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Ostatni dzwonek dla rodzimych 
firm

Powstaje krajowy holding spo-
żywczy, a jego fundamentem 
ma być Krajowa Spółka Cukrowa 
S.A. Polski Cukier. Konsumenci 
powinni zastanowić się, kto jest 
producentem towarów, które 
kupują. To swoisty patriotyzm 
gospodarczy.
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– Nasz hotel jest zamknięty 
od momentu, gdy w wo-
jewództwie pomorskim 
ogłoszone zostały kolejne 
restrykcje wynikające ze 
zwiększającej się liczby 
zachorowań na COVID-19 
– informuje Andrzej Stencel, 
przewodniczący KO NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Orbis SA Hotel Novotel Cen-
trum w Gdańsku.
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Jak trudna jest sytuacja 
pracowników hoteli?

Rozmowa z Andrzejem 
Netkowskim, tczewianinem, 
podróżnikiem od wielu lat 
związanym z wodą, który  
na 40-lecie NSZZ „Solidarność” 
przepłynął kajakiem Wisłę od 
Krakowa aż do Tczewa 

str. 22

Nie siedzę w domu,  
cały czas coś robię

Ruch robotniczy w Królestwie 
Polskim jest kojarzony 
historycznie z „Proletariatem”, 
Polską Partią Socjalistyczną 
i po części z Socjaldemokracją 
Królestwa Polskiego i Litwy. 
Jest to obraz wyniesiony 
z procesu kształcenia, który 
jest obarczony tak dużym 
uproszczeniem, że można go 
uznać za fałszywy. 
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Obrońcy robotników w sutannach

Zmęczenie społeczeństwa 
rośnie. Zmagamy 
się z wyzwaniami 
gospodarczymi, społecznymi 
i politycznymi. Mamy 
do czynienia z długiem 
zdrowotnym, gdy część 
pacjentów nie otrzymała 
właściwej opieki medycznej 
na skutek pandemii. Skutki 
gospodarcze są trudne do 
przewidzenia.  

str. 12

Branże pod presją pandemii
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Inspekcja pracy potrzebuje  
nowych uprawnień

Rozmowa  
z Katarzyną Łażewską-Hrycko, 
główną inspektor pracy   

str. 8
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W KRAJU

Amazon: Praca ponad siły
Około 40 tys. pracowników firmy Amazon w całych

Włoszech rozpoczęło 22 marca br. strajk. Włączyły się 
do niego zarówno osoby zatrudnione w magazynach, 
jak i dostawcy i kierowcy firm przesyłkowych. Główny
postulat dotyczy poprawy warunków pracy, które, jak 
twierdzą strajkujący, są nie do zniesienia. Protestują-
cy chcą zapisania liczby godzin pracy w kontraktach, 
skrócenia zmian kierowców i pracowników magazy-
nów, przyznania bonów na posiłki. 

Fiaskiem zakończyły się negocjacje z amery-
kańskim gigantem sprzedaży internetowej, który 
odpowiadając na żądania związków zawodowych, 
podkreślił, że kierowcy Amazona muszą „postępo-
wać zgodnie z instrukcjami algorytmu” i dostarczać 
do 180–200 paczek dziennie. Z relacji pracowników 
wynika, że te wyśrubowane normy są przekraczane. 
– Największą trudnością jest przede wszystkim rytm 
pracy, obciążenie pracą. Często jest za dużo ładun-
ków. Zmuszają nas, żeby się spieszyć. (…) Wiem, że 
niektórzy koledzy z Amazona dochodzą do 300 pa-
czek dziennie – powiedział włoskiej telewizji pracow-
nik firmy przesyłkowej.

IKEA oskarżona o śledzenie 
pracowników

We Francji ruszył proces przeciwko tamtejszemu 
oddziałowi firmy IKEA, który został oskarżony o nie-
legalne śledzenie swoich pracowników i klientów. 
Wśród 15 oskarżonych znaleźli się m.in. dyrektor ds. 
bezpieczeństwa francuskiej filii i szef prywatnego
biura śledczego, a także policjanci, którzy mieli prze-
kazywać firmie poufne informacje. W 2012 roku fran-
cuskie media ujawniły, że IKEA zatrudnia prywatne 
firmy ochroniarskie i detektywistyczne, aby śledzić
swoich pracowników i ich rodziny, ale także kandy-
datów do pracy i klientów sklepu. IKEA France grozi 
maksymalna kara 3,75 miliona euro.

Europa socjalna
Komisja Europejska opublikowała nowe badanie 

Eurobarometru na temat spraw społecznych. Wynika 
z niego jednoznaczna potrzeba zajęcia się sprawami 
społecznymi. Aż 88 procent badanych stwierdziło, że 
Europa socjalna jest dla nich ważna. Najpilniejszymi 
dla nich kwestiami są równe szanse i dostęp do rynku 
pracy, uczciwe warunki pracy i dostęp do wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej. 71 proc. ankietowanych 
uważa również, że brak praw socjalnych jest poważ-
nym problemem, a 62 proc. uważa, że w 2030 r. Euro-
pa będzie bardziej socjalna. Wreszcie około 76 proc. 
ankietowanych, którzy słyszeli o Europejskim filarze
praw socjalnych przyznaje, że jego sukces będzie za-
leżał od działań państw członkowskich na rzecz urze-
czywistnienia praw socjalnych.

W obronie prezesa Obajtka
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidar-

ność” PKN Orlen wydała oświadczenie, w którym 
związkowcy piszą między innymi, że odkąd na czele 
zarządu spółki stanął Daniel Obajtek nastąpił  okres 
odważnego i ambitnego rozwoju Grupy Kapitałowej 
PKN Orlen, a także nowe otwarcie w dialogu społecz-
nym z organizacjami związkowymi. 

„Nasza Organizacja pozytywnie ocenia podej-
mowane przez Prezesa Zarządu działania mające 
na celu wzmocnienie pozycji PKN ORLEN i Grupy 
Kapitałowej ORLEN. Uważamy, że wielokierunko-
we działanie oparte na koncepcji konsolidacji kilku 
przedsiębiorstw działających w sektorze paliwowo-
-energetycznym będzie korzystne zarówno dla PKN 
ORLEN, jak i przejmowanych przedsiębiorstw. W na-

szej ocenie realizowana przez Prezesa Daniela Obajt-
ka idea utworzenia multienergetycznego koncernu i 
połączenia zasobów, kompetencji oraz potencjałów 
czterech firm: PKN ORLEN, Grupy Energa, a także
wkrótce Grupy LOTOS oraz Grupy PGNiG będzie ko-
rzystna dla całej polskiej gospodarki” — czytamy w 
oświadczeniu. Związkowcy piszą również, że dzięki 
działaniom prezesa „pracownicy PKN ORLEN i Grupy 
Kapitałowej mają stworzone optymalne, bezpieczne i 
satysfakcjonujące środowisko pracy, otrzymują dobry 
pakiet świadczeń socjalnych oraz oferowane są im 
godne warunki płacowe. Potwierdzeniem powyższe-
go jest to, że nawet w tak szczególnie trudnych latach 
2020–2021 udaje nam się zawierać satysfakcjonujące 
pracowników porozumienia w sprawie wzrostu wy-
nagrodzeń”.

