowawstwo dla nauczycieli 
pracujących w przedszkolu. Chcieliśmy, 
żeby kwota ta została wyrównana do 
300 złotych. Bardzo ważną dla nas spra-
wą jest również kwestia tego, co będzie 
dalej z układem zbiorowym dla pracow-
ników administracji i obsługi szkół. Do-
tychczasowy stracił swoją aktualność, a 
burmistrz Rumi przesłał do nas pismo 
z informacją, iż chciałby go rozwiązać. 
Widzimy jednak potrzebę spotkania i 
przeanalizowania tego tematu. 

– Czy w takim razie będzie nowy 
układ zbiorowy?

Danuta Wójcik: – Obecnie nie po-
trafimy powiedzieć, czekamy na decyzję 
organu prowadzącego. Nie można jedno-
znacznie powiedzieć, że dotychczasowy 
będzie rozwiązany. W takim razie dyrek-
torzy musieliby „wejść” w regulamin wy-
nagradzania pracowników administracji 
i obsługi. Dla nas dotychczasowy układ 
zbiorowy jest istotny, między innymi dla-
tego, że zawarliśmy w nim informację o 
liczbie wydawanych obiadów przypada-
jących na pracowników kuchni oraz me-
traż do sprzątania przypadający na jedną 
sprzątaczkę. Takie zapisy normalizują 
nam zatrudnienie. Oczywiście jest też 

wiele martwych przepisów związanych 
na przykład z podniesieniem pensji dla 
pracowników administracji w terminach 
analogicznych do podwyżek nauczycieli. 
Niestety, nie jest to realizowane. 

Mirosława Gołębiowska: – Sygna-
lizowaliśmy również potrzebę podwyż-
szenia dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli. Chcielibyśmy, aby kwota 
ta była co roku trochę większa. Wnio-
skujemy też o dodatek dla opiekunów 
nauczycieli stażystów. Nie stawiamy 
bardzo wygórowanych roszczeń, ale 
chcielibyśmy, aby co roku te kwoty 
rosły, ponieważ nie są one zbyt duże. 
Zależałoby nam na tym, aby w podwyż-
kach zawarty został procent inflacji. 

– Z wynagrodzeniami i podwyżkami 
związany był protest w 2019 roku. Jak 
nauczyciele w Rumi podeszli do tego? 

Danuta Wójcik: – Było to dla nas 
ciekawe i trudne doświadczenie. Ocenia-
liśmy, że rząd wykaże się dużym oporem, 
ponieważ zasadniczo chodziło o sprawy 
finansowe. U nas referenda odbyły się 
we wszystkich szkołach. Przyjęliśmy 
wówczas uchwałę, że dajemy absolutnie 
wolną wolę wszystkim członkom i kołom, 
które samodzielnie będą decydować, czy 
jako związek wchodzimy w protest, czy 
nie. Odbyło się spotkanie członków w 
tej sprawie. Uczestniczyło w nim około 
20 osób. Ocenialiśmy wówczas plusy i 
minusy udziału w strajku oraz realność 
przedstawianych postulatów. Wychodząc 
ze spotkania członkinie – ponieważ w 
zdecydowanej większości były to panie – 
miały już szerszy pogląd na tę sprawę. W 
wyniku referendum „Solidarność” wzięła 
udział w proteście w Szkole Podstawowej 

nr 1, w pozostałych placówkach  nie. 
Odeszło od nas wówczas 11 członków, z 
czego 5 osób później wróciło. W indywi-
dualnych rozmowach pytaliśmy się, co się 
stało? Usłyszeliśmy, że podeszli do sprawy 
emocjonalnie oraz pod wpływem grupy. 
A my nie wchodziliśmy w ostry spór. Nie 
wypowiadaliśmy się ostro, co skutkowało 
tym, że byliśmy postrzegani jako osoby 
budujące zrównoważoną atmosferę. To 
podstawa naszej działalności. Zajmujemy 
się nawet bardzo trudnymi sprawami, ale 
staramy się spokojnie rozmawiać, zasta-
nawiając się, jak możemy krok po kroku 
dojść do porozumienia, które by nas sa-
tysfakcjonowało. Spór ma to do siebie, 
że rodzi opór  po drugiej stronie, a w 
działalności związkowej to się nie spraw-
dza. Z naszych doświadczeń wynika, że 
czasami na pewien moment warto sobie 
coś odpuścić i zostawić  dobre wrażenie, 
a później wrócić do sprawy. 

– Jak możemy podsumować obecną 
sytuację w placówkach w Rumi?

Danuta Wójcik: – Przedszkola i kla-
sy I–III w szkołach funkcjonują zupełnie 
dobrze. Są zabezpieczone w środki sani-
tarne. Ale nauczyciele w starszych klasach 
zwracają uwagę na to, że  zdalna praca 
przy komputerze z jednej strony ozna-
cza większe zaangażowanie czasowe, a z 
drugiej strony brakuje im emocjonalnego 
kontaktu z uczniem. To, co jest negatywne, 
to czasami zbytnie obciążenie dokumenta-
cją. Prosimy dyrektorów, aby ankietowanie 
minimalizowali do niezbędnych działań. 
Na czasie jest jeszcze sprawa szczepień. 
Nie mamy pełnego rozeznania, ponieważ 
temat jest bardzo świeży, ale otrzymałam 
telefon ze szkoły, gdzie nauczyciele  byli 

trochę zaniepokojeni, ponieważ skutecz-
ność jednej ze szczepionek nie jest na po-
ziomie ponad 90 procent, jak w przypadku 
pozostałych, tylko niższa. 

– Związek ma prawo, i z tego korzy-
sta, występować o nagrody. Jak wy-
gląda to w Rumi? 

Romualda Milewska: – Dostrze-
gamy osiągnięcia naszych członków i 
występujemy o nagrody burmistrza, 
nagrody starosty, a także o nadanie 
Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 
Na naszych tradycyjnych  uroczystych 
posiedzeniach z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej, na które zapraszamy 
władze Sekcji Oświaty, władze miasta, 
radnych Komisji Oświaty, dyrektorów 
szkół, wręczamy legitymacje nowym 
członkom i honorujemy jubilatów z 
długoletnim stażem pracy. Informuje-
my o uzyskiwanych stopniach awansu 
i o otrzymanych nagrodach. Ludzie 
czują się zauważeni, docenieni. Takie 
spotkanie to również okazja m.in. do 
przedstawienia przez  nauczyciela czy 
pracownika administracji i obsługi jego 
własnych lub szerszych problemów bez-
pośrednio naszym władzom. I władze 
też dostrzegają nasz związek, jego siłę, 
co jest dla wszystkich ważne. Na takie 
spotkania zapraszani są też emerytowa-
ni pracownicy oświaty. Cieszą się, że  o 
nich pamiętamy, że mogą się spotkać i 
porozmawiać. Na koniec chciałabym 
podkreślić, że istotny wpływ na liczbę 
członków związku ma niewątpliwie li-
der: pracowity, kompetentny, skuteczny 
– zarówno na poziomie koła, jak i ko-
misji międzyzakładowej. 

Tomasz Modzelewski

Była dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Szemudzie 
Aneta N.-T. została skazana pra-
womocnym wyrokiem na grzywnę 
7 tys. zł za egzekwowanie „godzin 
karcianych” wobec nauczycieli. Wy-
rok zapadł pod koniec stycznia br. 

– Sukces w dochodzeniu praw pra-
cowniczych doprowadzi też w innych 
przypadkach do wyhamowania ten-
dencji do wyciągania bezprawnych 
konsekwencji wobec pracowników. 
Sprawiedliwości stało się zadość. 
To jest dobrym znakiem dla dochodze-
nia słusznych roszczeń. Na ukończeniu  
są też pozwy do sądu pracy wobec gmi-
ny Szemud o wypłatę nadgodzin w tej 
samej szkole. Oby sprawa szemudzka 
dała do myślenia lokalnym władzom, 
że nie można ograniczać praw pracow-
niczych, a szczególnie prawa do zapłaty 
i do godnego traktowania – mówi Ewa 
Rocławska, przewodnicząca Komi-
sji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” w Wejherowie, podkreślając rolę 
w sprawie mec. Bogumiła Soczyńskie-
go, niestety, już nieżyjącego, wybitnego 
specjalisty prawa oświatowego. 

Wobec N.-T. było wiele zarzutów ze 
strony związków zawodowych, były pi-
sma rady rodziców, delegacje rodziców 

do wójta. Także Państwowa Inspekcja 
Pracy stwierdziła szereg nieprawidło-
wości, m.in. w nawiązywaniu stosunku 
pracy, czasu pracy, odpowiedzialności, 
wynagrodzeń, wydawania poleceń służ-
bowych. Inspekcja wydała 24 zalecenia, 
m.in. usunięcia z regulaminu pracy za-
pisów niezgodnych z prawem pracy, 
pisemnego potwierdzenia zawarcia 
umów z pracownikami, wypłaty wyna-
grodzeń za nadgodziny, zaprzestania 
gromadzenia „pism ostrzegawczych” 
w aktach, zaprzestania stosowania kar 
porządkowych nieprzewidzianych w 
przepisach, przestrzegania prawa do 
urlopu wypoczynkowego. Inspekcja 
nałożyła też grzywnę. 

Po wielu interwencjach, m.in. 
związkowców z „Solidarności”, organ 
prowadzący, czyli wójt gminy Ryszard 
Kalkowski, odwołał N.-T. w czerwcu 
2018 r. ze stanowiska dyrektora. W na-
głej sytuacji organ prowadzący ma pra-
wo odwołać dyrektora szkoły w trakcie 
roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii 
kuratorium.

W styczniu tego roku rozpoczął się 
też proces przed sądem w Wejherowie 
przeciwko N.-T. z oskarżenia o mob-
bing i utrudnianie działalności związ-
kowej. 

Aneta N.-T. nie jest polityczną nowi-
cjuszką. Kandydowała w 2018 roku na 

radną miasta Gdańska z listy PO-KO, u 
boku Jarosława Wałęsy, kandydującego 
wówczas na fotel prezydenta Gdańska, 
przedstawiała pomysły na organizację 
oświaty. W roku 2015 kandydowała z 
listy PO do Sejmu. Bezskutecznie. Po 
odwołaniu twierdziła, że stała się ofia-
rą szemudzkiego układu, jako osoba „z 
zewnątrz”. Tyle że poprzednia dyrektor 
podstawówki i gimnazjum była spoza 
gminy. Podobnie obecna dyrektor ZSP. 

Na tym jednak nie koniec nauczy-
cielskich problemów w tej pomorskiej 
gminie. Nadzwyczajny czas epidemii 
COVID-19 przyniósł ze sobą zmianę 
organizacji pracy szkół. W Szemudzie 
pojawił się kolejny problem – godziny 
nadliczbowe, a dokładnie wynagrodze-
nie za wykonaną pracę.

– Sprawy sądowe trwają długo, mu-
simy się uzbroić w cierpliwość, nim 
się zakończą. Mimo że racja i przepisy 
są po naszej stronie, musimy wstąpić 
na drogę sądową. Szykujemy pozwy. 
Chodzi o zapłatę za wykonaną pracę. 
Mieliśmy nadzieję, że po odejściu pani 
N.-T., która kreowała negatywnie naszą 
szkolną rzeczywistość, atmosfera pracy 
będzie już dobra, ale pojawił się temat 
należnych wynagrodzeń – mówi Mar-
ta Rapa-Leszczyńska, przewodnicząca 
Koła NSZZ „S” w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Szemudzie, podkre-

ślając przy tym wagę relacji pracowni-
czych, międzyludzkich oraz stosunków 
szkoła – rodzice. 

Praca w godzinach ponadwymia-
rowych została wykonana, a stosowna 
dokumentacja potwierdzająca powyż-
sze została przedłożona pracodawcy 
zgodnie z procedurą.  Dochodzone na-
leżności wynikają  zatem z udokumen-
towanych godzin ponadwymiarowych 
od marca ub.r. do 26 czerwca 2020 r. 
w okresie pracy zdalnej. Kłopoty z wy-
płatami za nadgodziny pojawiły się na 
terenie powiatów wejherowskiego i kwi-
dzyńskiego. Ryszard Kalkowski, wójt 
gminy Szemud, decyzje co do wypłaty 
wynagrodzeń scedował na dyrektorów 
szkół, jednocześnie informując, że za 
nadgodziny gmina nie zapłaci. Na-
uczyciele wynagrodzeń za nadliczbówki 
zatem nie otrzymali. Sprawę badała, na 
wniosek wejherowskiej międzyzakła-
dowej komisji oświaty „S”, Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

Przypomnijmy, że ograniczenia w 
funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i 
placówek oświatowych wprowadzone 
zostały rozporządzeniem ministra edu-
kacji narodowej w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, a następnie rozporządze-

niem ministra edukacji narodowej z 20 
marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty. Kolejne nowelizacje 
zobligowały nauczycieli i dyrektorów do 
stosowania technik zdalnego nauczania, 
a nauczyciele i uczniowie  musieli dosto-
sować się do pracy zdalnej. 

Kompetencja w zakresie ustalania 
zasad zaliczania do wymiaru godzin po-
szczególnych zajęć realizowanych z wyko-
rzystaniem  metod i technik kształcenia 
na odległość, w tym także zajęć realizo-
wanych w ramach godzin ponadwymia-
rowych, należy do dyrektora jednostki 
oświaty. Nauczyciele realizujący zajęcia z 
wykorzystaniem metod i technik kształ-
cenia na odległość  otrzymują wynagro-
dzenie za pracę w składnikach i wysoko-
ści wynikających z ich uprawnień. Jeżeli w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty na-
uczyciel realizował zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze lub opiekuńcze powyżej 
obowiązującego go tygodniowego wy-
miaru godzin zajęć, np. w zastępstwie 
nieobecnego nauczyciela, to przysługuje 
mu z tego tytułu wynagrodzenie. Ma to 
też zastosowanie do zajęć realizowanych 
przez nauczycieli w czasie pandemii.  

(asg)

Kara nauczy? 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SZEMUDZIE 
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– Po niespełna trzech latach wraca 
Pan do pracy w operze. Wcześniej mó-
wił Pan, że rozważa różne scenariusze 
i bierze pod uwagę również możli-
wość zupełnie innego wyroku...

– Scenariusze były dwa: albo mnie 
przywrócą, albo nie. Jak stwierdził me-
cenas Tomasz Wiecki, trzeba liczyć się 
z jednym i drugim rozwiązaniem, cho-
ciaż ja bardziej spodziewałem się tego, 
że jednak nie zostanę przywrócony. 

– Dlaczego? 
– Na podstawie znanych mi do-

świadczeń sądowych i tego, co wcze-
śniej słyszałem, byłem trochę sceptycz-
nie nastawiony, ale wyrok, który zapadł, 
mile mnie zaskoczył. 

– Zacznijmy od początku. Czemu sąd 
miałby Pana przywrócić do pracy? 
Co się wydarzyło w operze trzy lata 
temu? 

– Zostałem wówczas zwolniony 
przez poprzedniego dyrektora placówki 
Warcisława Kunca, pana, który moim 
zdaniem nigdy więcej nie powinien 
otrzymać pracy w organach państwo-
wych, samorządowych, a wszelkie kosz-
ty związane z tym procesem powinien  
ponieść osobiście. Miał świadomość 
tego, że jestem członkiem Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, członkiem Komisji Zakładowej, 
i znajduję się pod ochroną przed zwol-
nieniem. Posiadałem na to stosowne 
dokumenty. 

Przy tej okazji chciałbym zwrócić 
uwagę i jednocześnie ostrzec inne oso-
by. Trzeba bardzo uważać na aspekty 
formalne i posiadać dokumentację 
związaną z pracą. Gdybyśmy coś prze-
oczyli w mojej sprawie, to prawdopo-
dobnie byłaby ona nie do wygrania. 
Jeśli nie pokazałbym jakiegoś ważnego 
dokumentu, przegralibyśmy w sądzie 
bez względu na to, czy byłem chro-
niony, czy też nie. Najważniejszy jest 
dokument. 

Tak więc dyrektor Opery Bałtyckiej 
wiedział, że jestem osobą chronioną 
i – według mnie – powinien wiedzieć 
również to, że w tej sytuacji do zwol-
nienia potrzebna jest zgoda organów, 
o których wspomniałem, a przede 
wszystkim Komisji Zakładowej dzia-
łającej w placówce. Ta nie zgodziła się 
na moje zwolnienie. Zarząd Regionu 
Gdańskiego również napisał pismo do 
dyrektora. Najpierw poinformował, 
że musi się zebrać, aby wyrazić opinię 
i poprosił o kilka dni zwłoki. Ale pan 
dyrektor nie czekał i podjął swoją de-
cyzję, zanim otrzymał jakąkolwiek od-
powiedź. Dodam, że ZRG nie wyraził 
zgody na zwolnienie, ale dyrektor i tak 

zrobił swoje. Poza tym popełnił jeszcze 
jeden błąd. W piśmie do Komisji Za-
kładowej zawarte zostały trzy punkty 
uzasadniające moje zwolnienie, a przy 
rozwiązaniu umowy o pracę były już 
cztery. Czyli nie dochował staranności 
nawet w tej części formalnej. 

– Dyrektor wykorzystał formułę 
zwolnienia dyscyplinarnego. Jak to 
uzasadniał? 

– Przyczyną uzasadniającą rozwiąza-
nie obydwu umów – ponieważ pracowa-
łem nie tylko jako artysta chóru, ale na 
część etatu również w bibliotece – było 
naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Konkretnie miało to po-
legać na naruszeniu porządku i dyscy-
pliny pracy poprzez prowadzenie strajku 
głodowego w siedzibie Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku bez wyczerpania procedury 
przewidzianej prawem i bez uprzednie-
go powiadomienia pracodawcy. Tylko 
że to nie był strajk, ale protest głodowy. 
W przypadku strajku prawdopodobnie 
nie podejmowałbym pracy, a ja praco-
wałem, po czym, już po godzinach pra-
cy, poszedłem do pokoju związkowego, 
gdzie przebywałem przez kilka kolejnych 
dni. Na ten czas otrzymałem wypisane 
zwolnienie z pracy. Byłem w operze, ale 
w pomieszczeniu związkowym, gdzie 
miałem prawo przebywać. Zresztą sko-
ro związkowcy mają klucze do tego po-
mieszczenia i pozwolenie na to, aby tam 
być, to dyrektor nie może stwierdzić, że 
akurat dzisiaj nie wolno wam tam prze-
bywać.

– A jaki był drugi punkt uzasadnienia 
zwolnienia?

– Właśnie uporczywe przebywanie 
na terenie zakładu po godzinach pracy 
bez uprzedzenia i zgody pracodawcy. 
Tłumaczyliśmy to w sądzie. U nas nie 
ma etatowych związkowców, wszyscy 
wykonują tę działalność pro bono. Czy 
mamy za każdym razem pytać się i pro-
sić o to, żeby gdzieś pójść? Wiadomo, że 
jeśli dyrektor będzie miał coś do ukrycia, 
to nie pozwoli na to. Nasza działalność 
związkowa byłaby wówczas ograniczona. 
I co powiedziałby zwykły związkowiec, 
który zobaczy, że zabrania się nam ja-
kiejkolwiek aktywności? Jak mielibyśmy 
zachęcić go do działania, gdy coś takiego 
dostrzeże? W takiej sytuacji się nie włą-
czy do działania, widząc, że działacze są 
traktowani w ten sposób. 

– Był jeszcze trzeci punkt uzasadnia-
jący dyscyplinarkę... 

– Podejmowanie działań mających 
na celu przedstawienie opinii publicz-
nej w negatywnym świetle instytucji 
Opery Bałtyckiej oraz jej dyrektora po-

przez rozpowszechnianie w mediach 
informacji sugerujących jakoby decyzje 
tych organów dotyczących organizacji 
pracy miały podłoże polityczne. Pytano 
mnie o to w sądzie. W odezwie, którą 
napisałem, znalazła się informacja, że 
nasz ówczesny dyrektor kandydował 
kiedyś na prezydenta Szczecina z ra-
mienia PSL. Ani to żadna tajemnica, ani 
wstyd. Powiedziałem o tym, ponieważ 
gdzieś się o tym dowiedzieliśmy. Z ko-
lei czwarty punkt zwolnienia, ten, który 
został dopisany, dotyczył samowolnego 
opuszczenia stanowiska pracy. Tylko że 
w sądzie przedstawiłem zwolnienie na 
ten dzień. 