Należy zwalczać pracę niskiej jakości 
Ubóstwo, wykluczenie społeczne, złe warunki 

pracy, niskie dochody – to determinanty społeczno-
-ekonomiczne odpowiedzialne w znaczącym stopniu 
za sytuację zdrowotną dużej części populacji, w tym 
na proces starzenia się – ocenia Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

W swojej opinii na temat dokumentu Komisji Eu-
ropejskiej „Zielona księga w sprawie starzenia się” Pre-
zydium zwraca uwagę na istotne braki w tym opraco-
waniu. „Zielona księga…” nie zawiera odniesień do 
słabej integracji rynku pracy, niskiej jakości miejsc 
pracy i warunków pracy. W sposób niewystarczający 
odnosi się do zapewnienia dostępu do publicznej 
służby zdrowia i innych usług publicznych z zakresu 
opieki i wsparcia socjalnego. Zupełnie pomija też 
kwestię długości życia w dobrym zdrowiu. Prezydium 
krytycznie ocenia brak recepty na ubóstwo energe-
tyczne, trafnie diagnozując jako zagrożenie dla osób 
starszych. Jako ciekawe i godne rozważenia Prezy-
dium oceniło rozwiązanie polegające na poszukiwa-
niu alternatywnych źródeł finansowania świadczeń
emerytalnych. Jednak w dokumencie nie znalazły się 
rozwiązania dla tych, którzy obecnie wykonują pracę 
w warunkach, o których z góry można powiedzieć, że 
w przyszłości będą zagrożone ubóstwem. Drogą do 
tego powinny być rokowania zbiorowe, które trzeba 
upowszechniać. Należy też promować działania sze-
roko rozumianej aktywizacji seniorów na wszystkich 
płaszczyznach życia społecznego.

Piotr Duda: Nie czerpaliśmy i nie 
czerpiemy zysków z banerów 
promujących 40-lecie Związku

Przewodniczący Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” Piotr Duda w 
audycji  Polskiego Radia 24 odniósł się do grzywny, 
jaką gdański Zarząd Dróg i Zieleni nałożył na Związek 
za rozwieszenie banerów związanych z obchodami 
40-lecia powstania Związku. 

 – Nie jest nam do śmiechu, dlatego że podcho-
dzimy do każdej promocji „Solidarności”, ale przede 
wszystkim do dbania o naszą historię, w sposób zupeł-
nie poważny. Od samego początku jako związkowcy 
„Solidarności” ze składek członków Związku staramy 
się dbać o tę historię – mówił Piotr Duda. Karę nałożo-
ną przez miasto określił jako „żenującą”. – Nie czerpali-
śmy i nie czerpiemy z tych banerów zysków. (...) Myśle-
liśmy, że będzie to tak jak w każdym zakątku naszego 
kraju, że niezależnie od barw politycznych poszczegól-
ni włodarze miast wspólnie starają się organizować te 
uroczystości ze związkiem zawodowym „Solidarność”. 
W Gdańsku jest zupełnie inaczej. To jest wojenka z 
„Solidarnością” tylko dlatego, że nie chcemy dać wło-
darzom Gdańska prymatu, żeby to oni byli głównym 
organizatorem, a my żebyśmy byli kwiatkiem do kożu-
cha – podsumował Piotr Duda. 

Transformacja energetyczna: Kończy się 
czas pism i rozmów

Organizacje „Solidarności” w Grupie TAURON 
wszczęły w swoich firmach spory zbiorowe. To wyraz

Okręgowy Inspektorat Pracy zapowiada 
kilka tysięcy kontroli

3679 – tyle kontroli na obecny rok zaplanował 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. – Podejmu-
jemy działania nakierowane na weryfikację prawidło-
wości stosowania rozwiązań prawnych związanych ze 
zwalczaniem pandemii – poinformował OIP podczas 
konferencji prasowej.

Kontrole mają być związane m.in. z czasem pracy 
oraz wypłatami wynagrodzeń i innych świadczeń, a 
także działaniami podejmowanymi przez zakłady 
pracy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak polepszyć warunki pracy?
W Polsce rola pracowników w poprawie warun-

ków BHP wciąż jest niedoceniana. Jak zwiększyć 
udział przedstawicieli pracowników w kształtowaniu 
środowiska pracy zastanawiali się uczestnicy trzecie-
go już spotkania zorganizowanego w ramach projek-

niepokoju o miejsca pracy w związku z prowadzo-
nym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych pro-
cesem transformacji energetycznej. W całej branży 
wśród załóg rośnie niepokój, a liderzy „Solidarności” 
zwracają uwagę na niedotrzymywanie przez stronę 
rządową dotychczasowych ustaleń. 18 marca odbyło 
się spotkanie on-line Prezydium Krajowej Sekcji Ener-
getyki NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Związ-
ku Piotrem Dudą. Marek Boiński, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Energetyki, relacjonując sytuację w 
branży wskazał na zagrożenia dla branży energetycz-
nej wynikające z działań rządu i pozorowany dialog. 
Uczestnicy spotkania podkreślili, że energetyka to 
system naczyń połączonych. Dotyczy zarówno gór-
nictwa, jak i wytwarzania, dystrybucji oraz wszystkich 
sektorów, bez których system nie może funkcjono-
wać. Dlatego w sprawie transformacji energetycznej 
„Solidarność” będzie podejmowała decyzje wspólnie 
w sposób skoordynowany. Bardzo mocno podkreśla-
no też konieczność zawarcia branżowego, a nawet 
sektorowego układu zbiorowego. To szczególnie 
istotne przy trwających przekształceniach własno-
ściowych, np. firm przejmowanych przez Orlen.

Podwyżki w służbie zdrowia
17 marca zostało podpisane stanowisko  Trój-

stronnego Zespołu  ds. Ochrony Zdrowia na temat 
planowanych zmian w ustawie o sposobie ustalania 
najniższego zasadniczego wynagrodzenia. Strona 
społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia w parlamen-
cie prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą 
propozycje Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 lutego, 
zgodnie z którą ma nastąpić podwyżka najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracow-
ników w podmiotach leczniczych. Skorygowane 
zostaną także współczynniki pracy. Strona rządowa, 
reprezentowana przez MZ, NFZ oraz Agencję Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji, gwarantuje
wzrost środków finansowych na realizację zapropo-
nowanej nowelizacji ustawy.

tu „Godna praca to bezpieczna praca” finansowanego
z Funduszy Norweskich. 

1 marca br. w webinarium, które prowadziła Iwona 
Pawlaczyk, ekspert ds. BHP, uczestniczył przewodni-
czący Rady Ochrony Pracy poseł na Sejm Janusz Śnia-
dek.  Zwrócił on uwagę na trudności spowodowane 
pandemią w prowadzeniu kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. W spotkaniu udział wzięła również Zo-
fia Pawłowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
która wygłosiła wykład na temat warunków pracy w 
Polsce i Norwegii oraz badań prowadzonych w tym za-
kresie przez instytucje badawcze w Polsce i Europie. O 
warunkach pracy w Polsce na podstawie doświadczeń 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie 
kontroli prowadzonych w 2020 r. mówiła Agnieszka Do-
brodziej, p.o. zastępca okręgowego inspektora pracy w 
Gdańsku. Jak wygląda w praktyce udział przedstawicieli 
pracowników w poprawie warunków pracy swoimi do-
świadczeniami podzielił się Janusz Wiśniewski z Mosto-
stalu Chojnice sp. z o.o. spółka komandytowa, pełniący 
jednocześnie funkcję przewodniczącego zakładowej „S” 
i społecznego inspektora pracy. (więcej str. 14)

ZRG: sytuacja w branżach po roku 
pandemii

Marcowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ „Solidarność”, którego członkowie spotkali 
się, z racji wymogów epidemicznych i rygorów sani-
tarnych, po raz trzeci w formule on-line, poświęcone 
było głównie podsumowaniu sytuacji w branżach 
po roku pandemii koronawirusa. Przewijał się stale 
temat szczepień oraz porozumień z pracodawcami. 
Przyjęto też sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 
2020 oraz stanowisko wobec nałożenia na Komisję 
Krajową NSZZ „S” finansowej kary administracyjnej za
wywieszenie dwóch banerów z okazji 40-lecia Związ-
ku. (więcej str. 12–13).