– Wróćmy jeszcze do wątku protestu 
głodowego. Czemu zdecydował się 
Pan na taki krok?

– Podjąłem go po tym, jak wyczer-
paliśmy wszystkie możliwości rozmo-
wy i negocjacji. Kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy wykazały, że jest mnó-
stwo uchybień w Operze Bałtyckiej, 
ale mimo to – jak sobie uświadomiłem 
– byliśmy bezsilni. Co z tego, że kon-
trola inspekcji pracy nakazała zrobić 
pewne rzeczy, skoro dyrektor w prak-
tyce wykonywał je albo nie? Protest 
głodowy miał uświadomić ludziom, 
że dzieją się w tym miejscu bardzo złe 
rzeczy. Co z tego, że została wykonana 
jakaś poprawka, skoro trzy inne rzeczy 
zostały zrobione już źle? Przykładowo 
dyrektor zabrał klucze do pomieszcze-
nia związkowego. Jak to powiedziała 
przewodnicząca, „zaaresztował nasze 
dokumenty”. Oczywiście, ktoś może 
stwierdzić, że można byłoby wejść tam 
siłą, ale jesteśmy na tyle doświadczeni, 
iż wiemy, że czasami nie warto. Nie o 
to chodzi. 

– Sprawa Pana zwolnienia trafiła do 
sądu. Jaki wyrok zapadł w pierwszej 
instancji?

– Najpierw odbyły się przesłucha-
nia osób z pracy, w tym dyrektora, 
jego zastępcy, kadrowej i sekretarki. 
Suma summarum na moją rzecz za-
sądzone zostało od pozwanego, czyli 
Opery Bałtyckiej, 14 tysięcy złotych 

tytułem odszkodowania za niezgodne 
z prawem rozwiązanie umów o pracę. 
Zastanawialiśmy się z mecenasem, co 
było niezgodne z prawem? Czy to, że 
dyrektor nie poczekał na opinie związ-
ku? Czy to, że dopisał czwarty punkt 
do powodów zwolnienia? W każdym 
razie wyrok z 10 stycznia 2020 r. miał 
rygor natychmiastowej wykonalności 
do kwoty 4800 złotych. Pozostałej 
części kwoty nigdy nie otrzymałem, 
ponieważ odwołaliśmy się, a w tej sy-
tuacji pracodawca czekał na następną 
rozprawę. 

– Z mecenasem doszedł Pan do 
wniosku, że jest o co dalej walczyć 
i nie zatrzymacie się na tym etapie. 

– W dalszym ciągu uważałem, że nie 
zrobiłem niczego, co mogłoby spowo-
dować moje zwolnienie dyscyplinarne. 
Gdybym popełnił jakieś przestępstwo, 
pobił dyrektora albo ukradł coś, to poło-
żyłbym po sobie uszy i o nic się nie upo-
minał. A jako że moja działalność była 
stricte związkowa, ponieważ upominała 
się o prawa pracownicze i związkowe, 
uważałem, że robię dobrze. Znajomi 
mi mówili, że gdybym siedział cicho. to 
miałbym spokój. Tak, ale zawsze sobie 
powtarzałem, że są rzeczy ważniejsze. 
Wiem, że wystąpiłem w słusznej spra-
wie. Mogłem pewne elementy w inny 
sposób poprowadzić, ale generalnie 
zrobiłbym jeszcze raz to samo.

– Był początek roku 2020. Gdzie 
sprawa trafia dalej? 

– Do VII Wydziału Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych Sądu Okręgowego 
w Gdańsku. 

– Jak panowie uzasadnili odwołanie 
się do tego sądu?

– Mecenas Wiecki, któremu serdecz-
nie dziękuję za wykonaną pracę, przed-
stawiał cały czas te same dokumenty. 
W każdym razie była to walka o powrót 
do pracy i pokazanie, że pracodawca 
nie dopełnił wymogów prawnych. Bo 
przecież zwolnił mnie, nie czekając na 
odpowiedź. Nie zaprzątał sobie tym 
głowy! I teraz zapadł nowy wyrok.  

– Sąd przywrócił Pana do pracy... 
– Tak. Chciałbym wiedzieć, jakie 

argumenty przeważyły, ponieważ by-
łoby to ważne dla nas, związkowców, 
na przyszłość. Wiedzielibyśmy na co 
zwracać uwagę w sporach z pracodaw-
cą, ale rozprawa była niejawna. Mogę 
jedynie powiedzieć, że najważniejsze 
są dokumenty, ale przez to, że dyrektor 
„zaaresztował” część z nich, nie mogli-
śmy pokazać niektórych w sądzie. Tylko 
że wiele zostało skopiowanych i scho-
wanych w domach. Po zebraniu ich ra-
zem zobaczyliśmy, że mamy to, czego 
nam potrzeba. To zresztą przestroga dla 
związkowców, aby duplikować doku-
menty i robić ksero z poświadczeniem 
potwierdzające, że kopia jest zgodna 
z oryginałem. 

– Teraz wraca Pan do innej opery, 
ponieważ jest już nowy dyrektor. 
Będzie lepiej? 

– Gdy rozmawiałem z nowym dy-
rektorem w ubiegłym roku, odniosłem 
bardzo pozytywne wrażenie. To była 
rozmowa na innym poziomie. Jeżeli dy-
rektor jest mądry, to da radę wszystko 
pogodzić. Wiem, że możemy pokłócić 
się o sprawy związkowe, ale na koniec 
i tak dojść do porozumienia. Jest z kim 
rozmawiać, a w przypadku poprzed-
niego dyrektora nie było tego. To jest 
zmiana jakościowa. Podczas pierwszej 
rozmowy dyrektor powiedział, że cze-
ka na wyrok sądu, ponieważ nie może 
postąpić inaczej. Gdy wyrok został już 
ogłoszony, przekazałem mu tę infor-
mację drogą e-mailową. Wiedziałem, 
że w ciągu siedmiu dni muszę stawić 
się w pracy. I ta rozmowa z dyrekto-
rem była sympatyczna. Moje koleżan-
ki i koledzy również mówią o zmianie 
jakościowej. Wszyscy się cieszą, że po-
przedniego dyrektora już nie ma. Na 
koniec chciałbym bardzo podziękować 
przewodniczącej Annie Sawickiej i Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Operze Bałtyckiej za to, że do końca 
wierzyli i byli ze mną oraz Zarządowi 
Regionu Gdańskiego i przewodniczą-
cemu Krzysztofowi Dośli.  

Rozmawiał: Tomasz Modzelewski

WICEPRZEWODNICZĄCY PRZYWRÓCONY DO PRACY PRZEZ SĄD

Rozmowa z Krzysztofem Rzeszutkiem, 
wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
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Wiem, że wystąpiłem 
w słusznej sprawie
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Targ w Wuhan  
czy międzynarodowy 
eksperyment?

31 grudnia ub.r. minął rok, od kiedy 
Chiny poinformowały biuro Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) o siedmiu 
przypadkach zakażenia zapaleniem 
płuc o nieznanej przyczynie, wykry-
tych w mieście Wuhan. Chińczycy z 
oficjalnym zgłoszeniem czekali sześć 
tygodni.

Dopiero z początkiem lutego tego 
roku zespół ekspertów WHO rozpo-
czął misję w Wuhan, mającą zbadać po-
czątki pandemii. Misja odbywa się pod 
ścisłą kontrolą chińskich władz. Ekipa, 
kierowana przez duńskiego naukowca 
Petera Ben Embareka, odwiedziła m.in. 
Wuhan Institute of Virology, powstałe w 
następstwie epidemii SARS z 2002/2003 
r. Wśród ekspertów WHO jest dr Peter 
Daszak, prezes EcoHealth Alliance, od 
dawna współpracujący z instytutem 
w Wuhan i z szefową tamtejszego ze-
społu wirusologów Shi Zhengli („Bat 
Women”). Czy te powiązania nie wpły-
wają na bezstronność oceny? Ustalenia 
prowadzą do wniosku, że SARS-CoV-2 
pochodzi z natury, a nie z jakiejkolwiek 
instytucji.

Wpływy Chin w WHO są częścią 
większej historii relacji Pekinu z orga-
nizacjami międzynarodowymi. Włącze-
nie ludowych Chin do  tych organizacji 
miało wdrożyć je do odpowiedzialnego, 
globalnego zarządzania. Nie przewi-
dziano, że to Chiny zaczną zmieniać te 
organizacje.

Wiadomo, że na przykład naukowcy 
z University of Wisconsin w Madison 
zmodyfikowali przed dziesięciu laty 
jedno z białek wirusa grypy 2009H1N1 
tak, że patogen ten stał się niewidoczny 
dla ludzkiego układu immunologiczne-

go. Wirusolog Yoshihiro Kawaoka wy-
jaśniał, że celem eksperymentów było 
ustalenie, jakim groźnym mutacjom 
może ulec wirus grypy 2009H1N1, by 
opracować skuteczną szczepionkę. Do-
dał, że wyniki badań przedstawił Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO). 
Wznowił je w 2019 roku. W 2011 roku 
niezależnie dwie grupy uczonych, ho-
lenderska oraz amerykańsko-japońska, 
oznajmiły, że wyhodowały w laborato-
rium szczep wirusa H5N1, który może 
wywołać pandemię grypy. 

Zmącony spokój 

22 stycznia ub.r. pierwszy przypadek 
COVID-19 wykryto w USA, a 24 stycz-
nia w Europie, we Francji. Tego dnia 
Ministerstwo Zdrowia i NFZ wydały 
pierwsze zalecenia placówkom pro-
wadzącym oddziały chorób zakaźnych 
względem osób, które w styczniu ub.r. 
były w Chinach. Na razie było spokoj-
nie. Eksperci twierdzili, że szansa spo-
tkania chorego jest podobna do szansy 
wygrania w totka.

W połowie lutego, gdy dotarła infor-
macja o pierwszej ofierze śmiertelnej 
koronawirusa w Europie (we Francji), 
nasze służby sanitarne zaczęły monito-
rować zestawy testów, maski, rękawicz-
ki, respiratory. 

Polacy obserwowali rozwój epidemii 
„z oddali”, jako sensacyjne przyjmując 
doniesienia o pierwszych odwołanych 
meczach i koncertach. O tym, że w zna-
nych z gospodarki i osiągnięć nauko-
wych północnych Włoszech ludzie 
robią zakupy, jak gdyby byli w stanie 
wojny. 

27 lutego ub.r. NFZ uruchomił cało-
dobową infolinię o zakażeniu korona-
wirusem, a ZUS przekazał, że decyzja 
inspektora sanitarnego o kwarantannie 

będzie podstawą do wypłaty zasiłku 
chorobowego.

Z początkiem marca 2020 r. pojawi-
ły się pierwsze skutki ekonomiczne ko-
ronawirusa. Opustoszały hotele, zaczął 
się kryzys linii lotniczych, robiliśmy 
zapasy.

Ustawa 
2 marca ub.r. Sejm uchwalił ustawę 

o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych. „Za” głoso-
wało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 się 
wstrzymało. Na jej mocy pracodawca, 
by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu 
się choroby COVID-19, mógł polecić 
pracownikowi wykonywanie obowiąz-
ków zdalnie, z domu. Wprowadzono 
prawo do dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego dla rodziców zwolnionych 
od wykonywania pracy z powodu 
sprawowania opieki nad dzieckiem w 
przypadku zamknięcia żłobka, przed-
szkola lub szkoły. Kontrowersje budziła 
i budzi możliwość dokonywania zamó-
wień niezbędnych do przeciwdziałania 
COVID-19 bez stosowania przepisów 
Prawa zamówień publicznych. Dwa dni 
później ustawę przyjął Senat. 

 Pierwszy pacjent

4 marca ub.r. minister Szumowski 
przekazał: „W nocy otrzymaliśmy do-
dani wynik pierwszego pacjenta, który 
ma koronawirusa w Polsce. Pacjent czu-
je się dobrze, przyjechał z Niemiec. Jest 
hospitalizowany w szpitalu w Zielonej 
Górze”. Pacjentem „zero” był 66-latek, 
który wrócił do Polski z karnawału w 
Nadrenii. Wyzdrowiał.   

Od tego dnia coraz więcej osób pod-
dawanych było kwarantannie i hospita-
lizowanych. 

– Rekomendujemy unikanie uczest-
niczenia w imprezach masowych oraz 
zaniechanie podróży, zwłaszcza do kra-
jów o wysokim ryzyku zakażenia się ko-
ronawirusem – apelował 8 marca ub.r. 
Główny Inspektorat Sanitarny.

9 marca ub.r. premier Morawiecki 
poinformował o wdrożeniu kontroli sa-
nitarnych na przejściach granicznych, w 
pociągach i w portach. 10 marca wysłu-
chaliśmy orędzia prezydenta o pande-
mii koronawirusa, zaś po posiedzeniu 
rządowego zespołu zarządzania kryzy-
sowego premier poinformował o odwo-
łaniu wszystkich imprez masowych. 

Pandemia

Od 12 marca ub.r. zostały zawieszo-
ne zajęcia dydaktyczne w placówkach 
oświatowych i na uczelniach wyższych. 
Od 16 marca szkoły podstawowe były 
zamknięte, a ponadpodstawowe trzy 
dni później. Rodzice dzieci do lat ośmiu 
mogli korzystać z dodatkowych 14 dni 
zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 
procent wynagrodzenia; aby otrzymać 
zasiłek wystarczyło złożyć oświadczenie 
u pracodawcy. 

Zawieszono działalność instytucji 
kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, 
kin. Mecze odbywały się bez udziału 
publiczności. Przez 10 dni do Polski nie 
mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy 
obywatele mogli wracać do kraju, ale 
poddawani byli 14-dniowej domowej 
kwarantannie.  

Pakiet i tarcza

18 marca ub.r. rząd ogłosił pakiet po-
mocowy dla firm. 27 marca tzw. tarcza 
antykryzysowa została przyjęta przez 
Sejm (zestaw ustaw przygotowanych 
m.in. przez resort rozwoju, finansów i 
ministerstwo rodziny). Według rządu 
jej wartość to 10 procent polskiego PKB. 
Państwo miało pokrywać 40 procent wy-
nagrodzenia pracowników firm pogrą-
żonych w kryzysie z powodu koronawi-
rusa. Wartość wsparcia w ramach tarczy 
antykryzysowej i tarczy finansowej to ok. 
312 miliardów złotych. 

Tarcza antykryzysowa opierała się 
na pięciu filarach: obrona przed utratą 
miejsc pracy, wsparcie dla służby zdro-
wia, bezpieczeństwo systemu finanso-
wego, wsparcie dla przedsiębiorców i 
inwestycji publicznych. 26 listopada 
rząd uruchomił tarczę finansową 2.0. 
To co najmniej 35 miliardów złotych, 
w tym 3 miliardy dla mikrofirm, 5 mi-
liardów  dla małych firm i 25 miliardów 
dla średnich i większych firm. 

Żeby nie dopuścić do zwolnień, po-
moc przysługuje przedsiębiorcy w okre-
sie wprowadzonego przestoju ekono-
micznego lub w przypadku obniżenia 
wymiaru czasu pracy. Państwo pokrywa 
także koszty składek na ubezpieczenia 
społeczne należne od pracodawcy. 

Ograniczenia

Koniec marca ub.r. to ograniczenia 
w przemieszczaniu się,  nabożeństwach 
(5 osób plus te, które sprawują posłu-
gę), załatwianie spraw „niezbędnych 
do życia codziennego”, ograniczenia w 
handlu. Hotele zostały zamknięte. Mi-
nimalna odległość między pieszymi – 2 
metry. 3 kwietnia Ministerstwo Środo-
wiska poinformowało o zakazie wstępu 
do lasów (do 20 kwietnia ub.r.).

W firmach wprowadzono rygory-
styczne zasady: mierzenie temperatury, 
dezynfekcja, trzymanie dystansu. Pra-
codawcy musieli zapewnić dodatkowe 
środki bezpieczeństwa swoim pracow-
nikom. 

4 maja przystąpiono do luzowania 
obostrzeń. Centra handlowe, przed-
szkola oraz żłobki zostały otwarte, pod 
warunkiem jednak spełnienia wymo-
gów bezpieczeństwa sanitarnego. Od 
18 maja można było skorzystać z usług 
fryzjera czy kosmetyczki. Otwarto lo-
kale gastronomiczne.

Do historii przejdzie fakt, że za-
planowane na 10 maja ub.r. wybory 
prezydenckie się nie odbyły. Państwo-
wa Komisja Wyborcza stwierdziła, że 

„brak było możliwości głosowania na 
kandydatów”. 

Na początku czerwca w reżimie sa-
nitarnym otwarte zostały kina, teatry, 
siłownie, baseny, sauny oraz hotele. Zo-
stał zniesiony nakaz noszenia maseczek 
na świeżym powietrzu. 

8 sierpnia Ministerstwo Zdrowia po-
informowało, że w związku ze wzrostem 
zakażeń w Polsce będą wprowadzane lo-
kalne obostrzenia i strefy: czerwona (12 
zakażeń na 10 tys. mieszkańców) i żółta 
(powiaty, w których nowe zakażenia to 
6 do 12 na 10 tys. mieszkańców). Od 10 
października cała Polska była w strefie 
żółtej lub czerwonej. Wśród najważniej-
szych zasad był obowiązek zakrywania 
nosa i ust w przestrzeni publicznej. Od 
23 października cała Polska znalazła się 
w strefie czerwonej.

4 listopada premier Morawiecki oraz 
minister zdrowia Adam Niedzielski 
ogłosili kolejne obostrzenia, po których 
mógłby nastąpić tylko całkowity lock-
down. Rewolucyjna zmiana dotyczyła 
ograniczenia liczby osób, które mogły 
zasiąść do stołu w dniu Wigilii, co do-
czekało się przepisu w Dzienniku Ustaw. 
Mieliśmy też kwarantannę narodową od 
28 grudnia do 17 stycznia tego roku..

Nadzieja i kwarantanna

8 grudnia ub.r. w Wielkiej Brytanii 
rozpoczęły się szczepienia preparatem 
opracowanym przez firmy Pfizer i BioN-
Tech. 21 grudnia Komisja Europejska 
zgodziła się na dopuszczenie do obro-
tu w Unii tej szczepionki, a Europejska 
Agencja Leków zdecydowała o jej wa-
runkowej autoryzacji. 26 grudnia ub.r. 
pierwsze preparaty dotarły do Polski.  

27 grudnia ub.r. o godz. 8.31 pierw-
sze osoby w Polsce zostały zaszczepio-
ne w ramach Narodowego Programu 
Szczepienia w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym MSWiA w Warszawie. W 
pierwszej kolejności preparat otrzyma-
ły osoby z grupy „zero”, czyli personel 
medyczny i niemedyczny. 

28 grudnia wprowadzona została 
kwarantanna narodowa (zamknięte 
hotele, restauracje, stoki narciarskie, 
galerie handlowe, z wyjątkiem sklepów 
spożywczych, drogerii, aptek).  

Co dalej?

W 2020 roku było o 67 112 zgonów 
więcej niż w roku 2019.  Za „nadprogra-
mowe” zgony odpowiada koronawirus, 
przeciążenie systemu i sami obywatele, 
którym należy się wyjątkowa uwaga i 
opieka. Nie tylko teleporady. Nie bez 
znaczenia było ograniczenie świad-
czeń leczniczych, pobytów w szpitalach, 
diagnostyki oraz zabiegów leczniczych i 
operacyjnych, rehabilitacji, opieki psy-
chiatrycznej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej.

Trzecia fala pandemii koronawirusa 
jest przed nami. Poluzowanie restryk-
cji jest chwilowe. Na dodatek w okolicy 
Suwałk wykryto przypadek zakażenia 
południowoafrykańską odmianą wi-
rusa. Należy się spodziewać wzrostu 
zakażeń i wykwitu brytyjskiej odmia-
ny SARS-CoV-2, a jej transmisyjność 
jest na poziomie 30–35 procent. W 
lipcu ub.r. szef Światowej Organizacji 
Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus 
oświadczył, że pandemia koronawirusa 
jest „bez wątpienia najgorszym kryzy-
sem zdrowotnym, z jakim WHO miała 
do czynienia”. 