Szkolili się
W marcu br. Dział Szkoleń ZRG przeprowadził 

spotkania informacyjno-konsultacyjne dla skarbni-
ków związkowych oraz szkolenia w ramach projektu 
„Wiem więcej – działam skutecznie!”. W związku z sy-
tuacją epidemiologiczną wszystkie szkolenia odbyły 
się z zachowaniem procedur sanitarno-higienicz-
nych. Informacje o szkoleniach można uzyskać pod 
tel.: 58 308 42 76, 58 305 54 79 lub e-mailowo: dzial.
szkolen@solidarnosc.gda.pl

Pracujemy 
zdalnie
W związku z utrzymującą się na wysokim 
poziomie liczbą zachorowań na COVID-
-19 z kierownikami biur oddziałów ZRG 
możliwy jest tylko kontakt telefoniczny. 
Z kolei w siedzibie ZRG praca odbywa się 
w systemie dyżurowym. W związku z tym 
każda wizyta powinna być poprzedzona 
telefonicznym umówieniem się (poszcze-
gólne telefony można sprawdzić na ostatniej 
stronie „Magazynu” oraz na stronie www.
solidarnosc.gda.pl/kontakt). 
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Plusy i minusy pracy 
zdalnej 

Reklama

Lucyna Łatanik-Górska, nauczycielka w Szkole 
Podstawowej nr 8 w Rumi 

– Minął rok od czasu, gdy przeszliśmy na nauczanie zdalne. 
Na początku realizacja tej nowej dla wszystkich formy naucza-
nia była skomplikowana zarówno dla uczniów, rodziców jak i 
nauczycieli, którzy nie byli do tego przygotowani. Panował cha-
os, brakowało sprzętu oraz rozwiązań technicznych. Z upływem 
czasu oswajaliśmy się z sytuacją oraz nowymi wyzwaniami. Po-
zytywną stroną nauczania zdalnego jest możliwość prowadzenia 
zajęć i realizacja zadań szkoły, pomimo trudnych uwarunkowań 

związanych z pandemią oraz izolacją społeczną. Stało się ono również inspiracją do poszu-
kiwań rozwiązań metodycznych oraz technicznych pozwalających na jak najlepszą komu-
nikację z uczniami. Niestety, nauczanie zdalne nie zastąpi osobistego kontaktu nauczycie-
la z uczniem. Powoduje mniejszą efektywność oraz spadek motywacji do nauki. Częste są 
przypadki, że uczniowie teoretycznie są obecni na lekcjach, ale w tym czasie zajmują się 
innymi czynnościami, więc nie są w stanie skupić uwagi na omawianych zagadnieniach. 
Nadal zdarzają się sytuacje, że nasi podopieczni mają w trakcie zdalnych lekcji problemy 
techniczne, ale bywa również tak, że niektórzy wykorzystują nadarzającą się okazję, w ten 
sposób tłumacząc brak zaangażowania. Zaburzone są również relacje społeczne, utrud-
niony jest kontakt między pedagogami a uczniami potrzebującymi wsparcia. Te okolicz-
ności powodują dużą frustrację nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Po roku, mimo wielu 
różniących się na temat nauczania zdalnego opinii, wszyscy jesteśmy w jednym zgodni 
– chcemy jak najszybciej wrócić do tradycyjnego procesu dydaktycznego. 

Krystyna Miąskowska, przewodnicząca KM 
NSZZ „S” w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku

– Pandemia trochę nas zaskoczyła. Na początku wszystko 
odbywało się „na czuja”, teraz jest już przygotowany nowy regu-
lamin, ale pracownicy wciąż mają mieszane odczucia. Przykła-
dowo wypłacone zostały nagrody, choć nie wszyscy pracowali 
ani nie pracują zdalnie. Część osób – te, które przychodzą do 
urzędu – czuje się pokrzywdzona. W przypadku części grup za-
wodowych praca zdalna nie jest możliwa, a wszyscy otrzymali 

takie same nagrody; niezależnie od tego, czy przychodzą, czy nie. Nie wiemy też, jaka 
dokładnie część osób jest na pracy zdalnej. Jesienią przeprowadzona została kontrola, 
ale nie wniosła ona wiele. Do tego czasu nie było harmonogramu pracy dla osób, które 
są „na zdalnej” i właściwie dopiero teraz zaczyna być to regulowane. Poza tym niektórzy 
siedzą po ustalonych godzinach, a tak nie powinno być. Osoby „na zdalnej” są więc zado-
wolone, te, które przychodzą do biura, niekoniecznie. Na te kłopoty nakłada się kwestia 
zaległych urlopów. Część osób ich nie wykorzystała, są nawet tacy pracownicy, którzy 
mają jeszcze cały ubiegłoroczny urlop. Kto będzie pracował za nich gdy już wrócimy 
do pracy? Wiele rzeczy jest niedopracowanych i mam nadzieję, że dzięki wprowadzeniu 
regulaminu sytuacja się poprawi. 

Stanisław Kotyński, przewodniczący KM NSZZ 
„S” w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.

– Plusem pracy zdalnej jest to, że nie ma zbiorowości i związane-
go z tym zagrożenia. Z drugiej natomiast strony jest to przykre dla 
pracowników, którzy nie mogą się spotkać. Z tego wynikają proble-
my społeczne. Swoje wątpliwości zgłaszaliśmy do zarządu firmy, ale
na razie nie ma żadnej konkretnej informacji zwrotnej. Patrząc z per-
spektywy bezpieczeństwa jest lepiej, ale trzeba pamiętać, że tylko 
osoby z biura mogą pracować zdalnie. Obsługa techniczna, w tym 

osoby wykonujące usługi dla ludności, jest narażona na kontakty z różnymi ludźmi. Wchodzą 
do zamkniętych pomieszczeń i mieszkań odbiorców. Mamy maseczki i inne zabezpieczenia 
bieżące, ale jeśli tylko wystąpi jakaś awaria, to trzeba jechać w teren. Cały czas realizowane są 
także zlecenia wykonywane dla różnych firm, a co nam np. do usług wodno-kanalizacyjnych? Z
mojej perspektywy GPEC za wszelką cenę chce zarobić, gdy tylko pojawia się okazja. 

Bożena Dubicka, przewodnicząca KZ NSZZ „S”  
Energa SA w Gdańsku

– Praca zdalna różni się w wielu aspektach od tradycyjnego 
dnia spędzonego w biurze. Niektórym osobom trudniej efek-
tywnie zorganizować dzień. Trudniej też oddzielić obowiązki 
służbowe od problemów domowych. To sprawia, że wiele osób 
woli pracować w biurze. Niewątpliwie problemem może być 
brak ergonomicznego miejsca pracy. Ma to swoje następstwa 
w postaci różnych dolegliwości, zwłaszcza narządów ruchu... 
Ja potrafię się zorganizować w domu, jednak brakuje mi bez-

pośredniego kontaktu z kolegami. Rozmowy telefoniczne czy telekonferencje to nie to 
samo. Doceniam plusy pracy zdalnej, np. nie marnuję czasu na dojazdy i tym samym 
mam więcej czasu dla rodziny, a także na odpoczynek i własne zainteresowania. Nie bez 
znaczenia jest, że nie muszę przebywać ciągle w tym samym miejscu. Mogę wykonywać 
obowiązki wszędzie tam, gdzie jest dostęp do sieci. Cenię taką swobodę i elastyczność. 

Oprac. (tm) 

APEL
Przekaż 1% podatku na stypendia „Solidarności”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim członkom i sympatykom  
NSZZ „Solidarność” życzę radości i nadziei, które niesie ze sobą  

Święto Zmartwychwstania Pańskiego.  
Po nocy Męki i Śmierci nadszedł poranek Zmartwychwstania. Wołajmy z radością 

i dziękczynieniem „Chrystus zmartwychwstał!” 
Oby duch wzajemnego zrozumienia i ładu pod Krzyżem Zwycięstwa na stale gościł  

w naszej Ojczyźnie. Oby wszystkie plany udało się nam zrealizować. 
Życzę zdrowia i energii oraz satysfakcji z sukcesów w 
pracy zawodowej i solidarnego wsparcia prawdziwych 

przyjaciół, obfitości łask od Boga,  
siły ducha i ciała! 

Krzysztof Dośla,  
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego 

NSZZ „Solidarność”

Z

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% odprowadzonego podatku dochodowego 
na działalność statutową Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – organizacji prowadzącej Fundusz Stypendialny im. 
NSZZ „Solidarność”. 

Do roku 2014 stypendia fundowane były wyłącznie z pieniędzy wpłacanych przez osoby prawne – komisje zakładowe 
i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” oraz od prywatnych darczyńców. Obecnie każdy podatnik może przekazać na 
ten cel 1% zapłaconego już podatku dochodowego, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. 

Każda wpłata ma znaczenie. Pamiętajmy, że fundując stypendia dla zdolnej, lecz niezamożnej młodzieży, pomagamy 
spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Do tej pory, w osiemnastu edycjach, ufundowaliśmy 689 
stypendiów. Warto dodać, że Kapituła działa społecznie.

Co trzeba zrobić, aby skutecznie przekazać 1% podatku? Wystarczy wpisać w formularzu rozliczeniowym PIT nr KRS: 
0000337122 lub skorzystać z darmowego programu do rozliczeń e-pity. Oczywiście, można też wpłacać pieniądze bezpośred-
nio na konto: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001, z dopiskiem: „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

Kapituła Funduszu:
Stefan Gawroński,  

Anna Kocik,
Renata Tkaczyk,  

Wojciech Książek, przewodniczący 
W razie pytań prosimy o kontakt z Renatą Tkaczyk, dyrektorem Fundacji:  
58 308 43 47, e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl
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Jak Trzaskowski komunê 
obala³

Rafał Trzaskowski pochwalił się w sieci, że jest dokument na 
jego opozycyjną działalność. Okazuje się, iż polityk PO był w 
przeszłości członkiem „Międzyszkolnego Komitetu Solidarności”. 
Byłby to zapewne powód do chwały, gdyby nie internauci, któ-
rzy szybko zauważyli, że w dokumencie widnieje data 16 marca 
1990 r., a więc kilka miesięcy po częściowo wolnych wyborach 
w Polsce. Złośliwi by powiedzieli, że Rafał Trzaskowski przyłączał 
się do zwycięzców. I może nie to jest najgorsze, że prezydent 
Warszawy nie kojarzy dat, ale skandaliczny jest jego wpis: 
„W przeciwieństwie do premiera Morawieckiego, nie obaliliśmy 
komuny sami, ale na ile mogliśmy, wzięliśmy sprawy w swoje 
ręce”. Trzaskowskiego nikt nie prześladował, nie przesłuchiwał i 
nie wywoził do lasu, każąc kopać sobie grób, a tego wszystkiego 
doświadczył Mateusz Morawiecki. 

Po co komu historia?
W kontekście wpadki Trzaskowskiego z jego walką z komuną 
bardziej zrozumiały staje się postulat Borysa Budki, szefa partii, 
do której należy również prezydent Warszawy, postulat likwida-
cji na uniwersytetach studiów historycznych. Bo przecież, gdyby 
nie internauci mający podstawową wiedzę z najnowszej historii 
Polski, Rafał Trzaskowski mógłby chodzić w aureoli bojownika 
z systemem komunistycznym. Nikt nie wypominałby europo-
słom startującym z Koalicji Europejskiej ich udziału w systemie 
komunistycznym (Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Danuta Hübner, Marek Belka). Nie śmiano by się z Dariusza 
Jońskiego, dawniej SLD, obecnie Koalicja Obywatelska, który 
twierdził, że powstanie warszawskie rozpoczęło się w 1988 roku, 
a stan wojenny wprowadzono w 1989 roku…

,,Poufna narada
,,
 

u Donalda Tuska

Kilka dni po katastrofie smoleńskiej rząd polski wysyła do Rosji
swojego wysłannika, aby ustalił między innymi zasady prowadze-
nia śledztwa. Z reportażu wyemitowanego w marcu br. w TVP1 
wynika, że Edmund Klich, kluczowa osoba w tamtym momencie 
dla państwa polskiego, został wysłany do Rosji bez wsparcia me-
rytorycznego, bez zaplecza, bez tłumaczy, a nawet bez pieniędzy, 
a po czterech dniach jego pobytu w Rosji odebrano mu łączność 
kryptograficzną z krajem. Ówczesny premier Donald Tusk zain-
teresował się sprawą dopiero wtedy, gdy Edmund Klich udzielił 
wywiadu, w którym stwierdził, że rząd popełnił błąd, decydując 
się na badanie katastrofy w oparciu o tzw. konwencję chicagow-
ską. Wezwał więc swojego eksperta na poufną naradę i zrugał go 
za to, że ten ujawnił nieporadność jego rządu. 

Pos³anka Spurek 
w walce o prawa kobiet
Ostatnio często gości w naszej rubryce lewicowa europo-
słanka Sylwia Spurek. A to walczy o prawa gwałconych 
krów, a to chce zakazu reklam mleka i mięsa. Podobno 
walczy również o prawa kobiet. Piszemy podobno, bo robi 
to w dość dziwaczny sposób. Kilka dni temu „Gazeta Polska” 
opisała poradnik dla prostytutek wydany w 2019 roku przez 
FemFund, organizację finansowaną m.in. przez Fundację 
Batorego i organizację George’a Sorosa. W broszurce za-
chwalającej „pracę” w branży, która nierozłącznie związa-
na jest z dramatem wykorzystywanych osób i mafijnym 
przemysłem handlu ludźmi, znalazły się między innymi 
porady, jak przyciągnąć i zadowolić klientów, gdzie najlepiej 
szukać „pracodawców”, co zrobić, gdy zostanie się złapanym 
na posiadaniu narkotyków. Jak ustalili dziennikarze „GP”, 
jeszcze dwa lata temu w Radzie Konsultacyjnej fundacji 
zasiadali Krzysztof Śmiszek z Wiosny i obecna europosłanka 
Sylwia Spurek. Dziś nie chcą komentować sprawy, zapewne 
są zajęci walką o prawa… kobiet. 

Postêpowcy bior¹ siê 
za zaimki 

Gdyby ktoś nie nadążał, twórcy strony zaimki.pl podają przykła-
dy użycia zaimków w zdaniach:
Myślę, że onu jest bardzo miłu, przyjacielsku i urzekającu. Tęsknię 
za jenu śmiechem. Napiszę do nienu później. Powiedziałum wu, 
że nu lubię. Chciałubyś pójść do kina? (Uwaga do pani korektorki 
– proszę nie poprawiać!).
Powyższe zdania to przykłady użycia „postępowych” form 
językowych. Rewolucja przyspiesza. Ci, co walczyli o feminatywy 
(nazwy żeńskie) są już passé, teraz lewica walczy o neutratywy, 
czyli słowa ukute na nijakie, czyli nienacechowane płciowo. 
Jako pierwsze pod nóż postępowców poszły zaimki. Utworzono 
nawet stronę internetową zaimki.pl poświęconą nowym for-
mom zaimków. To właśnie zapewne one kiedyś w przyszłości na 
pewno zastąpią anachroniczne formy męskie i żeńskie, a polska 
gramatyka w końcu będzie postępowa. Poniżej przykłady form 
postpłciowych ze strony zaimki.pl: onu/jenu – rodzaj postpłciowy, 
dukaizmy, onu/jejo – rodzaj postpłciowy z łączonymi formami 
męskimi i żeńskimi, ne/nego – rodzaj postpłciowy z neozaimkami 
ne/nego. 