Artur S. Górski 

Rok z COVID-19 
11 lutego 2020 r. Międzynarodowy Komitet ds. Taksonomii Wirusów (Inter-
national Commitee on Taxonomy of Viruses) nazwał nowego wirusa korona-
wirusem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). 4 marca 
ub.r. pierwszy przypadek zakażenia stwierdzono w Polsce. 11 marca ub.r. 
WHO ogłosiła pandemię. Kryzys przeorał naszą świadomość, prawa oby-
watelskie, zminimalizował poczucie bezpieczeństwa. 
Pod koniec 2019 roku pojawiały się doniesienia o przypadkach zapalenia 
płuc o nieznanym pochodzeniu odnotowanych w Chinach. Rok 2020 był zdo-
minowany przez pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2. 

Przed szpitalami już od marca 2020 r. zaczęły pojawiać się namioty  
do triażu – medycznej segregacji przyjmowanych pacjentów.

18 marca ub.r. rząd ogłosił 
pakiet pomocowy dla 
firm. 27 marca tzw. tarcza 
antykryzysowa została 
przyjęta przez Sejm. Według 
rządu jej wartość to 10 procent 
polskiego PKB. 
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Udało się uratować miejsca 
pracy

– Każda ze stron dialogu społecz-
nego ma określone cele.  Pracownik 
chce mieć godną, bezpieczną i godzi-
wie wynagradzaną pracę. Pracodawca 
dąży do osiągnięcia zysku i rozwoju 
swojej firmy, a rząd i parlament mają 
stworzyć właściwe podstawy do za-
spokajania tych potrzeb. Szczególnie 
jest to konieczne w czasie kryzysu. Czy 
dialog społeczny spełniał swoją rolę 
przez ostatnie 12 miesięcy w Polsce? 
– to pytanie skierował do uczestników 
debaty Jacek Rybicki, który krótko na-
kreślił sytuację ekonomiczną Polski po 
roku pandemii.

– Statystyki roku 2020 są nie naj-
gorsze; co prawda mieliśmy recesję na 
poziomie 2,8 proc. spadku PKB, jed-
nak jest to najniższa recesja w Europie. 
W Hiszpanii było to 11 proc., we Francji 
8 proc., w Niemczech 5 proc. Co ważne, 
recesja nie przełożyła się na wzrost  bez-
robocia, które grudzień 2020 roku do 
grudnia 2019  wzrosło o 1 procent, czyli 
mniej niż spadek PKB. To pokazuje, że 
część tych działań, które podejmował 
rząd premiera Morawieckiego, między 
innymi tzw. tarcze pomocowe, swoją 
rolę spełniło. Istotną sprawą dla pra-
cowników są zarobki. I tutaj też jest nie 
najgorzej. W sektorze przedsiębiorstw 
wynagrodzenia w ubiegłym roku osią-
gnęły poziom średnio 5411 zł, to jest 
wzrost rok do roku o 243 zł. Oczywi-
ście, sektor przedsiębiorstw to około 6 
milionów pracowników, na 16 milionów 
wszystkich zatrudnionych – mówił Ja-
cek Rybicki, którego zdaniem w dużym 
stopniu udało się ochronić rynek pracy 
w pandemii. Pewne wątpliwości budzi 
natomiast stan dialogu społecznego. 
Dialog to informacja, konsultacje i ne-
gocjacje. Czy na każdym z tych szczebli 
dialog swoją rolę odegrał?

Działania pod presją czasu

Zdaniem Stanisława Szweda, sekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rodziny i 
Polityki Społecznej, dane mówiące o 
sytuacji gospodarczej i na rynku pracy, 
które pozytywnie zaskakują w tym trud-
nym czasie walki z pandemią koronawi-
rusa, to w dużej mierze efekt podejmo-
wanych przez rząd decyzji. Olbrzymie 
wsparcie – łącznie 184 miliardy złotych, 
które udzieliło państwo polskie – trafiło 
do pracowników i przedsiębiorców mię-
dzy innymi  w formie wynagrodzeń czy 

W dyskusji, którą prowadził Jacek Rybicki z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność, uczestniczyli:  sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poseł 
Stanisław Szwed, przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski, kierownik Biura Eksperckiego, 
Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „S” Katarzyna Zimmer-Drabczyk, sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” i członek Fundacji Dublińskiej 
z ramienia NSZZ „S” Bogdan Olszewski oraz przewodniczący zakładowej „Solidarności” w Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana S.A. w Łubianie Krzysztof Rekowski. 

Z jednej strony prowadzone przez rząd tarcze antykryzysowe i zawierane 
przez pracodawców i  związki zawodowe bądź przedstawicieli pracowników 
porozumienia pomogły uratować nawet 6 milionów miejsc pracy, z drugiej 
zaś strony tempo przyjmowania ustaw i niedostateczne konsultacje spowo-
dowały, że nie obyło się bez wpadek. „Dialog społeczny w czasie pandemii” 
to temat dyskusji, która odbyła się on-line 15 lutego br. Była to pierwsza z 
cyklu debat organizowanych w ramach realizowanego przez Region Gdań-
ski NSZZ „Solidarność” projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”, 
finansowanego z Funduszy Norweskich. Nad stanem dialogu społecznego 
w czasie pandemii w Polsce dyskutowali przedstawiciele rządu, Państwowej 
Inspekcji Pracy, parlamentarzyści, eksperci i związkowcy.

zwolnienia ze składek na ubezpieczenie 
społeczne. – Wiele decyzji i działań po-
dejmowaliśmy błyskawicznie. Niestety, 
nad czym ubolewam, dialog społeczny 
ucierpiał na tym, nastąpiło zawieszenie 
zespołów branżowych w Radzie Dialo-
gu Społecznego, część prac prowadzona 
była zdalnie – mówił Stanisław Szwed. 

kiem nowych czasów stała się praca 
zdalna, która już z nami zostanie na 
zawsze, jednak musi być ona uregulo-
wana. Obecnie trwają prace nad wpro-
wadzeniem uregulowań ustawowych. 
Na nie najlepsze tempo prac nad ustawą 
o pracy zdalnej ma także decyzja rządu, 
aby obszar  „pracy” i „dialog społecz-
ny” z Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej przenieść do Ministerstwa 
Rozwoju. 

Poseł Janusz Śniadek z racji pełnie-
nia funkcji przewodniczącego Rady 
Ochrony Pracy na bieżąco otrzymuje 
informacje z Państwowej Inspekcji Pra-
cy. – Inspekcja Pracy w swoich rapor-
tach podaje, że  tarcze antykryzysowe 
miały decydujący wpływ na ograni-
czenie liczby zwolnień pracowników. 
Szacuje się, że nawet 6 milionów miejsc 

pracy zostało uratowanych – mówił Ja-
nusz Śniadek, który podkreślił, że dobrą 
ocenę polskiemu rządowi w zakresie 
wsparcia firm i ochrony miejsc pracy 
wystawiła Komisja Europejska.

Przewodniczący ROP wskazał na 
utrudnienia spowodowane pandemią w 
pracy Państwowej Inspekcji Pracy, która 
od marca ubiegłego roku musiała zdecy-
dowanie ograniczyć liczbę kontroli.

Trudności w prowadzeniu dialogu 
społecznego spowodowane tempem 
podejmowanych przez rząd decyzji po-
twierdza Katarzyna Zimmer-Drabczyk 
z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Jej zdaniem, o ile 
w pierwszym okresie pandemii odby-
wały się konsultacje dotyczące nowych 
ustaw, to w pewnym momencie tempo 

prac legislacyjnych było tak duże, że 
proces konsultacji został zachwiany. – 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że to tempo 
spowodowane jest niecodzienną, nigdy 
niewystępującą dotąd sytuacją. Starali-
śmy się do niego dostosować, praco-
waliśmy w  weekendy. Jednak często 
dowiadywaliśmy się o zmianach, gdy 
wchodziły one już w życie. Stawialiśmy 
sobie podstawowy cel: ochronę pracow-
ników i miejsc pracy. To, że bezrobocie 
nie wzrosło, jak się spodziewaliśmy, 
to zasługa zapisów dotyczących poro-
zumień pomiędzy związkami zawo-
dowymi a pracodawcami – podkreśla 
szefowa Biura Eksperckiego. Ankiety 
przeprowadzone przez Komisję Krajo-
wą w kilku zarządach regionów i bran-
żach potwierdzają pozytywny efekt 
zawieranych porozumień, dzięki nim 

zwolnień z powodu pandemii było sto-
sunkowo mało. Niestety, przedłużający 
się lockdown powoduje, że wciąż istnie-
je zagrożenie wzrostu bezrobocia.

Na trójkę z plusem

Nieprzyjemnym, a przede wszyst-
kim niepotrzebnym „zgrzytem” w dia-
logu społecznym – zdaniem Katarzyny 
Zimmer-Drabczyk – była absolutnie 
nieuzasadniona zmiana ustawy w jed-
nej z tarcz kryzysowych, przyznająca 
premierowi prawo do odwoływania 
członków Rady Dialogu Społeczne-
go. – To było dla nas niezrozumiałe. 
Wprowadzone przepisy spowodowały, 
że autonomia partnerów społecznych 
została zaburzona. Między innymi 

W MRiPS w minionym roku skupiano 
się na realizacji programów społecz-
nych w tym:  Rodzina 500 +, programy 
senioralne, 13. i 14. emerytura. 

Zdaniem Stanisława Szweda pro-
wadzony dialog społeczny trwał, ale 
w ograniczonym zakresie. Jednak rola 
partnerów społecznych w tym okresie 
była bardzo pozytywna. Związki zawo-
dowe, ale i pracodawcy zdawali sobie 
sprawę z trudnej sytuacji i nie było z ich 
strony radykalnych działań. – Były skargi 
na niedotrzymywanie terminów, że jakaś 
ustawa poszła do konsultacji, a my zdą-
żyliśmy już ją przyjąć. Wiemy, że tak nie 
powinno być, ale działaliśmy pod presją 
czasu – mówił sekretarz stanu w MRiPS.

W czasie pandemii nastąpiła istotna 
zmiana w systemie pracy. Wyznaczni-

z kontrowersyjnych zapisów. Uważam 
jednak, że trwało to zbyt długo – mó-
wiła Zimmer-Drabczyk, która oceniła 
dialog społeczny w czasie pandemii na 
trójkę z plusem, dodając jednocześnie, 
że w porównaniu z tym, jak wyglądała 
walka z kryzysem w latach 2007– 2008, 
to widoczna jest zmiana na plus dla ak-
tualnie rządzących.

Na najbliższy rok najważniejszymi 
zadaniami stojącymi przed partnera-
mi społecznymi będą rozmowy nad 
paktem społecznym, Europejskim 
Filarem Spraw Społecznych oraz 
dyrektywą o europejskiej płacy mi-
nimalnej. Te trzy elementy powinny 
być przedmiotem dialogu i dyskusji 
pomiędzy partnerami społecznymi i 
stroną rządową. 

Dialog społeczny w czasie pandemii
– W czasie kryzysu dialog 
społeczny jest potrzebny, 
bo jest potrzebne zaufanie 
społeczne, przekonanie, 
że strony silniejsze nie 
wykorzystają sytuacji 
kryzysowej do ubicia 
własnego interesu – mówił 
Jacek Rybicki.

dzięki działaniom „Solidarności”, która 
w pewnym momencie zawiesiła udział  
swoich członków w RDS, wycofano się 
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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Dialog społeczny w praktyce

O tym, jak wyglądał dialog spo-
łeczny na poziomie konkretnego za-
kładu pracy, mówił podczas debaty 
Krzysztof Rekowski, przewodniczący 
Komiski Zakładowej „Solidarności” 
w Zakładach Porcelany Stołowej Lu-
biana S.A., które skorzystały z tarczy 
antykryzysowej. 

– W trudnych czasach, kiedy ktoś 
kupi porcelanę, to się dwa razy zasta-
nowi, czy mu starczy na chleb. Dlatego 
pandemia stanowi zagrożenie dla firm 
z naszej branży. Mając to na uwadze, 
przystąpiliśmy do negocjacji z praco-
dawcą nad porozumieniem, w którym 
zgodziliśmy się na obniżenie czasu 
pracy i wynagrodzeń o 5 procent. W 
innej firmie z naszej branży obniżka 
ta wynosiła 20 procent. Na czas tarczy 
zawiesiliśmy wszystkie premie, nagro-
dy jubileuszowe, odprawy emerytalne. 
Dzięki temu udało się uratować ludzi 
przed zwolnieniami, dalej funkcjonu-
jemy. Tekst porozumienia był konsul-
towany przez związkowych prawni-
ków, mecenasa Przemysława Sąpóra i 
Tomasza Wieckiego – mówił Krzysztof 
Rekowski. W Lubianie pomogła tarcza, 
a także kontrakty podpisane jeszcze 
przed pandemią po targach we Frank-
furcie. W opinii zakładowej „Solidarno-
ści” dialog z pracodawcą jest trudny, ale 
udaje się osiągnąć konsensus. Ubiegły 
rok nie był najgorszy, jednak z powodu 
przedłużającego się lockdownu istnieją 
obawy co do tego roku. – Dogadali-
śmy się z pracodawcą, jesteśmy zielo-
ną wyspą w przemyśle porcelanowym 
w Europie. Nie wiemy, jak to będzie w 
przyszłości, bo jesteśmy uzależnieni 
od turystyki, hotelarstwa i restauracji. 
Obecnie negocjujemy regulamin zakła-
dowego funduszu socjalnego – powie-
dział Rekowski. Kończąc swoją wypo-
wiedź, szef „Solidarności” w Lubianie 
zwrócił się do biorących w dyskusji 
posłów o jak najszybsze uchwalenie 
ustawy o emeryturach stażowych.

Firmy w różny sposób radzą sobie 
z pandemią. Jacek Rybicki przytoczył 
przykład starogardzkiej Polpharmy, w 
której wszyscy pracownicy są raz na 
dwa tygodnie testowani, ponieważ pra-
codawca uznał, że kosztuje to mniej niż 
kwarantanna dla całych wydziałów.

Tysiące porozumień

W statystyce krajowej od marca do 
końca 2020 roku województwo pomor-
skie pod względem liczby zawartych 
porozumień między pracodawcami i 
związkami zawodowymi bądź przedsta-
wicielami pracowników zajęło 5. miej-
sce. Najwięcej porozumień podpisano 
w małych przedsiębiorstwach zatrud-
niających do 9 pracowników – 67 proc. 
W średnich, od 10 do 49 pracowników 
– 19 procent, od 50 pracowników do 
249 – 14 procent. – Najwięcej porozu-
mień – 1304 – dotyczyło obniżonego 
czasu pracy; w zakresie przestoju eko-
nomicznego było 491 porozumień; 
równoważnego czasu pracy w okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym 
12 miesięcy – 73; mniej korzystnych 
warunków zatrudnienia pracowników 
niż wynikające z umów o pracę 66. 
W 13 porozumieniach zawarto zapisy 
dotyczące skróconego odpoczynku. 
W zakresie układów zbiorowych – 11 
porozumień – podsumowuje Mariusz 
Pokrzywinski, okręgowy inspektor pra-
cy w Gdańsku. Mówił on również, że 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdań-
sku otrzymuje wiele pytań, telefonicz-
nie i drogą e-mailową, dotyczących 
zawartych porozumień, m.in. kwestii 
związanych z wypowiedzeniem umów 
o pracę, obniżeniem etatu, wynagrodze-
niem, obniżeniem czasu pracy. 

W 2020 roku OIP w Gdańsku prze-
prowadził kilkanaście  kontroli zwią-
zanych z wprowadzeniem rozwiązań  
antykryzysowych i porozumień zawie-
ranych z pracownikami czy związka-
mi zawodowymi. 11 z nich dotyczyło 
obniżenia czasu pracy i wynagrodzeń, 
jedna okresu rozliczeniowego do 12 
miesięcy i porozumienia o przestoju. 
W zeszłym roku zarejestrowano 11 spo-
rów zbiorowych, z których 4 dotyczyły 
przetwórstwa,  5 opieki zdrowotnej, 2 
administracji publicznej.  

Mariusz Pokrzywinski zapowiedział, 
że w 2021 rok OIP w Gdańsku planuje 
przeprowadzenie dużej liczby kontroli, 
między innymi dotyczących prawidło-
wości wykorzystania tarcz antykryzyso-
wych i realizacji porozumień. – Przykła-
dem nieprawidłowości w korzystaniu z 
tarczy antykryzysowej była sytuacja w 
przedsiębiorstwie realizującym usługi 
komunikacji  publicznej w jednym z 
powiatów. Uzyskaliśmy informację od 
związku zawodowego, że pracodawca 
korzysta z tarczy, ale w nieuprawniony 
sposób. A mianowicie  autobus, który 
objeżdża wszystkie wioski wkoło, zbiera 
ludzi, którzy jadą w tłoku aż w okolice 
miasta powiatowego, tam przesiadają 
się do kilku autobusów – mówił okrę-
gowy inspektor pracy. Ponadto w firmie 
tej dochodziło do dyskryminacji związ-
kowców. Po kontroli inspektorzy wydali 
odpowiednie zalecenia i czekają obecnie 
na ich wykonanie przez pracodawcę. 

Pandemia w Europie

Fundacja Dublińska, zajmująca się 
między innymi monitorowaniem ryn-
ku pracy, przeprowadziła badania doty-
czące wpływu pandemii koronawirusa 
na gospodarkę, skutków telepracy na 
życie zawodowe i prywatne, wpływu 
na sytuację finansową i poczucie bez-
pieczeństwa. Badania prowadzono w 
dwóch terminach – w kwietniu i lipcu 
2020 roku.

Najważniejsze wnioski z tych badań 
przedstawił Bogdan Olszewski, który 
reprezentuje w Fundacji Dublińskiej 
związki zawodowe z Polski. – Pomiędzy 
dwoma badaniami nastąpiła zmiana 
zaufania do rządów. Było ono wyższe 
w kwietniu niż w lipcu. I odwrotnie, za-
ufanie do Unii Europejskiej wzrosło od 
kwietnia do lipca. Badania wskazały zaś 
na rosnące znaczenie telepracy. Ta forma 
pracy przed pandemią była bardziej roz-
winięta na Zachodzie niż w Polsce, ale w 
trakcie pandemii rzeczywiście olbrzymia 
liczba zakładów pracy w naszym kraju 
funkcjonowała na zasadzie telepracy 
– mówił Bogdan Olszewski. Jedno z 
pytań zadanych respondentom w bada-
niu Fundacji Dublińskiej dotyczyło ich 
obaw co do przyszłości, w której żyjemy i 
– oczywiście – możliwości utraty pracy. 
Okazało się, że respondenci z Polski na-
leżeli do grupy najmniej obawiających 
się bezrobocia. W Polsce, jak i w całej 
Europie, nastąpiło natomiast skróce-
nie czasu pracy. Spadek godzin pracy 
głównie zaobserwowano w transporcie 
i przemyśle.  

Również przy pytaniu dotyczącym 
sytuacji finansowej (Czy w ciągu najbliż-

szych trzech miesięcy obawiam się, że 
moja sytuacja finansowa się pogorszy?) 
Polacy w większości wyrażali optymizm. 

Na odpowiedzi na pytania o zaufanie 
do rządu wpływ miało w dużej mierze 
to, w jaki sposób rządy poszczególnych 
państw pomagały swoim obywatelom. 
Tam, gdzie ta pomoc się pojawiała w du-
żym wymiarze, optymizm w odpowie-
dziach był większy. Tak było i w Polsce.

W pewnych obszarach zaobserwo-
wano różnice między kobietami i męż-
czyznami w odniesieniu do sytuacji, 
w jakiej się znaleźliśmy. Na przykład 
w obszarze telepracy kobiety, znacz-
nie częściej niż mężczyźni, mówiły o 
trudnościach w łączeniu jednocześnie 
obowiązków domowych i zawodowych. 
To na nie spadło więcej obowiązków, 
zwłaszcza wtedy, gdy w ramach tele-
pracy pracowały w domu. 

Częściej na telepracy byli mieszkań-
cy miast. Im większe miasto, tym odse-
tek był wyższy. Więcej z telepracy ko-
rzystali pracownicy umysłowi i dobrze 
wykształceni. Obawy o utratę pracy 
wykazywali częściej samozatrudnieni 
albo zatrudnieni na innych zasadach 
niż umowa o pracę. Pracownicy posia-
dający umowę o pracę mniej bali się, że 
ją utracą, niż ci, którzy byli zatrudnieni 
na czas nieokreślony.