Parówkowym skryto¿ercom 
mówimy zdecydowane TAK
Skąd się biorą parówki na Orlenie? Widzowie pewnej ko-
mercyjnej stacji telewizyjnej już to wiedzą! Otóż niedawno 
temu w sztandarowym programie informacyjnym tejże stacji 
podano, że parówki sprzedawane na stacjach Orlenu dostarcza 
firma Wędzonka z rodzinnej miejscowości prezesa Orlenu,
Daniela Obajtka. Ujawniono jednocześnie fakt, że pewna pra-
cownica tejże Wędzonki jest powiązana zawodowo także z Or-
lenem. Otóż okazuje się, że owszem, ale Wędzonka, niewielka 
firma z Myślenic, dostarcza, uwaga, aż 7 procent wszystkich
orlenowskich parówek, wygrywając przedtem wieloetapo-
wy przetarg. Zainteresowanym wyjaśnijmy, że pozostałe 93 
procent na Orlen dostarczają Animex, Zakłady Mięsne Silesia 
i Zakłady Mięsne Stanisławów. My natomiast subiektywnie 
powiemy, że na Orlenie hot dogi są lepsze niż u konkurencji, 
o dobrej kawie nie wspominając. 
I jeszcze jedno: może warto by sprawdzić, czy za rządów PO-
-PSL i prezesury Jacka K. parówki na Orlenie nie były przypad-
kiem jakieś, hm... niepolskie? Ale nic nie sugerujemy...

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Oferta przygotowana na 40-lecie „Solidarności” została przedłużona w czasie. We-
dług założeń każdy członek Związku mógł zrealizować w jednym z kilku górskich 
ośrodków wypoczynkowych specjalny bon. Końcowy termin został wyznaczony 
na 31 sierpnia 2021 roku. W związku z pandemią i wynikającymi z tego obostrze-
niami, które wpłynęły na plany wielu rodzin, kierownictwo ośrodków DOMS pod-
jęło decyzję o tej zmianie. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

Bony przedłużone do końca sierpnia

Mija właśnie rok od czasu, gdy jest z nami. Koronawirus. I wcale nie zamierza 
nas opuszczać. Rok temu ze strachem siedzieliśmy w domach. Przypominały o tym 
jeżdżące po dzielnicach policyjne radiowozy. W sklepach ochrona liczyła klientów. 
Dziennie przybywało ok. 300 zakażonych. Dziś w sklepach nikt klientów nie liczy. 
Kasjerki i kasjerzy też niespecjalnie dezynfekują ręce, mimo że przed chwilą odbierały 
i odbierali  gotówkę. Na ulicach i w środkach miejskiej komunikacji czy sklepach 
utrwaliła się moda „maseczka na brodzie” – tak jakby broda wymagała szczególnej 
ochrony. W dniu, w którym piszę te słowa, przybyło ponad 35 tysięcy zakażonych. Sto 
razy więcej niż rok temu, gdy siedzieliśmy w domach. Umarło kolejne blisko 500 osób 
– w sumie już pięćdziesiąt tysięcy. Całkiem duże miasto zniknęło w polskiej ziemi. 
Rok temu ze zdumieniem czytałem, że we włoskiej Lombardii nie ma już nikogo, kto 
nie straciłby kogoś ze swojego otoczenia, pracy, rodziny w wyniku koronawirusa. Dziś 
powoli dotyka to również Pomorza i całą Polskę. Generalnie tylu zgonów w Polsce 
nie było od końca lat czterdziestych. Zaczyna się to przekładać na wysokość emerytur 
tych, którzy na takową obecnie odchodzą. Po prostu wysokość emerytury zależna jest 
także od tzw. okresu dożycia – czyli przeciętnej liczbie miesięcy, jaka jest – statystycz-
nie – przed nami. A średnia długość życia w Polsce spadła. No cóż, ZUS będzie miał 
problem, choć z drugiej strony części emerytur już wypłacał nie będzie… 

Oprócz społecznego rozsądku, dystansu, maseczek etc. w walce z pandemią  po-
trzebne są oczywiście szczepienia. Szczepimy na potęgę, choć nie ma dalej odpowie-
dzi, dlaczego skuteczniejsze szczepionki nie trafiają do Polski w zamówionej liczbie. 
Jeszcze w styczniu słyszeliśmy, że problemem są remonty w firmach produkcyjnych, a 
pełna ilość zgodnie z zamówieniem trafi do końca kwartału. Mamy koniec kwartału i 
co? I nic. Szczepimy praktycznie jedną szczepionką, mniej skuteczną, a przestraszeni  
potencjalnymi powikłaniami ludzie rezygnują ze swojej kolejki. Tylko od czasu do 
czasu wymknie się któremuś z ekspertów, że zostaliśmy oszukani, a Unia w tym 
zakresie kompletnie zawiodła. Orban tradycyjnie wybrał własną drogę – w światłach 
kamer zaszczepił się chińską szczepionką, a na węgierskim rynku dostępny jest tak-
że rosyjski Sputnik. I Węgrzy mają największy procent zaszczepionych w całej UE. 
Czy jest to droga lepsza? Nie wiem. Wiem za to, że kraje spoza UE wynegocjowały 
lepsze warunki dostarczenia szczepionek niż Bruksela. Np. Serbia, nie mówiąc na-
wet o Izraelu. Wiem też, że karabinierzy wchodzą do włoskiej fabryki AstraZeneki 
z podejrzeniem, że blisko 30 mln dawek tej szczepionki ma trafić poza Unię. 

Oczywiście, swoje trzy grosze wtrąca opozycja, próbując na tragedii ugrać parę 
punktów. Bo czymże innym były nagłaśniane „społeczne” kontrole szpitali tymcza-
sowych, krytyka wydawanych na nie pieniędzy etc. Ci sami, którzy w jednym zdaniu 
krytykują rząd za zamykanie gospodarki, w drugim – przekonują, że to rządzący są 
winni rozszerzającej się w zatrważającym tempie pandemii. Raz mówią o niewy-
starczających obostrzeniach, po czym ochoczo przyłączają się do chóru niektórych 
przedsiębiorców wzywających do obywatelskiego nieposłuszeństwa i łamania zaka-
zów. Ba, zachęcają do tego także sądy zwalniające łamiących z odpowiedzialności. 

A poza tym – wiosna idzie. Choć nieśmiało, jakby też trochę wystraszona wirusem 
wiszącym w powietrzu. W zeszłym roku o tej porze zdecydowanie prędzej budziła 
się do życia. Dziś, przemarznięta, ujemnymi temperaturami, dalej śpi. Ale już nie-
długo. Takie są prawa natury. Kiedyś ktoś (najpewniej zagorzały kibic) powiedział, 
że wiosna pachnie piłką. Nie potwierdzili tego polscy piłkarze w pierwszym meczu 
eliminacyjnym do mistrzostw świata i zarazem w pierwszym meczu pod wodzą 
trenera ze słonecznej Portugalii. Po słabym występie zremisowali z bratankami trzy 
do trzech. Dobrze, że w końcówce obudził się Robert Lewandowski i - niezrażony 
przedmeczowymi próbami medialnego linczu za to, że ośmielił się przyjąć państwowe 
odznaczenie od demokratycznie wybranego prezydenta RP – strzelił wyrównującą 
bramkę.  W obecności dwóch wielkich transparentów rozpostartych na pustych 
trybunach sławiących po polsku i węgiersku naszą tysiącletnią (!) przyjaźń. No cóż, 
dobre i to. Jacek Rybicki

Rok z koronawirusem
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA

Ponad 153 tysiące osób na Pomo-
rzu zostało już zarażonych korona-
wirusem, zaszczepiono ponad 300 
tysięcy, a następne czekają w kolej-
ce. W ostatnich dniach została zor-
ganizowana inauguracja szczepień 
kolejnej grupy, tym razem funkcjo-
nariuszy służb mundurowych. „Soli-
darność” natomiast apeluje, aby nie 
zapominać o pracownikach handlu. 

– Służby mundurowe od ponad roku 
są na pierwszej linii tej trudnej walki 
z pandemią koronawirusa – mówił pod-
czas zorganizowanej w środę, 24 marca 
konferencji dla mediów wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji 
Błażej Poboży. 

Wówczas pierwszą dawkę szcze-
pionki przyjął publicznie m.in. gen. 
insp. Jarosław Szymczyk, komendant 
główny policji. 

– Nie mam żadnych wątpliwości co 
do tego, że szczepienia to jedyna droga 
powrotu do normalności. Dlatego też 
gorąco zachęcam moje koleżanki i mo-
ich kolegów, aby włączyć się do procesu 
szczepień – powiedział gen. insp. Jarosław 
Szymczyk, a więc komendant najliczniej-
szej służby podległej Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

W środę, 24 marca w szpitalu tym-
czasowym zlokalizowanym na PGE Na-
rodowym zaszczepieni zostali również 

Zaszczepionych przybywa... 
ale chorych również 

Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność 
społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Wszystkie decyzje 
w sprawie obostrzeń podejmowane są wspólnie z ekspertami z dziedziny 
zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Co zmieni się od 
soboty, 27 marca?

Handel

 Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 
2 000 mkw. zostaną zamknięte.

 Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem 
m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

 Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały 
nowe limity osób:  

  1 osoba na 15 mkw. – w sklepach do 100 mkw.
  1 osoba na 20 mkw.  – w sklepach powyżej 100 mkw.

Kult religijny

Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit 
osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 mkw. Bez zmian pozostaje 
obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych 
osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i ko-
smetyczne w całej Polsce.

Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zamknięte zostaną żłobki i 
przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników 
medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży 
pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Sport – tylko zawodowy

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawo-
dowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

W święta wielkanocne zostańmy w domu

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności 
społecznej – także podczas zbliżających się świąt wielkanocnych.

Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. 
W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliż-
szych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny 
czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

W całym kraju zalecana jest także praca on-line – wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki 
i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich 
o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi cię o moż-
liwym kontakcie z osobą zarażoną.

Pozostałe ograniczenia – bez zmian

Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:
 Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodsta-

wowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia 
zawodowego, uczą się zdalnie.

 Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, 
a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żoł-
nierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

 Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
 Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, 

baseny, sauny i solaria.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

W ostatnich dniach w Polsce nastąpił znaczący wzrost zakażeń COVID-19. 
Tylko 25 marca 2021 r. odnotowano ponad 34 tys. przypadków nowych 
zachorowań. 
 liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 2 154 821, w tym 

osoby zmarłe – 50 860
 liczba osób, które wyzdrowiały: 1 722 856
 liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19: 36 231
 liczba łóżek zajętych: 27 118
 liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19: 3473
 liczba zajętych respiratorów: 2620
 liczba osób objętych kwarantanną: 434 991
 od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano 

ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką. 

Szczepienia funkcjonariuszy Służby Granicznej oraz Służby Więziennej.
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pierwsi funkcjonariusze poszczególnych 
służb podległych MSWiA oraz Służby 
Więziennej, a kolejni będą systematycz-
nie szczepieni na terenie całego kraju. 
Szczepieniami objęci zostaną także m.in. 
członkowie Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz ratownicy górscy i wodni, któ-
rzy wykonują działania ratownicze.

– Proces będzie się odbywał w szpi-
talach węzłowych i łącznie w 133 punk-
tach szczepień – podkreślił wicemini-
ster Błażej Poboży. 

Licząc natomiast wszystkie punkty, 
nie tylko te związane z MSWiA, warto 
pamiętać, że jest ich znacznie więcej. 
Tylko na Pomorzu to ponad 300 miejsc, 
w których do tej pory wykonanych 
zostało ponad 360 tysięcy szczepień. 
Dzienna liczba podanych dawek, jak 
wynika z informacji rządowych, prze-
kracza już 10 tysięcy. Najwięcej zaszcze-
pionych osób jest w grupie wiekowej 
powyżej 61 roku życia. 

Niedawno „Solidarność” zaapelowa-
ła, aby do pierwszych grup osób szcze-
pionych dołączyć także pracowników 
handlu. Jak zwrócił uwagę Alfred Bu-
jara, przewodniczący Sekretariatu Kra-
jowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność” kasjer w ciągu 
przeciętnego dnia pracy spotyka 300 
klientów. Wielu z nich porusza się po 
sklepach z maseczką opuszczona poni-
żej nosa.  

– Pracownicy handlu nie mają 
i nigdy nie będą mieli możliwości wy-
konywania swojej pracy w trybie zdal-
nym. Nawet w przypadku najgłębszego 
lockdownu będą normalnie obsługiwać 
klientów, mając codziennie styczność 
z setkami osób i każdego dnia nara-
żając się na zakażenie. Ich praca jest 
niezbędna dla normalnego funkcjo-
nowania społeczeństwa i zaopatrzenia 
ludności. W naszej ocenie jak najszyb-
sze umożliwienie przyjęcia szczepionki 
przez tę grupę zawodową jest absolut-
nie konieczne. Nie tylko ze względu 
na dobro pracowników handlu i ich 
rodzin, ale również z uwagi na zdrowie 
klientów, czyli w praktyce całego społe-
czeństwa. W sytuacji, gdy znaczna część 
zarażonych koronawirusem przechodzi 
chorobę bezobjawowo, jedna kasjerka 
w supermarkecie nie wiedząc, że jest 
zakażona, może nieświadomie zarazić 
dziesiątki klientów – napisał 22 marca 
Alfred Bujara do Michała Dworczyka, 
pełnomocnika rządu ds. narodowego 
programu szczepień ochronnych prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pracownicy dyskontów, super- i hi-
permarketów funkcjonujących obecnie 
w Polsce stanowią grupę ok. 400 tysięcy 
osób, a łącznie do Polski zostało dostar-
czonych – do tej pory – kilkanaście razy 
więcej, bo 6 milionów 500 tysięcy dawek 
szczepionki, z czego ponad 6 mln 300 
tysięcy trafiło do punktów szczepień. 

Kolejne, z firm Pfizer, Moder-
na i AstraZeneca oraz – od kwietnia 
– Johnson&Johnson, mają być prze-
transportowane w najbliższych tygo-
dniach. Jednocześnie prowadzona jest 
kampania informacyjna. 

– Wszystkie gminy uruchomiły in-
folinie dla mieszkańców, którzy chcą 
uzyskać informacje w sprawie proce-
dury szczepień przeciw COVID-19, 
samorządy powołały także koordynato-
rów infolinii – poinformował Pomorski 
Urząd Wojewódzki w Gdańsku. 

– To wszystko powoduje, że do 
końca kwietnia zaszczepimy kolejnych 
7 milionów osób pierwszą dawką – za-
powiedział premier Mateusz Morawiec-
ki. – Dzięki temu trzecia fala powinna 
wygasać. Mam taką nadzieję, ale nie 
mam tej pewności. Dlatego będziemy 
z nią walczyć dodatkowymi restrykcja-
mi w okresie wielkanocnym. 

Te wynikają ze zwiększającej się liczby 
osób zarażonych. Jeszcze niedawno każde-
go dnia na Pomorzu odnotowywano około 
600–1500 nowych chorych, ale w ostatnich 
dniach marca liczby te zbliżały się do 2 ty-
sięcy osób. Każdego dnia umiera też kil-
kadziesiąt osób (łącznie w województwie 
pomorskim to już ponad 3200 osób). 

Ze statystyk wynika także, iż na Po-
morzu najwięcej nowych zakażeń jest w 
Gdańsku i powiecie gdańskim, Gdyni 
oraz powiatach wejherowskim, tczew-
skim i starogardzkim. Z kolei najmniej 
w Sopocie oraz powiatach człuchow-
skim, nowodworskim i sztumskim. 

Tomasz Modzelewski

Nowe zasady 
bezpieczeństwa  
od 27 marca 
do 9 kwietnia 2021 r.