Potrzebna interwencja rządu

Zdaniem Jacka Rybickiego pande-
mia, tak jak każdy kryzys, pokazuje 

gigantyczną rolę rządzących. – Już nikt 
nie mówi o niewidzialnej ręce rynku, 
która wszystko uporządkuje i będzie 
dobrze. Owszem, porozumienia na 
szczeblu zakładu czy branż są koniecz-
ne, ale bez fundamentu zbudowanego 
przez rząd, poprzez choćby tarcze, 
trudno sobie wyobrazić, że wyjdziemy 
z tej pandemii w miarę obronną ręką 
– mówił Jacek Rybicki. 

Jak sprawić, żeby dialog społeczny 
był skuteczniejszy? Na Tajwanie po epi-
demii SARS utworzono specjalną grupę, 
która stale monitoruje pewne społeczne 
i gospodarcze zachowania i przygoto-
wuje z odpowiednim wyprzedzeniem 
konkretne działania. – Niestety, u nas 
w poniedziałek słyszeliśmy, że wszyscy 
pracownicy muszą w zakładach pracy 
chodzić w maseczkach, a już w środę, że 
nie, że w zasadzie decyduje o tym pra-
codawca, a nie rząd. Tego typu chaos 
w czasie kryzysu na pewno powoduje 
utratę zaufania do władzy publicznej. 
Co więc, zdaniem państwa, można zro-
bić, żeby ten dialog był lepszy? – pytał 
moderator dyskusji.

Główną przyczynę problemów z 
dialogiem społecznym w czasie pande-
mii, zdaniem Janusza Śniadka, należy 
upatrywać przede wszystkim w presji 
czasu. –  Jako posłowie mamy spory 
dyskomfort wynikający z szybkości 
procedowania niektórych ustaw. Mu-
sieliśmy je przyjmować dosłownie w 
ciągu dwóch czy trzech tygodni. Aby 
prawidłowo prowadzić cały proces 
konsultacji i procedowania w Sejmie, 
to on powinien trwać parę miesięcy. 
Na trudności w dialogu społecznym 
mogą mieć również wpływ emocje 
polityczne, które nieustannie w Pol-
sce towarzyszą wszelkim zdarzeniom. 
Między kwietniem a lipcem mieliśmy 
kampanię prezydencką i wybory, które 
w oczywisty sposób przekładały się na 
poziom nastrojów. Każdy bez wyjątku 
temat jest pretekstem do rozpętywania 
małej awantury politycznej. Dopóki 
tego rodzaju emocji się nie uspokoi, 
nie wyeliminuje z debaty, to nie uda się 
poprawić jej jakości  – mówił Janusz 
Śniadek. 

Potrzebne jest zaufanie
Paradoksalnie, kryzys spowodowany 

pandemią z jednej strony pokazał sła-
bości dialogu społecznego w Polsce, z 
drugiej – wskazał na istotną jego rolę 
w rozwiązywaniu problemów, a także 
uwypuklił znaczenie odpowiedzialnych 
partnerów społecznych. – Widoczna 
była rola związków zawodowych, które 
chroniąc miejsca pracy zgadzały się na 
pewne ustępstwa. Pokazywało to odpo-
wiedzialność na poziomie zakładu pra-
cy. Choć na poziomie krajowym  było 
z tym już różnie – podkreślał Stanisław 
Szwed. Jego zdaniem NSZZ „Solidar-
ność” podchodził odpowiedzialnie i ra-
cjonalnie, w przeciwieństwie do innych 
organizacji związkowych. Znamienna 
była tu dyskusja o poziomie płacy mi-
nimalnej, kiedy to niektóre centrale 
związkowe, nie biorąc pod uwagę kry-
zysu, domagały się ustanowienia jej na 
poziomie 3100 złotych. 

Katarzyna Zimmer-Drabczyk z Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
stwierdziła, że w najbliższym czasie 
stoi przed nami zadanie odbudowy go-
spodarki, ale i relacji pomiędzy part-
nerami dialogu społecznego. Istotne 
będą rokowania zbiorowe na poziomie 
zakładowym i ponadzakładowym. Pan-
demia pokazała, że tam, gdzie są związ-
ki zawodowe, lepiej chronione są prawa 
pracownicze. 

– W czasach pandemii przeważa re-
toryka wojenna, że na wojnie dialogu 
nie ma, ktoś musi podejmować decyzje 
i za nie odpowiadać. Jeżeli to są decyzje 
trafione, to wszystko jest w porządku, 
jeżeli przegrywa się bitwy, to przycho-
dzi do rozliczenia przywódców. Moim 
zdaniem w czasie kryzysu dialog spo-
łeczny jest potrzebny, bo jest potrzeb-
ne zaufanie społeczne, przekonanie, że 
strony silniejsze nie wykorzystają sy-
tuacji kryzysowej do ubicia własnego 
interesu – mówił Jacek Rybicki, mode-
rator debaty. 

Kończąc debatę, Jacek Rybicki zapro-
sił na następne spotkania, które poświę-
cone będą zbiorowym układom pracy i 
instytucjom dialogu społecznego.

Małgorzata Kuźma

Katarzyna Zimmer-Drabczyk 
z Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” stwierdziła, 
że w najbliższym czasie 
stoi przed nami zadanie 
odbudowy gospodarki, ale 
i relacji pomiędzy partnerami 
dialogu społecznego. Istotne 
będą rokowania zbiorowe 
na poziomie zakładowym 
i ponadzakładowym. 
Pandemia pokazała, że tam, 
gdzie są związki zawodowe, 
lepiej chronione są prawa 
pracownicze. 
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Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda będzie nowym metropolitą gdań-
skim. Decyzję papieża Franciszka ogłosiła 2 marca 2021 r. w południe nun-
cjatura Stolicy Apostolskiej w Polsce.   

Witamy nowego 
arcybiskupa gdańskiego

Ksiądz abp Tadeusz Wojda (Societas Apostolatus Catholici, pallotyn), dotych-
czasowy arcybiskup białostocki, został mianowany arcybiskupem metropolitą 
gdańskim.

W sierpniu 2019 r., odprawiając mszę świętą dla związkowców z NSZZ „S” 
w 39- lecie Związku, zwracał uwagę, że „spory ideowe wykorzystywane są przez 
liberalne i lewackie środowiska” i mówił o potrzebie posiadania silnego kręgosłu-
pa moralnego w działalności publicznej. Apelował o obronę wartości, na jakich 
zbudowane zostało państwo polskie. Podkreślał, że kiedy te wartości są tak mocno 
atakowane, nie wolno poddać się manipulacji, nie można ulegać prowokacji, nie 
powinno się zezwalać na szerzenie zgubnej ideologii, ale to, co trzeba zrobić, to 
pogłębiać świadomość narodową oraz zabezpieczać rodziny.

– Jeśli pozwolimy pozbawić się kręgosłupa moralnego i tożsamości, wkrótce 
Polska, z jej tysiącletnią historią i chrześcijańskimi wartościami, jaką pamiętamy, 
będzie tylko wspomnieniem – mówił tego dnia metropolita białostocki, określany 
jako biskup „na trudne czasy”.

Tadeusz Wojda urodził się w 1957 r. w Kowali na Kielecczyźnie. Młodszy jego 
brat jest księdzem, tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego (palloty-
ni), zaś starsza siostra jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich.

W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). 
W latach 1977–1983 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, 
a jednocześnie w latach 1980–1983 studia z teologii fundamentalnej na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1983 r.  

W 1984 r. decyzją Rady Prowincjalnej został skierowany na studia misjologii 
do Rzymu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył doktoratem 
z misjologii w 1989 r. Obronił pracę doktorską nt. „Nurty teologii misji z Münster 
i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2 stycznia 1990 r. ks. Tadeusz Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Roz-
krzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 r. został 
mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 
Jest autorem licznych artykułów i rozpraw naukowych z zakresu misjologii.

12 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem me-
tropolitą białostockim. Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 
2017 r.  Mottem posługi abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka: 
„Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

29 czerwca 2017 r. w Rzymie w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła abp 
Tadeusz Wojda otrzymał z rąk papieża Franciszka paliusz.

Arcybiskup Tadeusz Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej 
oraz komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

(asg)
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Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy polega na wspieraniu 
zdolnej młodzieży, związkowych seniorów oraz organizacji  wystaw spo-
łecznie zaangażowanej sztuki. Od kilku lat podatnicy, głównie członkowie 
NSZZ „Solidarność”, przekazują 1% podatku na rzecz ustanowionej przez 
Związek fundacji. Z roku na rok kwota wpłat jest coraz wyższa. Zebrane 
pieniądze stanowią wkład własny w realizowane programy i zasilają Fun-
dusz Stypendialny.

Przekaż 1 procent 
podatku 
W 2019 roku wprowadzono zmiany 
rozliczenia podatku PIT, które nadal 
obowiązują w 2021 roku. Krajowa 
Administracja Skarbowa przygotuje 
dla wszystkich pracowników wypeł-
nione roczne zeznanie podatkowe za 
2020 r., bez konieczności składania 
jakiegokolwiek wniosku przez podat-
nika. W 2021 roku każdy pracujący 
podatnik (zmiana nie dotyczy działal-
ności gospodarczej) będzie się mógł 
zapoznać ze swoim PIT-em na Portalu 
Podatkowym.
W tym czasie osoby, które chcą prze-
kazać Pomorskiej Fundacji Edukacji 
i Pracy 1 procent podatku dochodo-
wego, mogą wpisać w swój PIT nr 
KRS fundacji, wtedy urzędy skarbowe 
przekażą pieniądze naszej organizacji.

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy 
www.pomorskafundacja.org.pl
KRS: 0000337122

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY

Wspieramy związkowych seniorów i młodzież, 
promujemy zaangażowaną społecznie sztukę

Stypendyści, rok 2020.

Dla młodzieży
W ramach fundacji przyznawane są 

stypendia dla uzdolnionej młodzieży 
z niezamożnych rodzin. Inną formą 
wspierania modzieży jest fundowanie 
nagród w konkursie muzycznym or-
ganizowanym przez Międzyregionalną 
Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

Dla seniorów

W ubiegłych latach z zebranych 
z tytułu 1 procenta pieniędzy zorgani-
zowaliśmy programy sportowe i rozwo-
jowe, z których korzystali członkowie 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Renci-
stów. Były to między innymi: program 

sportowy „W zdrowym ciele – zdrowy 
senior”, Akademia Społecznika i Vade-
mecum Aktywności Seniora.

Wsparcie dla sztuki

Fundacja współpracuje z towarzy-
stwem artystów plastyków działającym 
przy Związku Polaków na Białorusi. 
Organizowała patriotyczne wystawy 
malarstwa: z okazji 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości, czyli „Hi-
storia Polski w malarstwie artystów 
z Grodzieńszczyzny”, oraz inspirowaną 
historią II wojny światowej, której 80 
rocznicę wspominaliśmy w 2019 roku, 
„Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, 
wspólne losy”. 

Roman Kuzimski, zastępca przewodniczącego  
ZRG NSZZ „Solidarność” 

– Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy to inicjatywa „Solidarności”, z którą się iden-
tyfikuję. Lubię pomagać ludziom, a szczególnie młodym i utalentowanym. Przeka-
zując 1 procent fundacji, wiem na pewno, że pieniądze trafią do właściwych osób.
Warto jest wspierać młodzież na drodze realizacji ich pasji, tym bardziej że stypendy-
ści wytypowani do nagrody mają bardzo dobre świadectwa i wybitne pozaszkolne 
osiągnięcia.

Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku

– Jedną z form pomocy jest pomoc materialna, która ułatwia młodzieży rozwój 
talentów, umiejętności i zainteresowań.  Mogą to być dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
sportowe, muzyczne, plastyczne, językowe i inne. Pozwalają one osiągać wyższe wy-
niki w nauce i lepsze przygotowanie do wybranego kierunku studiów.

Temu też służy Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność”, z którego po raz kolejny 
skorzystają młodzi ludzie z naszego regionu.

Widzę korelacje pomiędzy wykształceniem a postępem gospodarki. To przecież 
ludzie wykształceni, ludzie nauki kierują badaniami, które zapewniają rozwój różnych 
dziedzin życia, w tym gospodarki.

Ludzie wykształceni, posiadający wysokie kwalifikacje, są motorem postępu. Ich
kreatywność, zaangażowanie pozwala znaleźć nowe rozwiązania techniczne, nowe 
technologie. Osoby wykształcone łatwiej przekwalifikowują się, dostosowując do po-
trzeb gospodarki, do zapotrzebowana na określonych specjalistów, częściej podno-
szą swoje kwalifikacje.

W 2021 roku planowana jest kolejna 
wystawa pod nazwą „Жывіе Беларусь” 
(Niech żyje Białoruś), inspirowana ak-
tualnymi wydarzeniami na Białorusi, 
Motywem przewodnim będzie walka 
białoruskiego społeczeństwa o nieza-
leżne i demokratyczne państwo. 

Fundacja współpracuje z Fundacją 
Promocji Solidarności, Stowarzysze-
niem Solidarni ze Stocznią Gdańską 
i Instytutem Dziedzictwa Solidarności.

– W tym roku pieniądze z tytułu 1 pro-
centa planujemy przeznaczyć na Fundusz 
Stypendialny, organizację wystawy i – o ile 
sytuacja epidemiologiczna ulegnie popra-
wie – na program sportowo-zdrowotny 
dla związkowych seniorów – mówi Renata 
Tkaczyk, dyrektor fundacji.
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Aleksandra Olszewska, legendarna 
Pani Ala, gospodyni placu Solidar-
ności w Gdańsku, została patronką 
tramwaju, który jeździ po mieście. 

Przy stoczniowej bramie Aleksandra 
Olszewska po raz pierwszy pojawiła się 
jeszcze w latach 70. Przychodziła do 
męża, stoczniowca, aktywnego związ-
kowca. Od 1981 roku stale opiekowała 
się pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców stojącym na placu Solidarności. 
Tuż obok historycznej bramy Stoczni 
Gdańskiej znajduje się kiosk, w którym 
sprzedawała solidarnościowe pamiątki. 
Jeszcze w stanie wojennym układała 
pod Trzema Krzyżami kwiaty. 

– Tak jak Ala pielęgnowała pomnik 
Poległych Stoczniowców, tak nikt nie 
potrafi. Każdy listek był pozbierany, wszystko było uprzątnięte – wspominał kilka 
lat temu Karol Guzikiewicz ze stoczniowej „Solidarności”. – Chociaż nie pracowała 
w stoczni, traktowaliśmy ją jak swoją. W 2012 roku zasłynęła tym, że przegoniła 
ekipę, która chciała zdjąć logo „Solidarności” z nazwy stoczni, zasłaniające napis 
„im. Lenina”. 

– Widziałam na tym placu wszystkich świętych. Widziałam Ronalda Reagana, 
pamiętam Thatcher i Busha. Widok naszego papieża został ze mną na zawsze. 
Co tu się na tym placu działo. Długo by opowiadać – wspominała Aleksandra 
Olszewska. 

Pani Aleksandra zmarła jesienią 2016 roku. Została pochowana na gdańskim 
cmentarzu Srebrzysko. Uroczystość nadania jej imienia tramwajowi odbyła się 
w piątek, 26 lutego na pętli znajdującej się na Chełmie (imię otrzymała Pesa Jazz 
Duo 128NG o numerze bocznym 1073). Napis, na którym znajduje się nazwisko 
strażniczki idei „Solidarności”, odsłoniła rodzina Aleksandry Olszewskiej wspólnie 
z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. 

– Do dzisiaj niektórzy ludzie nie wierzą, że można za darmo robić to, co moja 
mama robiła przez tyle lat. Miotłą utrzymywała porządek na placu, dbała o kwiaty. 
Żałuję, że nie wziąłem ze sobą miotły z kiosku, żeby była tutaj na widoku razem 
z jej fartuszkiem i kwiatami. Mama na pewno by się ucieszyła. Ale myślę, że patrzy 
na nas z góry i dziękuje nam wszystkim – powiedział podczas uroczystości Tadeusz 
Olszewski, syn pani Ali. 

Dodajmy, że inne gdańskie tramwaje noszą między innymi imiona Lecha Bąd-
kowskiego, Olgi Krzyżanowskiej, Aliny Pienkowskiej, Macieja Płażyńskiego oraz 
Arama Rybickiego i Anny Walentynowicz (łącznie jest już ponad 60 pojazdów, które 
zostały nazwane imionami i nazwiskami zasłużonych dla Gdańska osób). 

(tm)

Tramwaj Pani Ali
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NSZZ „Solidarność” naciska na spełnie-
nie obietnicy danej w trakcie kampanii 
wyborczych i zawartych w porozumie-
niach z prezydentem RP Andrzejem 
Dudą na temat wprowadzenia emery-
tur stażowych. Zakładają one, że kry-
terium przyznania świadczenia będzie 
staż pracy, a nie wiek ubezpieczonego 
pracownika. Związkowy postulat na-
potyka jednak na opór w rządzie. 

Realizacja umowy programowej, za-
wartej między prezydentem Andrzejem 
Dudą a „Solidarnością”, była tematem 
spotkania 23 lutego br. głowy państwa z 
Piotrem Dudą, przewodniczącym Komi-
sji Krajowej NSZZ „S”, i Henrykiem Na-
koniecznym, członkiem Prezydium KK. 
Rozmawiano także o sytuacji gospodar-
czej w związku z pandemią i o programie 
„Nowego ładu gospodarczego”.

Przypomnijmy, że umowa progra-
mowa została zawarta 5 maja 2020 
roku. Zawierała postulaty ochrony 
miejsc pracy, wsparcia dla silnej polskiej 
gospodarki i promocję patriotyzmu go-
spodarczego i emerytur stażowych. 

– W nowej umowie programowej 
między „Solidarnością” a prezydentem 
Andrzejem Dudą znalazły się m.in. 
emerytury stażowe, dodatek solidar-
nościowy dla tych, którzy utracili pracę 
w czasie epidemii i promocja układów 
zbiorowych pracy – informował wów-
czas przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Nie wiadomo, kiedy nastąpi postęp 
w kwestii emerytur. Czy rząd zrealizu-
je obietnicę Andrzeja Dudy? Obecnie 
priorytetem rządzących jest walka ze 
skutkami COVID-19. Nie ma gwaran-
cji, że do wiosny 2021 roku prezydent 
złoży projekt ustawy.

– Umowę programową podpisa-
no z nami w trakcie pandemii. Nie w 
styczniu czy lutym roku ubiegłego, ale 
w maju, po pierwszej fali. Była świa-
domość realiów i skali wyzwań oraz 
problemów związanych z COVID-19. 
„Solidarność” przekazała swoje propo-
zycje nowelizacji ustawy emerytalnej. 
Napotykamy jednak opór po stronie 
Zjednoczonej Prawicy – mówi Marek 
Lewandowski, rzecznik przewodniczą-
cego Komisji Krajowej.

Przypomnijmy, że zmiana w syste-
mie emerytalnym, zobowiązanie  kan-
dydata na prezydenta RP do działań na 
rzecz obniżenia wieku emerytalnego 
oraz korzystnych dla pracowników 
zmian w prawie pracy były już punk-
tami umowy programowej pomiędzy 

„Solidarnością” a ówczesnym kandyda-
tem na prezydenta z 5 maja 2015 roku. 
Nie znalazło to przychylności większo-
ści parlamentarnej. 

– Dochodzenie do realizacji naszego 
postulatu nie musi odbywać się skoko-
wo, dopuszczamy ewolucyjność. Docelo-
wo domagamy się ram czasowych stażu 
pracy uprawniającego do przejścia na 
emeryturę. Nasze postulaty są stronom 
znane – podkreśla Lewandowski. 

W myśl projektu NSZZ „Solidarność” 
prawo umożliwiałoby przejście na eme-
ryturę kobietom, które przepracują co 
najmniej 35 lat i mężczyznom po 40 la-
tach pracy, nawet jeśli nie osiągnęli wieku 
emerytalnego. Jedna z opcji zakłada też, że 
na wcześniejszą emeryturę można byłoby 
przejść pod warunkiem zgromadzenia na 
koncie w ZUS kapitału pozwalającego na 
wypłatę świadczenia w wysokości 120 
proc. minimalnej emerytury. 

– To są szczegóły podlegające negocja-
cji. Projekt nie został jeszcze przekazany 
do Sejmu. Prezydent Duda zadeklarował, 
że po jego stronie nie będzie trudności. 
My dodajemy, że większość sejmowa nie 
pała entuzjazmem do realizacji naszego 
postulatu – dodaje Lewandowski. 

Obecnie podstawowym kryterium 
do otrzymania emerytury jest osiągnię-
cie wieku emerytalnego –  w przypadku 
kobiet 60, a mężczyzn 65 lat. Składki 
wystarczy opłacać  przez jeden dzień, 
żeby liczyć na obliczenie świadczenia. 
Staż ubezpieczeniowy wymagany jest 
tylko przy ustaleniu emerytury mi-
nimalnej. Niektóre grupy zawodowe 
mogą przejść na wcześniejszą emery-
turę: policjanci, prokuratorzy, strażacy, 
żołnierze. Służby mundurowe są finan-
sowane z budżetu państwa. 

Kryterium stażu pracy byłoby dodat-
kową możliwością przejścia na emery-
turę wcześniej, niż wynosi powszechny 
wiek emerytalny (60 kobiety/65 męż-
czyźni). O ile w przypadku warunków 
nabycia prawa do emerytury minimalnej 
trzeba spełnić przesłankę powszechne-
go wieku emerytalnego i liczby lat stażu 
ubezpieczeniowego (20 kobiety/25 męż-
czyźni), o tyle w przypadku emerytury 
stażowej wystarczającą przesłanką do 
nabycia prawa do co najmniej emerytury 
minimalnej ma być staż. 

Postulaty te były rozważane w 
trakcie prac nad nowelizacją ustawy 

przywracającej wiek emerytalny. Obo-
wiązujące od 1 października 2017 r. 
przepisy przywróciły wiek emerytalny 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, 
ale nie wprowadziły tzw. emerytur sta-
żowych. Obecnie emerytury stażowe 
nie funkcjonują zatem ani w systemie 
emerytur powszechnych, wypłacanych 
przez ZUS, ani w systemie emerytur 
rolniczych, które wypłaca KRUS.

Najwcześniej skorzystać z tego roz-
wiązania będą mogły kobiety w wieku 
53 lat oraz mężczyźni w wieku 57 lat, np. 
pracujący w przyzakładowym warszta-
cie i opłacający składki już w wieku 16 
lat. Kwota świadczenia będzie jednak 
zbliżona do emerytury minimalnej, 
a nawet niższa.

– Nie będzie przymusu przy prze-
chodzeniu na emeryturę. Każdy podej-
mie decyzję indywidualnie. Po otrzyma-
niu precyzyjnej informacji o wysokości 
emerytury potencjalny emeryt sam 
zdecyduje, czy ma iść biedniejszy na 
emeryturę, czy pracować nadal. Nie 
traktujmy ludzi wolnych i rozumnych 
jak osoby nieświadome, które przez 
życie trzeba prowadzić za rękę – argu-
mentuje Lewandowski. 

Skąd zatem bierze się opór rządów 
Zjednoczonej Prawicy? Obecnie buduje 
się emerytalny „kapitał”. Jest on jednak ilu-
zoryczny. To w rzeczywistości zapis zobo-
wiązania państwa na przyszłość. Państwo 
wzięło na siebie zobowiązanie, że w przy-
szłości wypłaci emerytury, ale przybrało 
ono formę „adnotacji w księgach”, czyli 
ukrytego zadłużenia. To nie był przypadek, 
że w 2013 roku rząd Donalda Tuska doko-
nał „rozbioru OFE” w momencie, gdy dług 
sięgał 56 proc. PKB.

Obecny system emerytalny jest 
oparty o system repartycyjny. Państwo 
pobiera z naszych pensji składki na 
ubezpieczenia społeczne. Ze składek 
aktualnie pracujących wypłacane są 
dzisiejsze emerytury i renty. Na naszych 
indywidualnych kontach emerytalnych 
państwo zapisuje, ile jest nam winne w 
przyszłości. Na kontach pojawia się 
zapis księgowy, nie pieniądze. Wartość 
ta jest ukrytym długiem Polski. Rząd 
Mateusza Morawieckiego szykuje się 
do ostatecznego „uporządkowania sys-
temu”, z podniesieniem limitu zadłuże-
nia Polski włącznie. 

(asg)

Emerytury stażowe: przywilej 
i prawo, nie obowiązek  

Delegacja „Solidarności” u prezydenta Andrzeja Dudy.
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Jeżeli jesteś posiadaczem legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność”,  
to możemy skorzystać ze specjalnej oferty Banku Pekao S.A.

Oferta Pekao S.A. 
dla członków Związku

Na stronie Komisji Krajowej (www.solidarnosc.org.pl) dostępna jest pełna oferta 
produktowa banku, skrócona wersja tzw. one pager oraz dedykowana strona in-
ternetowa z informacjami o produktach banku. Bank przygotował dla członków 
„Solidarności” w pełni zdigitalizowane podejście: dedykowaną stronę z informa-
cjami o ofercie produktowej, gdzie można zakładać konta na selfie, formularze 
do kontaktu w sprawie sprzedaży pożyczki na telefon oraz wnioskować o kredyt 
mieszkaniowy w oparciu o videochat z konsultantem banku. Zapraszamy!

W myśl projektu NSZZ 
„Solidarność” prawo 
umożliwiałoby przejście na 
emeryturę kobietom, które 
przepracują co najmniej 35 lat 
i mężczyznom po 40 latach 
pracy, nawet jeśli nie osiągnęli 
wieku emerytalnego.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
21 proc. – to wzrost liczby nowo 
zarejestrowanych spółek cywilnych 
w styczniu 2021 r. w porównaniu do 
grudnia 2020 r.

o 6 proc. były wyższe  wpływy z VAT 
do budżetu państwa w styczniu tego 
roku niż w styczniu rok wcześniej

22 proc. – o tyle zwiększyła się 
średnia wartość zakupów w małych 
sklepach w styczniu 2021 r. w porów-
naniu z grudniem 2020 r.

62,8 proc. – to spadek, według 
wstępnych danych, produkcji 
budowlano-montażowej w styczniu 
2021 r. w porównaniu z grudniem 
2020 r.

5536,80 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w stycz-
niu 2021 r. W porównaniu z grudniem 
2020 r. oznacza spadek o 7,3 proc.

6,5 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego w styczniu 2021 r. 
według wstępnych danych Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 
W poprzednim miesiącu wynosiła 
6,2 proc.

5,1 proc. – o tyle zmniejszyła się 
produkcja sprzedana przemysłu 
w styczniu 2021 r. w porównaniu 
z grudniem 2020 r.

32,9 proc. – o tyle mniej mieszkań 
oddano do użytkowania w styczniu 
2021 r. w porównaniu z grudniem 
2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

O tyle mniej ofert pracy opublikowali 
polscy pracodawcy w styczniu 2021 r. 
w porównaniu ze styczniem 2020 r.

3,5 procent godzin mniej

Zabójcze miasta

Nasza luka VAT spadła przez ostatnich kilka lat przynajmniej 
o połowę, jesteśmy teraz w czołówce państw europejskich 
z najniższą luką.

Minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie 
na antenie Programu I Polskiego Radia

Pandemia koronawirusa sprawiła, że 
liczba przepracowanych godzin w 2020 
roku spadła o 3,5 proc. w porównaniu z 
czwartym kwartałem 2019 roku. A to i tak 
stosunkowo niewielki spadek. Z raportu 
Międzynarodowej Organizacji Pracy wy-
nika bowiem, że na całym świecie liczba 
godzin spędzonych na pracy zmniejszy-

ła się o 8,8 proc. – to tak, jakby zniknęło 
255 milionów pełnoetatowych stanowisk. 
Trzeba przy tym podkreślić, że „utracone” 
godziny wynikają zarówno ze zmniej-
szenia czasu pracy przy zachowaniu za-
trudnienia, jak i ze zwolnień (w zeszłym 
roku zlikwidowano 114 milionów miejsc 
pracy).

Około 84 proc. Europejczyków wdycha 
powietrze na poziomie zanieczyszczenia 
przekraczającego wytyczne WHO. Barcelo-
na Institute for Global Health opublikował 
ranking europejskich miast, w których po-
wietrze jest najbardziej trujące. Niestety, w 
zestawieniu najbardziej toksycznych miej-
scowości znalazły się również polskie mia-
sta. Najwięcej zgonów spowodowanych 
zanieczyszczeniem dwutlenkiem azotu 
odnotowano w stolicy Hiszpanii, Madrycie. 

Na drugim miejscu uplasowała się belgij-
ska Antwerpia, na trzecim – włoski Turyn, 
a czwarte i piąte miejsce przypadło Pary-
żowi i Mediolanowi. Na 24. pozycji znalazła 
się Warszawa, a w pierwszej setce znalazły 
się jeszcze Łódź (74. miejsce) i Górnoślą-
ski Związek Metropolitalny (84. miejsce). 
Znacznie gorzej wypadamy w zestawieniu 
oceniającym zanieczyszczenie drobnym 
pyłem zawieszonym – tu w pierwszej setce 
znalazło się aż 61 polskich miast.

Konieczność pracy zdalnej sprawiła, 
że 41 proc. pracowników poniosło koszty 
związane na przykład z zakupem nowego 
biurka, wygodnego krzesła, laptopa czy 
drukarki. Z badania przeprowadzonego 
przez Personnel Service wynika, że więk-
szość pracowników nie otrzymała zwrotu 
poniesionych kosztów – jedynie czterech na 
dziesięciu pracodawców „dołożyło się” do 

kupna sprzętu służącego do pracy zdalnej. 
Jeszcze mniej – tylko 17 proc. pracodawców 
– zdecydowało się na pokrycie części opłat 
za Internet lub prąd. Krzysztof Inglot, prezes 
Personnel Service, podkreśla, że brak jest 
regulacji prawnych, które porządkowałyby 
kwestię zakupu sprzętu potrzebnego do 
pracy zdalnej i pokrycia związanych z nią 
kosztów eksploatacyjnych.

W Polsce marnuje się około dziewięciu 
milionów ton żywności w ciągu roku, pod-
czas gdy 5–6 milionów naszych rodaków 
potrzebuje żywieniowego wsparcia (oko-
ło 1,6 miliona Polaków żyje w skrajnym 
ubóstwie). Co można zrobić, by chociaż 
trochę poprawić tę sytuację? W sklepach 
wielkopowierzchniowych tworzy się pro-
mocyjne strefy z produktami o krótkich 
terminach ważności. Innym przykładem 
jest prowadzony przez Caritas Polska 
program „Spiżarnia Caritas”, w ramach 
którego sklepy oddają produkty spo-
żywcze z krótkim terminem przydatno-
ści, a wolontariusze przygotowują z nich 

paczki lub posiłki w jadłodajniach Caritas. 
W programie uczestniczą sieci: Biedronka, 
Aldi, Carrefour, Eurocash, Gobarto, Inter-
marche, Kaufland, Lidl, Netto, Schiever,
Selgros oraz Tesco. 

Wielce oryginalnym sposobem prze-
ciwdziałania marnowaniu żywności jest 
darmowa aplikacja Too Good To Go, 
umożliwiająca kupienie z dużym rabatem 
jedzenia, które w przeciwnym przypadku 
trafiłoby do kosza. Aplikacja daje możli-
wość wyboru konkretnego sklepu lub re-
stauracji, ale zawartość paczki pozostaje 
zagadką – możemy przyjąć niespodzian-
kę lub skontaktować się z lokalem.

Majątek dziesięciu najbogatszych ludzi 
świata urósł w czasie pandemii koronawi-
rusa o 540 miliardów dolarów. Według mię-
dzynarodowej organizacji Oxfam ta kwota 
wystarczyłaby, by sfinansować wszystkim
obecnie żyjącym ludziom szczepionki prze-
ciw COVID-19, a także uchronić wszystkich 

przed popadnięciem w ubóstwo z powodu 
pandemii. Z opublikowanego przez organi-
zację raportu „The Inequality Virus” wynika 
też, że powtórne zmniejszenie liczby osób 
żyjących w ubóstwie do poziomu sprzed 
kryzysu rozpoczętego pandemią może za-
jąć więcej niż dziesięć lat.

Pandemiczne plany wakacyjne
Jak pandemia koronawiru-

sa wpłynęła na plany waka-
cyjne Polaków? To pyta-
nie zadali sobie twórcy 
portalu Noclegowo.pl, 
którzy ustalili, że duże 
miasta cieszą się znacz-
nie mniejszym zaintere-
sowaniem – nasi rodacy 
chętniej rezerwują noclegi 
w mniejszych kurortach, jak Borne-Su-
linowo, Górowychy czy Szalejów Dolny. Naj-
większą popularnością cieszy się Karpacz 
– zainteresowanie tą lokacją wzrosło 
aż o 75 proc. w porównaniu do po-
przedniego sezonu. Popularne są 
też mało uczęszczane regiony 
Polski, jak okolice Jeziora Roż-
nowskiego i Solińskiego czy 
Góry Sowie. Najwyraźniej Polacy 
uznali niszowe lokacje wakacyjne za 
bezpieczniejsze, zapewne z powodu mniejszego zatłoczenia.

Tym razem pojadę  
nad Jezioro  
Rożnowskie

Na wsi lepiej...

Żeby się nie marnowało

Mogliby uratować i zaszczepić

Koszty pracy zdalnej
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24 procent 
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KRYZYS BYDGOSKI

27 marca 1981 roku od godziny 8 do 
12 stanął niemal cały kraj. Do strajku 
generalnego 31 marca nie doszło, ale 
kryzys bydgoski doprowadził do reje-
stracji NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych. 

Przerwana sesja

19 marca 1981 r. w budynku Urzę-
du Wojewódzkiego w Bydgoszczy miała 
miejsce sesja Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej, na którą zaproszono przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność” i miesz-
kańców wsi, związkowych działaczy. 
Przedstawicielem rolników był m.in. 
Michał Bartoszcze, ojciec Romana i 
Piotra, także działaczy „S”, wydawca 
podziemnego „Żywią i bronią” (Piotr 
został zamordowany 9 lutego 1984 r.). 
NSZZ „Solidarność” reprezentowało 22 
związkowców, m.in. Mariusz Łabento-
wicz, Jan Rulewski, Antoni Tokarczuk, 
prawnik i rzecznik bydgoskiego MKZ 
Jarosław Wenderlich. 

Związkowcy i chłopi domagali się 
zgody na rejestrację związku zawodo-
wego rolników. Nie zostali dopuszczeni 
do głosu. Edward Berger, przewodniczą-
cy WRN, zamknął posiedzenie. Radni 
zaczęli się rozchodzić. Związkowcy na 
znak sprzeciwu ogłosili pozostanie w sali 
urzędu i zagrozili rozpoczęciem strajku 
okupacyjnego. 

O godzinie 19 do sali obrad wkroczy-
ła kompania MO i kilku funkcjonariuszy 
SB. Dowodził mjr Henryk Bednarek, do-
wódca bydgoskich oddziałów ZOMO. 
Towarzyszyli mu wicewojewoda Bąk i 
prokurator Pejka. Zażądali opuszczenia 
sali i wyznaczyli na to kwadrans. 

Słynący z impulsywnego charakte-
ru Rulewski postanowił zostać. Wałęsa 
telefonicznie, łączony przez sekretariat 
WRN, próbował uspokoić Rulewskie-
go. Oficerowie MO dzięki podsłuchowi 
wiedzieli o ostrej wymianie zdań mię-
dzy Wałęsą a Rulewskim. Zdecydowali 
o rozwiązaniu siłowym. Jednym z de-

cydentów był I sekretarz KW PZPR 
Henryk Bednarski, ale on wykonywał 
polecenia „czynników centralnych”. 
Telefonował do ministra ds. związków 
zawodowych Stanisława Cioska, wice-
premiera Rakowskiego i prawdopodob-
nie gen. Jaruzelskiego.

Argument siły

O godzinie 20 do sali wkroczyły 
dwie kompanie milicjantów z Bydgosz-
czy i pluton poznańskich zomowców w 
„cywilkach”. Dowodził mjr Bednarek. 
116 milicjantów weszło bez broni pal-
nej, bez pałek i gazu. Milicjanci używali 
siły fizycznej i chwytów obezwładniają-
cych. W odwodzie czekało 80 słuchaczy 
szkoły milicyjnej ze Słupska. Akcja mia-
ła chaotyczny przebieg. Funkcjonariu-
sze „cywilni” utworzyli kordon. Akcję 
sfilmowali, a dźwięk nagrali. 

Milicjanci w budynku urzędu pobi-
li Jana Rulewskiego, przewodniczącego 
MKZ NSZZ „S” w Bydgoszczy, Micha-
ła Bartoszcze, delegata „Solidarności” 
chłopskiej oraz działacza „S” Mariusza 
Łabentowicza. 

Radiowy głos 

Zajścia na sali WRN przedstawił 
Jarosław Kamieński w reportażu na 
antenie Polskiego Radia pt. „Rozwaga 
prosi o głos”. 

– Jeden z funkcjonariuszy milicji 
oddzielił się, gdy śpiewaliśmy hymn. 
Uderzył mnie pięścią w twarz. Myśmy 
powiedzieli od razu, że nie będziemy się 
bronić. Złapaliśmy się pod ręce, kobiety 
weszły do środka i śpiewaliśmy „Jeszcze 
Polska nie zginęła” – mówił Jan Rulew-
ski ze szpitala. Lekarze stwierdzili u 
niego wstrząśnienie mózgu, stłuczenia 
twarzy, uszkodzenie dziąseł i potłucze-
nia.

– Zauważyłem w pewnym momen-
cie, że Rulewski leży na ziemi, że jest 
kopany. Pamiętam jednego funkcjo-
nariusza milicji, który był szczególnie 
aktywny. Wyżywał się na Rulewskim 
– opowiadał  wiceprzewodniczący 
MKZ Bydgoszcz Antoni Tokarczuk, 
późniejszy poseł PC.  

– Rulewski został dodatkowo zmal-
tretowany, ponieważ został wyrzucony 
w miejscu, gdzie znajdowała się meta-
lowa, dwuskrzydłowa brama – mówił 
lekarz Grzegorz Hauslinger.  

W czasie interwencji milicjanci po-
bili też Michała Bartoszcze. Złamano 
mu żuchwę. Miał wtedy 67 lat.

– Miałem zabrać głos w sprawach 
rolników. Zerwali posiedzenie rady. 
Ja nie mogę mówić, ja w czasie okupa-
cji cały czas byłem z bronią w ręku, w 
1944 roku poszedłem na front, a dziś 
mnie tak sponiewierano. Dawali mi 
odznaczenia, budowniczemu Polski 
Ludowej, a skopali jak zwierzę. Prosili-
śmy majora, że uzgodnimy komunikat, 
wyjdziemy spokojnie, a on dał rozkaz 
szarańczy – powiedział Bartoszcze w 
Polskim Radiu.

Informacje na ten temat w szybkim 
tempie rozeszły się po całym kraju. In-
cydent przekształcił się w ogólnopolski 
kryzys społeczno-polityczny. 

Kryzys
Pobicie działaczy „S” wywołało 

wzburzenie. Region bydgoski ogłosił 
dwugodzinny strajk, a Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza wezwała do gotowości 
strajkowej „z powodu ataku na związek, 
jego władze i obrazę godności związku”. 

22 marca 1981 r. w Warszawie doszło 
do spotkania przedstawicieli „S”, w tym 
Lecha Wałęsy, z delegacją rządową z wi-
cepremierem Mieczysławem Rakowskim 
na czele. Środki masowego przekazu PRL 
w tym czasie prowadziły akcję propagan-
dowego szczucia wymierzoną w Rulew-
skiego. Sugerowano, że przewodniczący 
bydgoskiej „S” dokonał „samookalecze-
nia”, jest „synem folksdojcza” i „dezerte-
rem”.   

Podczas obrad KKP w nocy z 23 na 24 
marca w Bydgoszczy Lech Wałęsa sprze-
ciwił się natychmiastowemu rozpoczęciu 
strajku generalnego. 

– Apeluję do takich panów jak Jacek 
Kuroń i Karol Modzelewski, aby zaprze-
stali wchodzenia na tą drogę, by nie zmu-
szali mnie, bym ujawnił rzeczy, które będą 
rzucały cień na nas wszystkich – apelował 
Wałęsa.