Liczba i dynamika zakażeń rośnie
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Powstaje krajowy holding spożyw-
czy, a jego fundamentem ma być 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Pol-
ski Cukier. Konsumenci powinni za-
stanowić się, kto jest producentem 
towarów, które kupują. To swoisty 
patriotyzm gospodarczy.

11 marca br. odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność” i 
przedstawicieli Sekretariatu Rolnictwa 
NSZZ „Solidarność” z wiceministrem 
aktywów państwowych Andrzejem 
Śliwką na temat powołania Krajowej 
Grupy Spożywczej. Powstaje rodzimy 
holding, w którym pracować będzie 
4,5 tysiąca osób i który będzie w stanie 
ochronić stan posiadania oraz podjąć 
realną konkurencję z resztą rynku, po-
zostającego – po transformacji – w rę-
kach koncernów międzynarodowych. 

Przedstawiciele Sekretariatu Prze-
mysłu Spożywczego NSZZ „S” oraz 
Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „S” 
uczestniczyli w spotkaniach w Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych 
z wiceministrem Andrzejem Śliwką 
na temat powołania Krajowej Grupy 
Spożywczej. Zostali poinformowani o 
pozytywnej ocenie w tej sprawie Pro-
kuratorii Generalnej. 

Związkowy Sekretariat był repre-
zentowany przez Zbigniewa Sikorskie-
go i Stanisława Lubasia. Wiceminister 
Andrzej Śliwka przekazał informacje 
na temat postępów w procesie powo-
ływania KGS.

Przedstawiciele ministerstwa i Ma-
rek Dereziński, członek zarządu Kra-
jowej Spółki Cukrowej S.A., wyjaśniali 
wątpliwości dotyczące sposobu doka-
pitalizowania Krajowej Spółki Cukro-
wej S.A., a następnie przejęcia przez 
nią spółek należących do Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). 
Podmiot ten będzie fundamentem na-
rodowego holdingu spożywczego. Ko-
lejne decyzje w sprawie wkrótce. 

– Powołanie Krajowej Grupy Spo-
żywczej, zapowiadane od kilku lat, 
weszło w ostatnią fazę. Koncepcja na-

rodowego holdingu spożywczego ma 
opierać się na konsolidacji spółek 
działających w branży rolno-spożyw-
czej w oparciu o wiodącą rolę Krajowej 
Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w To-
runiu – informuje Zbigniew Sikorski, 
przewodniczący Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”.

Marek Dereziński, odpowiedzialny 
m.in. za rozwój Grupy Kapitałowej, 
poinformował o  powstaniu w porcie 
gdańskim Terminalu Cukrowego  KSC 
S.A. mającego eksportować na rynki 
Azji i Afryki do 300 tysięcy ton cukru 
rocznie.

KGS przejmie kontrolę nad spółka-
mi rolno-spożywczymi należącymi do 
Skarbu Państwa. Są to: Danko Hodow-
la Roślin (Kościan), Kutnowska Ho-
dowla Buraka Cukrowego (Kłodawa), 
Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Ro-
ślin Polanowice (Kruszwica), Poznań-
ska Hodowla Roślin (Tulce), Elewarr 
(Warszawa), Małopolska Hodowla 
Roślin (Kraków), Pomorsko-Mazur-
ska Hodowla Ziemniaka (Świeszyn) i 
Kombinat Rolny Kietrz (Kietrz). 

Przejęcie kontroli nastąpi w wyniku 
wniesienia przez Skarb Państwa, repre-
zentowany przez ministra aktywów 
państwowych, udziałów spółek od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa jako wkładu niepieniężnego, celem 
podwyższenia kapitału zakładowego 
Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Waż-
nym elementem konsolidacji spółek 
jest ich stabilność finansowa.

– Powstanie Grupy pozwoli na 
wzmocnienie pozycji rynkowej KSC 
S.A. poprzez zwiększony udział w ryn-
ku (KSC jest największym producentem 
cukru na rynku krajowym: 39 proc.), 
optymalizację i synergie kosztowe, 
zmniejszenie ryzyka dotyczącego cen 
cukru, optymalizację zarządzania finan-
sami i zwiększony dostęp do finansowa-
nia bankowego – wylicza Sikorski.

Na strukturę Krajowej Grupy Spo-
żywczej złożą się: produkcja cukru i 
cukierków (KSC S.A. Fabryka Cukier-
ków Pszczółka, ICS „Moldova Zahar” 
SRL w Republice Mołdawii), produkcja 
nasienna (Poznańska Hodowla Roślin, 
Kutnowska Hodowla Buraka Cukro-
wego, Danko Hodowla Roślin i Ma-
łopolska Hodowla Roślin), produkcja 
skrobi (Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Ziemniaczanego Trzemeszno i Zakła-
dy Przemysłu Ziemniaczanego w Pile 
„ZETPEZET”) oraz sektor zbożowo-
-młynarski (Elewarr, Przedsiębiorstwo 
Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisła-
wiu oraz pośrednio Zamojskie Zakłady 
Zbożowe, jako spółka zależna od Ele-
warr). Produkcja rolna oparta będzie 
o Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko- 
Mazurską Hodowlę Ziemniaka i Ho-
dowlę Zwierząt i Nasiennictwo Roślin 
Polanowice. 

Uczestnicy spotkania pozytywnie 
ocenili przedstawioną koncepcję kon-

centracji spółek rolno-spożywczych 
i zwrócili się do wiceministra Andrze-
ja Śliwki o podjęcie zdecydowanych 
działań przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych w celu jak najszybszego 
powołania narodowego holdingu spo-
żywczego.   

Przypomnijmy, że Krajowa Spółka 
Cukrowa S.A. powstała w 2002 roku 
w wyniku konsolidacji trzech spółek 
cukrowych Skarbu Państwa, na bazie 
Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cu-
krowej S.A. w Toruniu. Jest najwięk-
szym w Polsce i jednym z największych 
co do wielkości producentem cukru 
w Europie. Podstawowy przedmiot 
działalności Krajowej Spółki Cukro-
wej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż 
cukru, handel wyrobami powstałymi 
w trakcie jego wytwarzania oraz prze-
twórstwo owocowo-warzywne.

Artur S. Górski

Ostatni dzwonek 
dla rodzimych firm

KRAJOWY HOLDING SPOŻYWCZY

Zbigniew Sikorski: 
– Powstanie Grupy pozwoli 
na wzmocnienie pozycji 
rynkowej KSC S.A. poprzez 
zwiększony udział w rynku 
(KSC jest największym 
producentem cukru na 
rynku krajowym: 39 proc.), 
optymalizację i synergie 
kosztowe, zmniejszenie ryzyka 
dotyczącego cen cukru, 
optymalizację zarządzania 
finansami i zwiększony dostęp 
do finansowania bankowego. 

Powstaje rodzimy holding, 
w którym pracować będzie 
4,5 tysiąca osób i który 
będzie w stanie ochronić 
stan posiadania oraz podjąć 
realną konkurencję z resztą 
rynku, pozostającego 
– po transformacji – 
w rękach koncernów 
międzynarodowych. 

NSZZ „Solidarność” zwrócił się do 
prezydenta Andrzeja Dudy o podję-
cie inicjatywy ustawodawczej , któ-
rej celem jest uszczelnienie ustawy 
ograniczającej handel w niedziele i 
święta. Związek  wskazuje, że jest 
spora grupa przedsiębiorców, która 
wykorzystuje lukę prawną – uzupeł-
niają lub przekształcają swoje usłu-
gi w pseudopunkty pocztowe, w 
których jest sprzedawany alkohol. 