– Czy zgodzimy się, by związek był 
kierowany przez jednego człowieka, 
którego autorytet gwałtownie wzrośnie, 
który uzyska ustępstwa władzy i będzie 
on jeden tym, który zażegnał sytuację? 
Czy ma to być związek tego człowieka, 
czy będzie on kierowany przez jakiś ko-
lektyw – dopytywał rozemocjonowany 
Zbigniew Bujak.

Ustalono, że w razie braku reakcji 
władz 31 marca 1981 r. rozpocznie się 
okupacyjny strajk generalny. Jednocze-
śnie w komunikacie stwierdzono, że miała 
miejsce „prowokacja wymierzona w rząd 
premiera Wojciecha Jaruzelskiego”. 

Bydgoski MKS przekształcono w 
Ogólnopolski Komitet Strajkowy. 27 mar-
ca 1981 r. odbył się zapowiedziany cztero- 
lub dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 

Ostatecznie do strajku generalnego 
nie doszło. 30 marca 1981 r. zawarto tzw. 
porozumienie warszawskie. Władze zobo-
wiązały się wyjaśnić sprawę pobicia, uka-
rać winnych oraz zgodzić się na rejestrację 
rolniczej „Solidarności”, co też nastąpiło 12 
maja 1981 r. Grupa negocjacyjna Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej „S” wycofała 
się z organizacji strajku generalnego. 

Kryzys bydgoski był przełomowy dla 
społecznej rewolty lat 1980–81. Generał 

Kulminacja napięcia między PRL a „Solidarnością”

Piotr Bartoszcze

19 marca 1981 roku doszło do kulminacji kryzysu w relacjach władz PRL i 
„Solidarności”. Funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację NSZZ „Solidarność”, dotkliwie bi-
jąc działaczy. Protest przeciwko brutalności władzy pokazał skalę poparcia 
społecznego dla Związku.

Wojciech Jaruzelski gromadził pełnię 
władzy wojskowej (głównodowodzący, 
szef MON) i rządowej (premier od lute-
go 1981 r.), od października 1981 r. także 
partyjnej, jako I sekretarz KC PZPR. 

Manewry 

Od 16 marca do 7 kwietnia 1981 roku 
w Polsce odbywały się manewry wojsko-
we Układu Warszawskiego o kryptonimie 
„Sojuz ‘81”. Sytuację analizował i omawiał 
m.in. marszałek Wiktor Kulikow, naczel-
ny dowódca Zjednoczonych Sztabów 
Generalnych Układu Warszawskiego. 
Można interpretować jako groźbę in-
terwencji fakt, że 22 marca ogłoszono o 
przedłużeniu manewrów wojsk Układu 
Warszawskiego. 

Pytania 

15 marca 1981 r. odbyło się spotka-
nie kierownictw MON i MSW, w trakcie 
którego dokonano „oceny przygotowań 
na wypadek konieczności wprowadzenia 
stanu wojennego”. Czy 19 marca sytuacja 
wymknęła się spod kontroli? Czy przy-
wódcy „S” zmarnowali ogromne poparcie 
i spowodowali przejście „S” do defensy-
wy? Czy mogli podjąć ogromne ryzyko? 
Były siły, którym zależało na zdestabilizo-
waniu sytuacji w kraju. Bez odpowiedzi 
pozostaje pytanie, jakim trafem w ręce 
dziennikarzy radiowców tak szybko trafi-
ło nagranie wykonane przez milicjantów 
w sali WRN, na którym słychać krzyki 
bitych ludzi? Czy nie chodziło czasami 
o uprawdopodobnienie konfrontacji, w 
której konieczne będzie użycie wojska i 
MO przy „bratniej” pomocy?

Najpewniej, o czym zaświadczają 
badania IPN, wydarzenia, do których 
doszło 19 marca 1981 r., nie były prowo-
kacją, ale przesilenie było trudne do unik-
nięcia. Wynikało z sytuacji gospodarczej 
i politycznej oraz z żądania rejestracji 
rolniczej „S” po konflikcie w Ustrzykach 
i Rzeszowie. 

27 marca 1981 r. I sekretarz KC PZPR 
Stanisław Kania i gen. Wojciech Jaruzelski 
podpisali dokument pt. „Myśl przewod-
nia wprowadzenia na terytorium PRL 
stanu wojennego”.  Przygotowania do 
zdławienia „Solidarności” wkroczyły w 
decydującą fazę.  

Artur S. Górski 

Major MO Henryk Bednarek stawia ultimatum Janowi Rulewskiemu (stoi trzeci 
z lewej, za nim Mariusz Łabentowicz), żądając opuszczenia sali obrad WRN.
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Rysunek satyryczny ze strajku okupacyjnego rolników w siedzibie ZSL w Bydgoszczy  
domagających się rejestracji NSZZ „S” Rolników Indywidualnych.
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Gdzie najwięcej pracują, gdzie 
najmniej

Chociaż obecnie pracujemy mniej go-
dzin niż półtora wieku temu, jednak wciąż 
są kraje, gdzie ludzie poświęcają na pracę 
blisko 2,5 tysiąca godzin rocznie. Według 
danych zebranych na portalu ourworl-
dindata.org najwięcej godzin w roku 2017 
przepracowali mieszkańcy Kambodży 
– 2456 godzin. Niewiele mniej obywatele 
azjatyckiego państwa Mjanmaru (dawniej 
Birma) – 2438 godzin. Dwieście godzin 
mniej rocznie pracują Meksykanie – 2255. 
Potem w kolejności są takie kraje, jak Sin-
gapur, Malezja i Bangladesz.

W Europie w 2017 roku najwięcej 
i najdłużej pracowali mieszkańcy Malty 
– 2040 godzin, tuż za nimi uplasowa-
li się Polacy – 2028 godzin, następnie 
Grecy – 2017 godzin i Węgrzy – 1924 
godziny. Najmniej godzin w pracy spę-
dzają Niemcy – 1354 godziny, niewiele 
więcej Duńczycy (1400 godzin) i Nor-
wegowie (1417 godzin).

Kiedyś pracowaliśmy więcej

Skrócenie czasu pracy w wielu kra-
jach nastąpiło wraz z ich uprzemy-
słowieniem. Rewolucja przemysłowa 
spowodowała stopniowy spadek liczby 
godzin pracy. W latach 70. XIX wieku 
pracownicy w wielu krajach pracowali 
ponad 3 tysiące godzin rocznie, co odpo-
wiada wyczerpującym 60–70 godzinom 
tygodniowo przez 50 tygodni w roku.

Według opracowania przedstawio-
nego na ourworldindata.org na przy-
kład w Niemczech w 1870 roku ludzie 
pracowali 3284 godziny rocznie, w 1929 
roku tych godzin było 2128, by ponow-
nie wzrosnąć w 1951 roku do poziomu 
2402 godzin, później nastąpił już spa-
dek i w roku 2017 były już tylko 1354 
godziny, co stanowi różnicę w stosunku 
do liczby sprzed półtora wieku o 1930 
godzin (59 proc.) *).

Przykład Niemiec obrazuje ogólną 
tendencję obniżania liczby godzin pracy 
w trzech odrębnych okresach: „Od 1870–
–1913 nastąpił stosunkowo powolny 
spadek; następnie, w latach 1913–1938, 
spadek liczby godzin narastał w środku 
potężnych społeczno-politycznych, tech-
nologicznych i ekonomicznych zmian, 
które ukształtowały się wraz z I wojną 
światową, Wielkim Kryzysem i przed II 
wojną światową; następnie, po wzroście 
liczby godzin podczas II wojny świato-
wej i tuż po jej zakończeniu, w wielu 
krajach nadal spadały godziny, choć w 
wolniejszym tempie i przy dużych róż-
nicach między krajami” – piszą autorzy 
opracowania zamieszczonego na our-
worldindata.org **).

Spadek rocznego czasu pracy spo-
wodowany był z jednej strony mniejszą 
liczbą godzin pracy każdego dnia, jak 
również mniejszą liczbą dni roboczych w 
tygodniu i tygodni roboczych w roku.

I tak na przykład w Stanach Zjed-
noczonych w roku 1880 typowy robot-
nik pracował 10 godzin dziennie, 6 dni 

Jak długo pracujemy?
Praca to stały element życia większości ludzi na świecie. Obecnie w wielu 
krajach ludzie pracują o wiele mniej niż 150 lat temu, kiedy to praca zaj-
mowała im ponad 3 tysiące godzin rocznie – co odpowiada wyczerpującym 
60–70 godzinom tygodniowo przez 50 tygodni w roku. We współczesnym 
świecie dłuższy czas pracy nie przekłada się na bogactwo i poziom życia 
poszczególnych społeczeństw.

w tygodniu, jego wnuk natomiast pra-
cował 8 godzin dziennie, również przez 
6 dni w tygodniu. Później wprowadzo-
no 5-dniowy tydzień pracy.

Pracownicy już od lat 80. XIX wieku 
mieli w każdym tygodniu jeden dzień 
wolny (niedziela), dopiero od około 
1940 roku pojawiły się dwa dni wolne. 
W Polsce wolne soboty zostały wpro-
wadzone, i to tylko niektóre, dopiero 
w latach 70. XX wieku.

Pracownicy wcześniej uprzemysło-
wionych krajów, oprócz regularnych 
wolnych dni w tygodniu, mieli dni wol-
ne od pracy z powodu wakacji i świąt 
państwowych. Z badań historycznych 
przeprowadzonych przez Michaela Hu-
bermana i Chrisa Minnsa wynika, że 
np. w Niderlandach pracownicy mieli 
cztery dni wolne na wakacje i święta 
w 1870 roku, a w 2000 roku 38 dni.

Biedniejsi pracują więcej

Jak pokazuje wykres, istnieją duże 
rozbieżności pomiędzy krajami co do 
liczby godzin pracy przypadających 
na pracownika w ciągu roku. Różnica 
pomiędzy pierwszą na wykresie Kam-
bodżą a ostatnimi Niemcami wynosi 
1102 godziny. To, co się również rzuca 
w oczy, to fakt, że im biedniejszy kraj, 
tym więcej godzin pracy.

 Małgorzata Kuźma

*) Przedstawione dane pochodzą z ba-
dań historyków gospodarczych Micha-
ela Hubermana i Chrisa Minnsa, którzy 
zebrali dowody z zapisów historycz-
nych, danych z rachunków narodowych 
i innych źródeł.
**) Charlie Giattino, Esteban Ortiz-
-Ospina i Max Roser, Godziny pracy. 
ourworldindata.org.
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Średni roczny czas pracy na pracownika w wybranych 
krajach w 2017 roku
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Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

Godna praca to bezpieczna praca
Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” poświęcony jest promowaniu kultury bezpieczeństwa w miejscu pra-
cy, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia na temat 
obowiązujących standardów i procedur BHP, pokażemy też dobre praktyki oraz korzyści wynikające z wdrożenia 
wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

https://solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca/

           facebook.com/godna.bezpieczna.praca                     instagram.com/godnabezpiecznapraca
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Wypełnij ankietę!
Anonimowa ankieta dotycząca 

warunków pracy została opracowana 
w ramach projektu „Godna praca to 
bezpieczna praca”. Celem badania jest 
dokonanie oceny warunków pracy osób 
zatrudnionych w firmach z różnych 
branż w województwie pomorskim 
oraz ocena ich poziomu wiedzy na te-
mat prawa związanego z bezpiecznymi i 
higienicznymi warunkami pracy. Bada-
niem ma zostać objętych 450 pracow-

ników oraz 50 pracodawców z naszego 
województwa. Wyniki badania zostaną 
opisane w publikacji podsumowującej 
działania projektowe.

Zapraszamy do podzielenia się z na-
mi Państwa wiedzą oraz przemyślenia-
mi nt. bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Państwa zakładzie pracy. 

Ankieta jest dostępna na stronie 
https://solidarnosc.gda.pl/bezpieczna-
praca/
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Jan Lityński 21 lutego 2021 r.  utonął w Narwi, ratując psa. 
Był represjonowany w Marcu ’68, działał w KSS KOR, wydawał „Robotni-

ka”, doradzał NSZZ „Solidarność”. 
Urodził się w 1946 r. w Warszawie. W latach 1963–1968 był studentem 

Uniwersytetu Warszawskiego (Wydz. Matematyczno-Fizyczny). Jako nasto-
latek znalazł się w środowisku lewicującej młodzieży, opozycyjnej wobec li-
nii oficjalnej PZPR. Jako uczeń szkoły średniej uczestniczył w spotkaniach 
dyskusyjnego Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności. W 1968 r. był uczestnikiem 
akcji protestacyjnych po zdjęciu „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii 
Kazimierza Dejmka z repertuaru Teatru Narodowego. Został relegowany ze 
studiów i 12 marca 1968 aresztowany; skazany wyrokiem Sądu Wojewódz-
kiego na 2 i pół roku więzienia. Pracował jako szlifierz w zakładach Polfer 
w Warszawie, programista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki. 
Od 14 sierpnia do 1 września 1980 r.  był aresztowany, zwolniony na mocy 
Porozumień Sierpniowych. 

Był doradcą władz NSZZ „Solidarność”. Od 13 grudnia 1981 r. internowany 
w Warszawie-Białołęce, następnie aresztowany. 1 czerwca 1983 r. został zwol-
niony na przepustkę na I Komunię św. córki, nie powrócił wówczas do aresztu. 
Od 1984 r. był członkiem RKW Mazowsze. W sierpniu 1988 r. był uczestni-
kiem strajku w KWK Manifest Lipcowy. W latach 1988–1990 członkiem KO 
przy przewodniczącym NSZZ „S” Lechu Wałęsie. W 1989 r. uczestniczył w 
obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989–2001 był posłem z list KO, UD, UW. 
Odznaczony Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

6 lutego 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 77 lat zmarł Bogdan 
Narożny, jeden z założycieli „Solidarności” we Wrześni. Bogdan Narożny był 
współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym „Solidarności” w Stokbecie. 

W stanie wojennym internowany w Gębarzewie. Po zwolnieniu od 1982 r. 
działał w podziemnych strukturach we Wrześni i w Regionie Wielkopolska. 
Od 1986 r. działał jawnie w Wielkopolskiej Radzie „S” oraz TZR Wielkopolska. 
Za działalność związkową był zwalniany z pracy, kilkakrotnie zatrzymywany, 
przesłuchiwany.

Od 1989 r. był członkiem Komitetów Obywatelskich „S” w Poznaniu, 
współorganizował kampanię wyborczą. Od 1989 r. został przywrócony do 
pracy w Stokbecie, gdzie ponownie był przewodniczącym. W latach 1989–
–2008 był delegatem na WZD Regionu Wielkopolska, od 1990 r. członkiem 
ZR, w latach 1990–2004 delegatem na KZD. 

Stowarzyszenie „Godność” skomen-
towało w formie listu otwartego te-
lewizyjne orędzie marszałka Sena-
tu Tomasza Grodzkiego dotyczące 
rzekomego ograniczania wolności 
mediów. 

My, byli więźniowie polityczni 
stanu wojennego, uczestnicy podzie-
mia „Solidarności” lat 80., walczący 
w „drugim obiegu” o wolność słowa, 
ze zdumieniem przyjęliśmy ostatnie 
(11.02.2021 r.) telewizyjne wystą-
pienie marszałka Senatu, Tomasza 
Grodzkiego. Poświęcone ono zostało 
rzekomemu ograniczaniu pluralizmu i 
wolności mediów poprzez możliwość 
wprowadzenia podatku od reklam. 
Wspierając powyższą tezę swojego 
wywodu i pochwalając ostatni mil-
czący „strajk” mediów komercyjnych 
oraz krytykując media publiczne 
(dzięki którym zresztą mógł powie-
dzieć to, co powiedział), pan marsza-
łek porównał dzisiejszą sytuację do 
czasów komunistycznych:

„…złowieszczy mrok stanu wojen-
nego – mówił – też zaczął się od „Tele-
ranka” i wyłączonych telefonów. Media 
zamilkły wczoraj na krótko, by nie mu-
sieć zamilknąć na zawsze…”.

Ta zadziwiająca wypowiedź należy 
do takich głupstw, które nie wymaga-
ją polemiki, gdyż skutecznie same się 
ośmieszają. Są jednak dwa powody, 
dla których – jako aktywni uczestni-
cy tamtych lat, dobrze je pamiętający, 
a zarazem  współtworzący później 
zręby wolnej Polski – postanowiliśmy 
jednak zabrać głos. Po pierwsze, chodzi 
o najmłodsze pokolenie… Pokolenie, 
dla którego są to czasy niewyobrażal-
ne, ale któremu – w imię przyszłości 
Ojczyzny – należy mówić prawdę, i 
tylko prawdę! Pan marszałek nawet się 
do niego odwołuje, wskazując niestety 
jako prawdziwe i warte zapamiętania 
owo kłamliwe porównanie: „złowiesz-
czy mrok stanu wojennego” i… „za-
grożenie wolności mediów” w dzisiej-
szej Polsce. W ten sposób świadomie 
i bezwzględnie – w imię prowadzonej 
gry politycznej – marszałek Grodzki 
kłamie, manipulując młodymi Polaka-
mi. I to jest skandal, przeciwko któremu 
trzeba protestować.

Druga kwestia, która leży nam na 
sercu to… powaga urzędu, jakim jest Se-
nat RP. Projektowany niegdyś jako „izba 
refleksji”, zamiast łączyć, staje się dziś 
kolejnym źródłem konfliktów i działań 
kierowanych przeciw rządowi, i to w 

środku olbrzymiego kryzysu społeczno-
-gospodarczego związanego z pandemią. 
Tomasz Grodzki po objęciu swej funkcji 
walnie przyczynia się do pogłębienia tego 
stanu. Czy tego oczekują od Senatu Pola-
cy? Panie marszałku, to przecież nie rząd 
wyłączył prywatne rozgłośnie radiowe 
i stacje telewizyjne, choć te podmioty 
w zdecydowanej większości popierają 
obecną opozycję. Polacy dobrze wiedzą, 
że gra toczy się o uniknięcie opłat z re-
klam, które planuje się nałożyć w obecnej 
trudnej sytuacji budżetu państwa związa-
nej z pandemią; opłat stosowanych zresz-
tą  w wielu krajach Europy.

W kontekście ostatniego orędzia 
marszałka Grodzkiego z ubolewaniem 
stwierdzamy więc, że człowiek stojący 
obecnie w Polsce na czele Izby Wyż-
szej parlamentu, nie powinien pełnić 
tej funkcji. Reprezentując tę ważną 
instytucję na zewnątrz, dla doraźnych 
celów wdał się w kampanię wspierają-
cą interesy finansowe prywatnych firm 
medialnych. A na domiar złego, czyniąc 
to, skompromitował się, dokonując pu-
blicznego fałszowania historii własnego 
kraju.

Stanisław Fudakowski, sekretarz
Andrzej Osipów, wiceprezes

Czesław Nowak, prezes

WSPOMNIENIA

Jan Lityński

Bogdan Narożny

LISTY DO REDAKCJI

Marszałek, który niszczy Senat

Pomimo pandemii  COVID -19, 
z zachowaniem reżimu sanitarne-
go kontynuowane są służby przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w parafii św. Stanisława Kostki na 
warszawskim Żoliborzu. Warty 
wystawiają poszczególne regiony 
NSZZ „Solidarność” oraz branże. 
Z uwagi na pandemię od 15 mar-
ca do 30 kwietnia ub.r. służby były 
wstrzymane. Ponadto ograniczono 
liczbę osób mogących jednocześnie 
trzymać wartę przy grobie.

W roku 2021 również są ogranicze-
nia, do czterech osób ograniczono moż-
liwość jednoczesnego pełnienia służby. 
W tym roku pierwsza grupa z naszego 
Regionu pełniła służbę w lutym. Mamy 
jeszcze nieobsadzone terminy pod ko-
niec roku 2021, czekamy na zgłoszenia: 
6 listopada i 10 grudnia.

W roku 2020 największą liczbę osób 
do dyżurowania przy grobie patrona 
NSZZ „Solidarność” wystawił Region 
Gdański, były to 32 osoby w siedmiu 
grupach. Drugi był Region Mazowsze 
z 22 osobami, a trzecia Małopolska, 
skąd do Warszawy przyjechało łącznie 
20 związkowców. Według kwartałów 
związkowe regiony wystawiły odpo-

„Solidarność” trwa przy swoim Patronie
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W lutym 2021 roku służbę pełniła grupa zorganizowana przez „Solidarność” ze 
stoczni Remontowa Shipbuilding.

wiednio: I kwartał – 101 osób, II kwar-
tał – przerwa ze względu na pandemię, 
III kwartał – 64 osoby i IV kwartał – 17 
osób. Łącznie z regionów dyżurowały 
182 osoby.

Patrząc na statystyki wg branż, naj-
większą liczbę służących przy grobie 
w 2020 roku wystawiła oświata – 40 
osób. W dalszej kolejności jest łącz-

ność (24 osoby) i przemysł chemiczny 
(15 osób). Łącznie branże wystawiły 95 
osób, a według kwartałów: I kwartał – 
49 osób, II kwartał – przerwa, III kwar-
tał – 37 osób, IV kwartał – 9 osób.

Łącznie (z regionów i branż) w 2020 
roku dyżurowało 277 osób.

(mk)

Wielki Post na antenie Radia Gdańsk
W czasie 40-dniowego Wielkiego 

Postu na antenie Radia Gdańsk w każdą 
środę możemy spotkać się z biskupem 
Zbigniewem Zielińskim, który zabie-
rze nas w podróż do Jerozolimy. Do 
miejsca, w którym dokonały się męka, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Rozważania będą nawiązy-

wać do orędzia papieża Franciszka na 
54. Światowy Dzień Pokoju.

– Pozostając w domach, w trudnym 
czasie pandemii, możemy odbyć pełną 
współodczuwania i chrześcijańskiego 
przeżywania drogę Wielkiego Postu, 
która zaprowadzi nas wprost na Golgotę 
i pozwoli nam obficie czerpać z tego, co 

się na krzyżu i w pustym grobie stało. 
Mam nadzieję, że dotrzemy do Jerozoli-
my w dobrej kondycji, także tej Jerozo-
limy 2021 roku – mówi, zapraszając na 
spotkania, biskup Zbigniew Zieliński.

Radio Gdańsk zaprasza w każdą śro-
dę po godz. 12.15.
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1 marca 2021 r. nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wskaź-
nikiem nie mniejszym niż 4,24 proc.

Zgodnie z art. 89  ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. 2020.53 
t.j.) coroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to średnio-
roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku ka-
lendarzowym zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Jak wynika z komunikatów GUS, wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych dla gospodarstw emeryckich wyniósł w 2020 roku 103,9 a realny 
wzrost wynagrodzeń w 2020 roku 1,7 proc.

Oznacza to, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy od 1 marca w roku 2021 wyniesie 1250,88 zł, czyli więcej niż zakładana 
wysokość tych świadczeń proponowana przez rząd w uchwalonej  przez Sejm, ale 
jeszcze nieprzyjętej przez Senat, ustawie  o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 stycznia 2021 r.

Poniżej przedstawiono wysokości świadczeń po waloryzacji wskaźnikiem 4,24 
proc.

Aktualne 
świadczenie

Świadczenie  
po waloryzacji

Aktualne 
świadczenie

Świadczenie  
po waloryzacji

1000 zł 1042,40 zł 2600 zł 2710,24 zł

1100 zł 1146,64 zł 2700 zł 2814,48 zł

1200 zł 1250,88 zł 2800 zł 2918,72 zł

1300 zł 1355,12 zł 2900 zł 3022,96 zł

1400 zł 1459,36 zł 3000 zł 3127,20 zł

1500 zł 1563,60 zł 3100 zł 3231,44 zł

1600 zł 1667,84 zł 3200 zł 3335,68 zł

1700 zł 1772,08 zł 3300 zł 3439,92 zł

1800 zł 1876,32 zł 3400 zł 3544,16 zł

1900 zł 1980,56 zł 3500 zł 3648,40 zł

2000 zł 2084,80 zł 3600 zł 3752,64 zł

2100 zł 2189,04 zł 3700 zł 3856,88 zł

2200 zł 2293,28 zł 3800 zł 3961,12 zł

2300 zł 2397,52 zł 3900 zł 4065,36 zł

2400 zł 2501,76 zł 4000 zł 4169,60 zł

2500 zł 2606,00 zł 4100 zł 4273,84 zł

Wysokości świadczeń emerytalno-rentowych przed  
i po waloryzacji 1 marca 2021 r.

Waloryzacja świadczeń 
emerytalno-rentowych 
2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Agata Baranowska-Grycuk (www.solidarnosc.org.pl)

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

PORADY PRAWNE

W związku z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zgodnie 
z zaleceniami rządu RP oraz głównego inspektora sanitarnego, praca w Zarządzie 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbywa się w ograniczonym zakresie, dlatego 
prosimy o kontakt w poszczególnych sprawach przede wszystkim drogą telefoniczną 
lub e-mailową. 

Dział Prawny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”. Przed 
ewentualnym przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie 
obecny.

Zapraszamy na szkolenia 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II 
edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące, 
zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy przystępują do projektu. Pre-
ferowane będą osoby zatrudnione w sektorze MŚP i ekonomii społecznej, osoby o niskich kwalifikacjach, to jest 
takie, które mają wykształcenie maksimum średnie, osoby 50+.

Oferta projektu:

Szkolenia językowe w wymiarze 120 godzin zakończone egzaminem zewnętrznym. Różne poziomy 
zaawansowania, w zależności od uczestników (od A1 do C2) – bezpłatne

 francuski, niemiecki (na język angielski już jest komplet).

Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych – szkolenia autoryzowane 
– odpłatność uczestnika 15 proc. 

 Microsoft, Oracle 

Szkolenia nieautoryzowane – bezpłatne

 Szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych – szkolenia nieautoryzowane, np. Microsoft Excel w co-
dziennej pracy na różnych poziomach zaawansowania.

Szkolenia zawodowe – odpłatność uczestnika 15 proc.

 Każda z osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zawodowych wskaże szkolenie, którym jest zainteresowana. 
Przykładowe szkolenia: prawo jazdy kat. C+E, księgowość, kadry i płace, HR, spawanie. 

Kontakt: Jagna Łobodzińska, 
tel. 58 308 43 37, e-mail: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Przedstawiamy instrukcję sporzą-
dzania i przekazywania Deklaracji 
podatkowej CIT-8 oraz Sprawozda-
nia finansowego za 2020 rok.

CIT

Deklarację podatkową CIT-8 i CIT-
-8/0 składamy do Urzędu Skarbowego 
w formie papierowej, z wyłączeniem 
organizacji, które zatrudniają pracow-
ników (składają PIT-11) bądź prowadzą 
działalność gospodarczą.

Uwaga! Deklaracje składamy do 31 
marca 2021 r.  

Deklaracje można wysłać w wersji 
papierowej, jeżeli nie prowadziło się 
działalności gospodarczej i nie zatrud-
niało pracowników. 

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w 2021 r. 
składa się z następujących elementów:

 Bilans,
 Rachunek zysków i strat,
 Informacje uzupełniające (obejmu-

jące informacje ogólne o organizacji 
związkowej i inne informacje uzu-
pełniające do bilansu wynikające 
bezpośrednio z załącznika nr 4 
Ustawy o rachunkowości).
Sprawozdanie musi zostać sporzą-

dzone i podpisane do 31 marca 2021 r. 
Następnie podjęta musi zostać uchwa-
ła zatwierdzająca sprawozdanie i po 
podpisaniu papierowej wersji uchwały 
należy ją zeskanować i dołączyć przy 
wysyłce sprawozdania do szefa Krajo-
wej Administracji Skarbowej. 

Teraz należy dane ze sprawozdania 
wprowadzić do odpowiedniego formularza 
w aplikacji na stronie Ministerstwa Finan-
sów i podpisać elektronicznie za pomocą 
profilu zaufanego i wysłać do szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Oznacza to, że nie 
będzie można składać go w postaci skanów, 
plików Word, Excel lub PDF!

Formularz jest dostępny pod adre-
sem: https://e-sprawozdania.mf.gov.
pl/ap/#/step2-start

Uwaga, bardzo ważne!
Dla naszych sprawozdań kluczowe 

są terminy! Sprawozdania bezwzględnie 
sporządzamy i podpisujemy do 31 mar-
ca 2021 r., a wysyłamy do szefa KAS w 
terminie nie późniejszym niż 10 dni po 
przyjęciu przez organizację związkową 
uchwały zatwierdzającej sprawozdanie 
za 2020 r. Uchwała musi być przyjęta do 
30 czerwca 2021 r. 

W razie pytań zapraszamy do kon-
taktu z Zarządem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”:
b.byczuk@solidarnosc.gda.pl,  
tel. 502172289
gawronski@solidarnosc.gda.pl,  
tel. 502172280

Na stronie solidarnosc.gda.pl jest in-
strukcja sporządzania i przekazywania 
sprawozdania finansowego za rok 2020.

Rozliczenie organizacji związkowych z fiskusem
WAŻNE INFORMACJE DLA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

Związkowe legitymacje elektroniczne
Przypominamy, że członkowskie le-

gitymacje elektroniczne są ważne przez 
rok. Ich ważność może być przedłużana 
na podstawie informacji z organizacji 
związkowych. Prosimy więc, aby najpóź-
niej do 15 marca 2021 r. każda organiza-
cja związkowa przesłała do Zarządu Re-

gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
informacje zawierające listy członków 
organizacji, którzy zrezygnowali z człon-
kostwa, listy członków organizacji, któ-
rzy zostali usunięci ze Związku oraz listy 
członków organizacji, którzy odeszli do 
innej organizacji związkowej. 

W przypadku, gdy liczba członków 
organizacji, którzy posiadają legityma-
cję nie zmieniła się, nie przesyłamy li-
sty, a jedynie informację, że nic się nie 
zmieniło. Informacje prosimy przesyłać 
na adres e-mailowy Krzysztofa Rataja: 
krzyra@solidarnosc.gda.pl 
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PIT w 2021 roku można rozliczać od 
15 lutego do 30 kwietnia. Podatnicy 
mogą liczyć na rozliczenie przez re-
sort finansów za pomocą e-PIT.

Żeby zobaczyć przygotowane przez 
urząd skarbowy rozliczenie swojej de-
klaracji, należy zalogować się poprzez 
profil zaufany, e-dowód albo banko-
wość elektroniczną. Innym sposobem 
jest logowanie się swoimi danymi po-
datkowymi (PESEL lub NIP) oraz po-
danie kwoty przychodów za poprzedni 
okres rozliczeniowy.

I. W 2021 roku pojawiło 
się kilka nowych ulg 
związanych z pandemią 
koronawirusa.

 Ulgą, która pojawiła się niedawno 
w związku z trwającą pandemią, 
jest możliwość odliczenia daro-
wizny na cele walki z COVID-19. 
Ciekawostką jest, że od dochodu 
można odliczyć podwójną wartość 
darowizny, jaką dokonano na ten cel. 
Oznacza to, że jeśli podarowaliśmy 
np. szpitalowi 50 000 zł, to od do-
chodu możemy odliczyć aż 100 000 
zł. Górnym limitem odliczenia jest 
osiągnięty dochód. Z prostego wyli-
czenia wynika, że jeśli nasz dochód 
roczny wyniósł 100 000 zł, a szpi-
talowi podarowaliśmy 50 000 zł, to 
dochód do opodatkowania wyniesie 
0 zł. Podobna ulga obowiązuje przy 
darowiźnie tabletów lub laptopów 
na rzecz jednostek prowadzących 
placówki oświatowe.

 Ulga dla ozdrowieńców COVID-
-19, którzy przekazali swoją krew i 
osocze. Mogą oni odliczyć 130 zł za 
każdy litr pobranej krwi oraz 200 zł 
za każdy litr osocza z wytworzonymi 
przeciwciałami. Z kolei dawcy, któ-
rych osocze zostało podane podczas 
zabiegów medycznych, mogą odli-
czyć 350 zł za litr. Ulga ta obejmuje 
jednak tylko honorowych dawców, 
którzy oddali krew nieodpłatnie.

II. Klasycznymi corocznymi 
ulgami odliczanymi od 
dochodu są:

1. Ulga dla niepełnosprawnych. 
Jej zadaniem jest częściowe choćby 

zrekompensowanie osobom niepełno-
sprawnym dodatkowych wydatków, 
które ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami. 

Dla osób niepełnosprawnych 
przewidziano trzy ulgi: ulgę na sprzęt 
rehabilitacyjny w kwocie do odliczenia 
faktycznie poniesionych wydatków, 
ulgę na leki dla osób, którym lekarz za-
lecił stałe ich przyjmowanie oraz ulgę 
na samochód.

Z ulgi korzystać mogą zarówno 
osoby niepełnosprawne, jak i osoby, 
na których utrzymaniu pozostają oso-
by niepełnosprawne, np. współmałżo-
nek, dzieci własne i przysposobione, 
rodzice, rodzice współmałżonka, ro-
dzeństwo.

Jakie odliczenia można uwzględnić 
Warunkiem skorzystania z ulgi 

rehabilitacyjnej jest posiadanie przez 
osobę, której dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifikowaniu przez 

organy orzekające (powiatowe i wo-
jewódzkie zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności) do jednego z 
trzech stopni niepełnosprawności 
lub

 decyzji ZUS przyznającej rentę z 
tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, rentę szkole-
niową albo rentę socjalną albo

 orzeczenie o niepełnosprawności 
osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia.
Jaką kwotę można odliczyć?
W przypadku wydatków:

 nielimitowanych – podatnik może 
odliczyć kwotę faktycznie poniesio-
ną (wraz z ewentualnym podatkiem 
VAT),

 limitowanych „górną” granicą kwo-
tową – podatnik może odliczyć kwo-
tę faktycznie poniesioną, nie więcej 
niż określony w przepisach limit,

 poniesionych na zakup leków 
– podatnik może odliczyć różnicę 
pomiędzy wydatkami faktycznie 
poniesionymi w danym miesiącu a 
kwotą 100 zł. Oznacza to, że jeśli leki 
kosztowały np. 230 zł, to odliczeniu 
podlega kwota 130 zł.

Do wydatków limitowanych należą:
a) opłacenie przewodników osób niewi-

domych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością na-
rządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa – odliczenie przysługu-
je w wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 2280 zł;

b) używanie samochodu osobowego, 
stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej lub 
podatnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną albo dziecko 
niepełnosprawne, które nie ukoń-
czyło 16 roku życia – odliczeniu z 
tego tytułu podlega kwota w wy-
sokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2280 zł.

Ważne! Każdy z małżonków będący 
osobą niepełnosprawną ma swój wła-
sny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

Osoba niepełnosprawna lub posia-
dająca na utrzymaniu taką osobę nie-
pełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać 
z ulgi na zakup lekarstw, musi spełnić 
(oprócz ogólnych warunków uprawnia-
jących do skorzystania z ulg rehabilita-
cyjnych) następujące warunki:
 ponieść w danym miesiącu wydatki 

na zakup leków powyżej 100 zło-
tych,

 posiadać dokument potwierdzający 
poniesienie wydatku (fakturę),

 posiadać pisemne zlecenie, wydane 
przez właściwego lekarza specjalistę, 
o konieczności stosowania zleco-
nych leków. 
Ważne: Sam paragon nie jest do-

wodem poniesienia wydatku przez 
daną osobę.

2. Ulga termomoder-
nizacyjna w wysokości 
maksymalnie 53 000 zł 
na jednego podatnika. 

Ulga ta obejmuje oso-
by, które dokonały moder-
nizacji lokalu mieszkalnego 
albo swojego domu. Ozna-
cza to, że gdy dana nieru-
chomość ma dwóch współ-
właścicieli, to każdemu z 
nich z osobna przysługuje 
53 000 zł do odliczenia, za-
tem razem 106 000 zł. Mo-
dernizacja to pojęcie, które 
może np. określać wymianę 
pieca węglowego na gazowy 
lub pompę ciepła. Może też 
być to wymiana okien na bar-
dziej nowoczesne i energooszczędne 
albo instalacja fotowoltaiczna na da-
chu domu produkująca własną energię 
elektryczną. Ważne jest, aby każdy taki 
wydatek został udokumentowany od-
powiednią fakturą i dowodem zapłaty.

III. Ulgi od podatku 2021

1. Ulga prorodzinna.
 Podatnik ma prawo skorzystać z 

ulgi podatkowej na każde małoletnie 
dziecko, w stosunku do którego w roku 
podatkowym przez co najmniej jeden 
dzień:
 wykonywał władzę rodzicielską,
 pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 sprawował opiekę poprzez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na pod-
stawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga 

rodziców, opiekunów prawnych dziec-
ka albo rodziców zastępczych pozosta-
jących w związku małżeńskim. Kwotę tę 
mogą odliczyć od podatku w częściach 
równych lub w dowolnej proporcji 
przez nich ustalonej. Dotyczy to zarów-
no rodziców pozostających w związku 
małżeńskim lub partnerskim, jak i ro-
dziców rozwiedzionych czy będących 
w separacji.

Wysokość odliczenia za każdy mie-
siąc kalendarzowy roku podatkowego 
wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

pierwsze dziecko,
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

drugie dziecko,
 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na 

trzecie dziecko,
 225 zł, czyli 2700 zł rocznie na 

czwarte i każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno 

dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli 
dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały rok podat-

kowy w związku małżeńskim i jego 
małżonka, nie przekroczyły w roku 
podatkowym łącznie kwoty 112 000 
zł (sumuje się dochody podatnika i 
jego małżonka),

b) niepozostającego w związku małżeń-
skim, w tym również przez część roku 
podatkowego, nie przekroczyły w roku 
podatkowym kwoty 56 000 zł, za wy-

Koledze Tadeuszowi Grubichowi najserdeczniejsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Żony

ś.p.

Anny Grubich
składają Koleżanki i Koledzy z Biura Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim
Jan Kochanowski (Tren XIII)

Koledze Tadeuszowi Grubichowi  
wyrazy głębokiego współczucia  z powodu śmierci 

Żony Anny
składają 

Koleżanki i Koledzy z oświatowej „Solidarności” Regionu Gdańskiego

Na stronie podatki.gov.pl na 
podatników czekają e-PIT-y, 
które można zaakceptować lub 
zmodyfikować.jątkiem podatnika samotnie wycho-

wującego małoletnie dziecko, do któ-
rego ma zastosowanie kwota dochodu 
w wysokości 112 000 zł.
Rodzice i opiekunowie dzieci, u któ-

rych podatek wyliczony od ich wyna-
grodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą 
ulgę podatkową na dzieci, mają możli-
wość złożenia wniosku o zwrot tej nie-
wykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. 
Kwota zwrotu nie może przekroczyć 
jednak kwoty składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne podlegających odliczeniu w 
zeznaniu PIT rodziców.

2. Ulga odsetkowa
Podatnicy, którzy podpisali umowę 

kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. na 
sfinansowanie inwestycji mającej na celu 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek 
od ww. kredytu. Odliczeniu podlegają 
odsetki od części kredytu nieprzekra-
czającej 325 990 zł. Prawo do odliczania 

kwoty odsetek przysługuje do końca ter-
minu spłaty określonego w umowie, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

3. Odliczenie wpłat na IKZE
Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, mają możliwość gromadze-
nia środków pieniężnych (inwestowania 
ich) w ramach indywidualnych kont za-
bezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE dokonane przez 
podatnika w trakcie roku podatkowego 
do wysokości określonej w przepisach 
o indywidualnych kontach zabezpiecze-
nia emerytalnego podlegają odliczeniu 
od dochodu (przychodu). Wpłaty na 
IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten 
nie jest określony w ustawie podatko-
wej, lecz wynika z odrębnych regulacji. 
W 2020 r. wynosił on 6272,40 zł.

Stan prawny na 22.02.2021 r.
Maria Szwajkiewicz 
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Już dwunasty miesiąc trwa nierówna 
walka ludzkości z pandemią koronawi-
rusa. Ze statystyk wynika, że zakaziło 
się nim ponad 106 milionów osób, 
z czego 2 miliony 325 tysięcy zmarło 
(dane na 6 lutego 2021 r.). W rzeczy-
wistości zarażonych może być kilka 
razy więcej. Skutki COVID-19 część 
osób, które przeszły tę chorobę, bę-
dzie odczuwać jeszcze długo. Niestety, 
wirus z Wuhan negatywnie wpłynął 
na zdrowie setek milionów ludzi na 

Koronawirus wpłynął na aktywność fizyczną Polaków

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

ZWIĄZKOWI SPORTOWCY

Crossfit i boks  
pod okiem trenerów

– Czy kobieta ćwicząca boks to rzad-
kość? 

– Od wczesnego dzieciństwa otacza-
ły mnie kobiety, które ćwiczyły i stąd 
moje zamiłowanie do sportu. Moja 
babcia i mama trenowały gimnastykę 
artystyczną. Mama zdobyła nawet mi-
strzostwo Polski. Od małego chodziłam 
z nią na aerobik, a z tatą na koszyków-
kę. Obecnie dużo kobiet ćwiczy, rów-
nież w dyscyplinach powszechnie po-
strzeganych jako męskie, na przykład 
boks, podnoszenie ciężarów, crossfit 
itd. Można uprawiać każdy sport, 
oczywiście w granicach rozsądku, ale 
dobrze jest zaczynać pod okiem dobre-
go, rozsądnego trenera, który pokaże 
prawidłową postawę przy ćwiczeniach 
i pokieruje nami tak, by osiągać jak 
najlepsze rezultaty bez kontuzji. To, co 
mnie zaskoczyło, to fakt, że obecnie wi-
dzę duże zainteresowanie sportami wal-

ki, w tym boksem, wśród pań. Myślę, że 
powoli zacierają się granice i przestaje 
być widoczny podział na sporty typowo 
męskie i damskie. 

– Zdarzyło ci się podczas treningu 
dostać cios, który trudno byłoby po-
równać z czymkolwiek innym, a więc 
w wątrobę?

– Na szczęście jeszcze nie. Raz mało 
nie dostałam kopniaka w głowę. Dlate-
go często w trakcie treningów ćwiczymy 
szybkość i refleks, ale też i przyjmowa-
nie ciosów, by uniknąć kontuzji, a także 
oswoić się z bólem. 

– Czy na Pomorzu albo w samym 
Trójmieście jest w czym wybierać 
pod względem klubów? Czy jest 
sporo takich miejsc?

– W Trójmieście jest ogromny wybór 
zarówno miejsc, jak i dyscyplin sportu. 

Działają kluby sportowe, jachtowe, sur-
fingowe, sztuk walki, siłownie, crossfit, 
studia treningu personalnego czy ścian-
ki wspinaczkowe, każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Poza tym otaczająca nas 
przyroda daje ogromne możliwości ru-
chu na świeżym powietrzu: nordic wal-
king, jogging, jazda na rowerze. Trzeba 
tylko chcieć.

– Było coś, co cię zdziwiło, gdy zaczę-
łaś trenować? 

– Zawsze uważałam, że mogę treno-
wać wszystko, co zechcę. Na początku 
uwielbiałam siłownię, więc zaskoczone 
było raczej moje otoczenie, gdyż od 
dzieciństwa byłam bardzo silna, a to 
przekładało się na podnoszenie dużych 
ciężarów. Jedno, co mnie zdziwiło, to 
refleksja, która przyszła z czasem, że nie 
jestem niezniszczalna. Nie da się ukryć, 
że podnoszenie ciężarów odbiło się tro-
chę na kondycji stawów, ale z wiekiem 
nauczyłam się jak to wykonywać z gło-
wą, nie robiąc sobie krzywdy. Obecnie 
trenuję crossfit i boks pod okiem trene-
rów i dotychczas udało mi się uniknąć 
kontuzji.

– Jak często trzeba trenować, żeby 
poprawić wydolność i kondycję?

– Obecnie trenuję cztery – pięć razy 
w tygodniu, do tego dochodzą codzien-
ne spacery z psem po lesie. Najważniej-
sza jest regularność. Dłuższa przerwa 
zawsze powoduje spadek wydolności. 
Każdy ma swój rytm, niektórzy preferu-
ją krótkie, codzienne treningi połączone 
z rozciąganiem, inni bardziej intensyw-
ne, trzy – cztery razy w tygodniu. Przy 
każdej formie ruchu ważna jest syste-
matyczności, ale i odpoczynek oraz czas 

Rozmowa z Jagną Łobodzińską, kierownikiem Działu 
Programów Europejskich Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”
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na regenerację. Przede wszystkim sys-
tematyczność i stopniowe zwiększanie 
intensywności poprawią nam kondycję 
i wydolność organizmu.

– Od czego powinno się zacząć?
– Myślę, że przede wszystkim na-

leży znaleźć sport lub rodzaj ruchu, 
który będzie nam odpowiadał i do któ-
rego mamy predyspozycje. Trzeba także 
wziąć pod uwagę nasze ograniczenia, 
problemy ze stawami czy ciśnieniem, 
które mogą eliminować możliwość 
uprawiania niektórych dyscyplin. Ruch 
ma być dla nas relaksem, oderwaniem 
od codziennych obowiązków i stresów. 
Jeśli coś będziemy robić na siłę, bez 
przyjemności, to nie będziemy zadowo-
leni z wyników i trudno będzie zmo-
bilizować się do aktywności fizycznej. 
Należy też powoli przyzwyczajać orga-
nizm do ruchu. Oswajanie się z wysił-
kiem pozwoli na stopniowe zwiększanie 

intensywności ćwiczeń, a w rezultacie 
doprowadzi do lepszej wydolności or-
ganizmu i satysfakcji.

– Czy często zdarzają się urazy, ktoś 
na przykład nie rozgrzewa się przed 
treningiem?

– Kontuzje w sporcie są bardzo częste, 
dlatego trzeba ćwiczyć z głową, słuchać 
swojego organizmu, a na początku sko-
rzystać ze wsparcia trenera. Nieodzow-
nym elementem treningu jest rozgrzew-
ka, tak by przygotować stawy i mięśnie 
do wytężonego ruchu. Również w czasie 
treningu, jeśli poczujemy ból, należy 
zmienić ćwiczenie, spróbować rozcią-
gnąć lub rozmasować bolesne miejsce. 
Ważnym elementem każdego treningu 
jest też rozciąganie, bez niego w krótkim 
czasie stracimy mobilność i będziemy 
bardziej narażeni na kontuzje. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Jagna Łobodzińska: Od wczesnego dzieciństwa otaczały mnie kobiety, które 
ćwiczyły i stąd moje zamiłowanie do sportu.

 Najważniejsza jest regularność. Dłuższa przerwa zawsze powoduje spadek wydolności. 

pracą i nie potrafią zachować równo-
wagi pomiędzy obowiązkami zawodo-
wymi a życiem prywatnym. Dochodzi 
do tego brak wystarczającej aktywności 
fizycznej. 

Mała aktywność fizyczna to według 
naukowców jedna z przyczyn utraty 
zdrowia, co prowadzi do występowania 
współczesnych chorób cywilizacyjnych. 
Osoby, które są aktywne fizycznie, regu-
larnie uprawiają jakiś sport, rzadziej za-
padają na choroby sercowo-naczyniowe, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2, 
raka piersi i jelita grubego czy depresję.

Praca zdalna to przede wszystkim 
praca wykonywana na siedząco w 
domu, często na nieergonomicznym 
stanowisku, stąd mogą pojawić się do-
legliwości kręgosłupa lędźwiowego. 

Więcej na  
solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca/

całym świecie, którzy nawet nie mieli 
z nim bezpośredniego kontaktu. Nie-
widzialny przeciwnik zamknął ludzi w 
domach, sprawił, że zmienili styl życia, 
w większości na gorszy. Duża część 
pracowników zaczęła pracować zdal-
nie. Ten rodzaj pracy ma swoje plusy, 
ale też sporo minusów. Wielu z nich po 
kilku miesiącach takiej izolacji zaczyna 
odczuwać jej negatywne skutki i brak 
wsparcia społecznego. Mają poczucie 
niewystarczającej kontroli nad własną 

Dorośli (18–64 lata) powinni wykonywać aktywność fizyczną przez 150–300 
minut tygodniowo o umiarkowanej intensywności lub 75–150 minut o dużej 
intensywności. 
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Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, adresy 
w stopce na str. 2) czekamy do 15 dnia następnego 
miesiąca od ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki 
z środkiem nocy z nr. 1/2021. Otrzymuje ją pan 
Tomasz Melcer . Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało:  „Zaszczepmy się”.

www.solidarnosc.gda.pl
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Litery w szarych kratkach czytane w kolumnie 
i rzędami utworzą rozwiązanie.

POZIOMO
1) wybawienie, pomoc, 7) topole drżące, 8) kram, 
stoisko, 9) … krwi do mózgu, 10) kraj królowej 
Kleopatry, 12) poobiednia drzemka, 13) włóczęga, 
15) najlepsze jest hawańskie, 17) gra na werblu, 
18) najwybitniejszy film A. Munka, 20) mityczny
jednooki olbrzym, 21) babilońska bogini miłości, 
22) okrzyk weselny, 24) norweski polarnik, noblista, 
zm. w 1930 r., 26) presja, przymus, 28) … słowa lub 
towaru na szali, 31) jakobinka, 32) miasto w woj. 
kujawsko-pomorskim na skraju słynnych Borów, 
33) wódz plemiona afrykańskiego, 34) fioletowy
kwarc.

PIONOWO
1) szacunek, poważanie, 2) Międzynarodowe … 
Poznańskie, 3) malborska rzeka, 4) eskorta policyj-

na, 5) znawca i badacz Biblii, 6) x lub y w równaniu, 
11) roślina, z której wyrabia się skuteczny lek na 
kaszel, 14) np. o pracę i o dzieło, 16) wieszczenie, 
upowszechnianie, 19) herbaty z samowara, 
20) przen. o dziewczynce śniadej, ciemnowłosej, 
23) jubileusz, 25) niezręczność, gafa, 27) kojarzy pary, 
29) egzystencja, 30) reklamy świetlne.

(kas)

Krzyżówka z wieszczeniem NA KOŃCU JĘZYKA

Już nie raz i nie dwa pisałam o zapożycze-
niach, o SMS-ach także. Wtedy, gdy pisałam, 
formy typu esemes były przez niektórych ję-
zykoznawców uznawane jeszcze za potoczne. 
Obecnie sytuacja się zmieniła i dlatego dziś 
przyjrzę się nowym rzeczownikom, przy-
miotnikom i czasownikom od skrótowca SMS, 
zwłaszcza że pojawiły się wątpliwości doty-
czące pisowni tych wyrazów.

SMS  – to ‘krótka pisana wiadomość tekstowa 
przesyłana  telefonicznie’ lub ‘usługa umożliwiają-
ca wysyłanie i odbiór takiej wiadomości’. SMS  to 
skrótowiec od angielskiego  Short Message Service, 
co po polsku znaczy: ‘serwis krótkich wiadomości’. 
Ten skrótowiec jest w języku polskim odmieniany: 
SMS-a, SMS-owi, SMS-em, SMS-ie, SMS-y, SMS-
-ów, SMS-ami. Zgodnie z „Wielkim słownikiem or-
tograficznym PWN” w języku polskim rzeczownik 
możemy zapisywać także: esemes, esemesa, eseme-
sowi, esemesem, esemesie, esemesy, esemesów. 

Przymiotnik SMS-owy (od: SMS) ma m.in. 
następujące formy: SMS-owego, SMS-owemu, 
SMS-owym, SMS-owe, SMS-owymi, SMS-owych 
albo: esemesowy, esemesowego, esemesowym, ese-
mesowe.

Czasownik od skrótowca SMS w języku pol-
skim również występuje w dwóch postaciach: SMS-
-ować, SMS-uję, SMS-ujesz, SMS-uje, SMS-ujemy, 
SMS-ujecie, SMS-ują, SMS-owali, SMS-owały albo 
esemesować, esemesuję, esemesujesz, esemesuje, ese-
mesujemy, esemesują, esemesowali  itd.

Wątpliwości
Często pojawiają się pytania dotyczące nowych 

wyrazów – powstałych od skrótowca SMS. Doty-
czą one ich budowy słowotwórczej i sposobu ich 
zapisu. 

Budowa słowotwórcza
Czy neologizmy typu: SMS-ować lub esemeso-

wać – powstałe na bazie literowca SMS – są po-
prawnie utworzone? Na to pytanie odpowiedź jest 
jednoznaczna, że tak, ponieważ powstały one za 
pomocą przyrostka „-ować” (formantu tworzącego 

nazwy czynności), który często występuje w języ-
ku polskim, np. telefonować, tytułować, adresować, 
murować. 

„Smsować” to błąd
Drugie pytanie dotyczy zapisu czasownika po-

chodzącego od skrótowca SMS – „smsować”. Od 
razu informuję, że jest to zapis niepoprawny.

Zgodnie z normami ortograficznymi języka 
polskiego stosowane są dwa sposoby zapisu wy-
razów pochodnych od skrótowców.

Po pierwsze – piszemy je, stawiając łącznik na 
granicy między podstawą słowotwórczą i przy-
rostkiem, np. PTTK-owski, AK-owski, NIK-owiec 
i dlatego poprawny jest zapis: SMS-ować. 

Po drugie –  zapisujemy je tak, jak się wymawia, 
np.: petetekowski, akowski, nikowiec i z tego powo-
du poprawny jest także zapis: esemesować. 

Natomiast z tych zasad jednoznacznie wynika, 
że zapis smsować nie jest poprawny, podobnie jak 
niepoprawny byłby zapis: sbek, sbcki, sbecja za-
miast esbek, esbecki, esbecja*).

Jak widać, budowa słowotwórcza omawianych 
neologizmów nie stanowi problemu, ale zapis or-
tograficzny wymagał wyjaśnienia. 

Reasumując – formy: SMS-ować i esemesować 
są poprawne, zaś forma smsować jest błędna.

Przy okazji 
przypominam, że skrótowce to wyrazy pochod-

ne, powstałe ze skrócenia wielowyrazowej nazwy, 
zwykle nazwy instytucji (PZU, AK), funkcjonujące 
nie tylko w piśmie, lecz także w mowie. Natomiast 
skróty nie są wyrazami, lecz tylko sposobem zapi-
su wyrazów lub ich połączeń („m.in.”, „np.”), co 
można poznać po tym, że nie występują w języku 
mówionym. A zatem, gdy mówimy o instytucji po-
siadającej nazwę skróconą, np. PZU – wymawiamy 
„PZU” (skrótowiec), a nie pełną nazwę (Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń), natomiast skrót „m.in.” 
wymawiamy jako całe słowa – „między innymi”.

Barbara Ellwart

*) por. prof. Krystyna Kleszczowa z Uniwersytetu 
Śląskiego

SMS-ować, esemesować 
czy smsować 

W I E S Z  W I Ę C E J
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Rybno. Cmentarz ofiar Marszu Śmierci
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

�����������
������������

����������������
��������������
Ubezpieczenia mieszkaniowe, 
�������������������������
�����������

�������������������
����������������������
�������������������

������������� ���������������������������������������������������

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. Dworcowa 13A,  
Tel. 505 775 241

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

TCZEW, ul. Podmurna 11 506 074 609,  
 tel./fax 58 531 29 96 tczew@solidarnosc.gda.pl

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

PUCK, ul. Sambora 16, 887 590 721,  
tel./fax 58 673 16 15

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

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

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

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

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

25 stycznia 1945 roku na Pomo-
rzu rozpoczął się Marsz Śmierci. Paul 
Werner Hoppe, komendant niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Stut-
thof znajdującego się na Żuławach Wi-
ślanych, zarządził ewakuację więźniów. 
Tego dnia w obozie przebywało 23 984 
więźniów. Jednak na trasę wyruszyła 
niemal połowa z nich, czyli około 11 
tysięcy osób. Pierwszego dnia, a więc 
25 stycznia, obóz opuściło sześć ko-
lumn męskich i jedna kobieca, a dzień 
później jedna kolumna męska i jedna 
kobieca.

Niemcy założyli, że marsz do Lę-
borka potrwa siedem dni. Więźniowie 
otrzymali obozową odzież oraz koce, 
a także prowiant: 500 gramów chleba, 
ok. 120 gramów margaryny lub topione-
go sera na osobę. Panowała ostra zima, 
padał śnieg, a temperatura dochodziła 
do minus 20 stopni. Codziennie zmu-
szano więźniów do pokonania ponad 
20 kilometrów. Po jedenastu dniach 
morderczej wędrówki ci, którzy prze-
żyli (wiele osób zmarło z wycieńczenia 
lub zostało rozstrzelanych za podjęcie 
próby ucieczki), dotarli do opustosza-

U zbiegu dróg wiodących z Wejherowa do Wicka przez Żelazno oraz z Wejherowa do Nadola i dalej do Gniewina leży niewielka stara kaszubska wieś 
o nazwie Rybno. Prawie nikt tędy podróżujących się w niej nie zatrzymuje, ale jej nazwę niemal każdy zapamiętuje, bo przy głównej trasie znajduje się 
rondo, z którego zjeżdża się albo w prawo, albo w lewo. Są też tory kolejowe, przez które, niezależnie od wybranego kierunku, trzeba przejechać. Sama 
miejscowość nie wzbudza zainteresowania turystów, ale miejsce znajdujące się nieopodal wsi powinien zobaczyć każdy mieszkaniec Pomorza i nie tylko 
Pomorza, bo wiąże się ono z naszą narodową historią, tak chętnie ostatnio przeinaczaną.

łych obozów letnich należących do 
organizacji niemieckiej służby pracy 
Reichsarbeitsdienst (RAD). Jednym 
z takich opuszczonych miejsc był obóz 
RAD usytuowany pod lasem, kilkaset 
metrów za wsią Rybno. To tam rozloko-
wano VI kolumnę złożoną z więźniów 
z bloków 12 i 15 w Nowym Obozie 
Stutthof. Razem około 1200 osób. 

Więźniowie nie otrzymali niemal 
niczego, nawet tyle miejsca na podło-
dze, aby się położyć. Nie mieli wody 
ani zaplecza sanitarnego, jedzenie było 
symboliczne. Część z nich koczowała 
pod gołym niebem. W połowie lutego 
przygnano jak bydło około 300 Żydów. 
Wszystkich, niezależnie od narodo-
wości, Niemcy zmuszali do kopania 
rowów przeciwczołgowych pomiędzy 
Rybnem a Warszkowem. Z dokumen-
tów wynika, że w ciągu pięciu tygodni 
zmarło kilkuset więźniów. Chowano ich 
w pobliżu obozu w grobach pojedyn-
czych lub zbiorowych.

Z powodu zbliżającego się frontu 
i działań wojsk sowieckich 9 marca 1945 r. 
komendant obozu, esesman Lothar, za-
rządził dalszy marsz w stronę Pucka, skąd 

zamierzano więźniów przetransportować 
statkami do Niemiec. W obozie pozosta-
li jedynie ciężko chorzy. Oswobodzili ich 
żołnierze Armii Czerwonej. 

Po wojnie, w latach 50. XX wieku, na 
dawnym placu apelowym obozu pra-
cy RAD w Rybnie powstał niezwykły 
cmentarz. Leżą tam zarówno więźnio-
wie z Rybna, jak i ekshumowane szczątki 
ofiar Marszu Śmierci z Kostkowa, Kol-
kowa, Lisewa… Razem ponad 800 osób 
pochowanych w 14 zbiorowych mogi-
łach. Są to głównie Polacy, ale też Ro-
sjanie, Słowacy, Niemcy i Żydzi, o czym 
wiadomo na podstawie nielicznie zacho-
wanych pamiątek: listów, grypsów, wier-
szy. Wymowna jest tablica informacyjna, 
gdzie umieszczono rysunek skulonego 
więźnia śpiącego na śniegu. 

Poza cmentarzem Rybno posiada 
XIX-wieczny pałac, niestety, znacznie 
przebudowany i pozbawiony pierwot-
nych cech architektonicznych. Miej-
scowość, o której pierwsza wzmianka 
w dokumentach wiąże się z rokiem 
1382, kiedy to gdański komtur Zygfryd 
Walpot von Bassenheim nadał wier-
nemu Pantkenowi Marcenowiczowi 

Rybno. Fragment cmentarza z posadzonym w 2015 r. dębem upamiętniającym  
70 rocznicę wyzwolenia obozu.

wieś Rybno na prawie chełmińskim, 
ma interesującą, ale jak widać i smutną 
historię. Tamtejszy majątek przynależał 
do rodzin Rybińskich (von Rybińskich 
z Pucka) i Przebendowskich, a także 
kilku rodzin niemieckich.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Rybno. Pomnik poświęcony ofiarom 
Marszu Śmierci, odsłonięty w 1959 r.

Rybno, fragment cmentarza ofiar Marszu Śmierci.