– Chcemy, nie ruszając zasadniczej 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedzie-
le, zmienić w ustawie o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi artykuł 14, w którym jest mowa 
o tym, gdzie nie można w naszym kraju 
sprzedawać ani konsumować alkoho-
lu. Są to przykładowo urzędy i szko-
ły. Chcielibyśmy dodać bardzo krótki 
punkt: placówki pocztowe. Chodzi o to, 
że placówki pocztowe, takie jak Żabki, 
bo one pierwsze się ogłosiły placówkami pocztowymi, tak naprawdę ograniczają się 
do przyjmowania i wydawania przesyłek kurierskich. Dzięki temu mogą handlować 
w niedzielę. Zawsze mogły, ale pod warunkiem, że za ladą staną właściciele, fran-
czyzobiorcy. Kiedy te sklepy ogłosiły, że są placówkami pocztowymi, za ladą mogli 
stanąć pracownicy. Ustawa miała pomóc małym przedsiębiorcom w tym trudnym 
czasie, a przez luki prawne pozwala im przegrywać w konkurencji z wielkimi sieciami 
handlowymi, które mają już 80 procent udziału w rynku detalicznym. 

– Mam jeszcze jedną bardzo ważną wiadomość. Rozwiązanie jest bardzo dobre, 
z uwagi na to, że sklepy, które nie będą udawały placówek pocztowych, będą mogły 
handlować alkoholem. Prasa pisała, że w Polsce nie kupimy w niedzielę nawet piwa, 
że my zabraniamy. Nie. Sklepy będą czynne. Zapewne wrócą do swoich działalności 
pierwotnych, czyli sklepów spożywczo-monopolowych, a nie placówek pocztowych, 
bo te nie dają im z tego tytułu żadnych zysków. Nasza ustawa jest sprawiedliwa. 
Daje równość szans wszystkim podmiotom – tłumaczył na antenie Radia Gdańsk 
w audycji  „Głos pracownika” Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

www.radiogdansk.pl

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii Europejskiej w 
dziedzinie pomocy państwa – taki wyrok ogłoszony został przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według TSUE węgierski podatek od re-
klam oraz polski podatek od hipermarketów są zgodne z prawem unijnym. 
Podatek handlowy zaczął obowiązywać w Polsce 1 stycznia 2021 roku.

Argumentem za wprowadzeniem podatku był fakt, że w 2019 roku sąd pierwszej 
instancji UE przyznał w sporze, który Warszawa prowadziła z Komisją Europej-
ską, rację naszemu krajowi. W lutym br. największe sieci handlowe zaczęły płacić 
podatek handlowy – jak już informowaliśmy, po pięciu latach od ustawowej próby 
jego wprowadzenia. Nie wszystkie, ale te wiodące tak. 

Dotychczas wielkie sieci handlowe unikały podatków lub płaciły w niewielkiej 
skali, uciekając w rebranding, transfer zysków, w działania inwestycyjne i ulgi. Cho-
dzi o dziesiątki milionów złotych od sieci handlowych oraz sieci meblowych. I tak 
np. portugalski właściciel sieci Biedronka Jeronimo Martins będzie musiał płacić 
ponad 50 mln zł miesięcznie podatku handlowego i kolejne kilka milionów złotych 
za sieć drogerii Hebe. Niemieckie sieci: Lidl około 20 mln zł każdego miesiąca, 
a Rossmann 12 mln zł. Sklepy rodzimego kapitału Euro RTV AGD zapłacą około 
8 mln zł co miesiąc. Podatek od usług handlowych ma dwie stawki: 0,8 proc. od 
przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu po-
wyżej 170 mln zł miesięcznie. Firma handlowa, która miesięcznie osiągnie przychód 
w wysokości np. 250 mln zł, zapłaci podatek według stawki 0,8 proc. od przychodu 
do wysokości 170 mln zł i według stawki 1,4 proc. od kwoty 80 mln zł. Na podatek 
jedyny wpływ ma przychód przedsiębiorcy. Polskie małe i średnie sieci handlowe 
oraz sklepy najczęściej podatku unikną lub zapłacą o wiele mniej.

W 2021 r. podatek, który miał być wprowadzony już pięć lat temu, zapłaci około 
200 firm. Do budżetu z tego tytułu trafi od 1,6 miliarda do 2 miliardów złotych.

Rząd nie będzie domagał się rekompensaty od Komisji Europejskiej za zamrożenie 
na pięć lat tego podatku, z tytułu uszczuplenia dochodów budżetowych. Werdykt 
TSUE, przyznając rację Polsce i oddalając odwołanie KE od wyroku z 16 maja 2019 
r., powoduje, że lutowe i oczywiście też kolejne deklaracje podatkowe się ostaną.

(asg)

Równe szanse

Alfred Bujara

TSUE: Podatek handlowy 
zgodny z unijnym prawem 
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Projekt nowelizacji ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
służb mundurowych jest nie do zaakcep-
towania – stwierdzili zgodnie przedsta-
wiciele NSZZ „Solidarność” wszystkich 
służb mundurowych, którzy spotkali się 
11 marca z przewodniczącym Komisji 
Krajowej „S” Piotrem Dudą w warszaw-
skiej siedzibie Związku. Chodzi o moż-
liwość doliczenia „cywilnego stażu” do 
służby, który zdaniem związkowców 
„Solidarności” zamiast ujednolicać, de 
facto tworzy czwarty system.

Wspólne stanowisko, z którym za-
poznano przewodniczącego, dotyczy 
projektu zmian do ustawy emerytalnej 
dla funkcjonariuszy w zakresie art. 15a. 
Mundurowa „Solidarność” postuluje 
zrównanie statusu funkcjonariuszy 
przyjętych do służby po 1 stycznia 
1999 roku z funkcjonariuszami przy-
jętymi przed tą datą. To oczekiwanie 
jest zresztą zgodne z wcześniejszymi 
uzgodnieniami, jakie zostały zawar-
te pomiędzy działającymi w służbach 
związkami zawodowymi i ministrem 
spraw wewnętrznych i administracji. 
Tymczasem zmiany, zamiast ujednoli-
cać, nadal różnicują.

 – Zapoznałem się z tym stanowi-
skiem i deklaruję pełne wsparcie oraz 
przedłożenie problemu kierownictwu 
resortów nadzorujących poszczególne 

służby mundurowe – powiedział po 
spotkaniu Piotr Duda.

Drugim ważnym tematem porusza-
nym przez przedstawicieli „Solidarności” 
wszystkich służb mundurowych są trwa-
jące prace nad programem rozwoju służb 
mundurowych w kolejnych latach.

W spotkaniu w poszczególne służ-
by „Solidarność” reprezentowali: Straż 
Graniczną – Tomasz Mickiewicz, Po-
licję – Mirosław Soboń i Arkadiusz 
Stefania, Służbę Więzienną – Andrzej 

Kołodziejski, Państwową Straż Pożarną 
– Bartłomiej Mickiewicz oraz Służbę 
Celno-Skarbową – Krzysztof Małasze-
wicz. Obecni byli również przewodni-
czący Sekretariatu Służb Publicznych 
NSZZ „Solidarność” Jerzy Wielgus oraz 
zastępca przewodniczącego Komisji 
Krajowej ds. branż Bogdan Kubiak.

„Solidarność” w służbach munduro-
wych to obecnie jedna z najdynamicz-
niej rozwijających się organizacji.

 ml (www.solidarnosc.org.pl)

Nowelizacja różnicuje zamiast ujednolicać

Jak Norwegowie radzą sobie bez ogólnokrajowej płacy 
minimalnej rozmawiamy ze Sławomirem Adamczykiem, 
ekspertem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– W Norwegii nie ma jednej płacy 
minimalnej na poziomie krajowym, 
a jednak pracownicy nie narzekają 
na zarobki.

– Ustawowej płacy minimalnej w 
Norwegii, jak i w żadnym kraju skandy-
nawskim, nie ma. Zagadnienia dotyczą-
ce wynagrodzeń, w tym minimalnych, 
w poszczególnych branżach regulowane 
są tam poprzez układy zbiorowe pracy, 
które negocjuje się co dwa lata. Około 
70 proc. pracowników w Norwegii jest 
objętych układami zbiorowymi. Może 
pojawić się pytanie: a co z resztą? Często 
są to wysokiej klasy specjaliści, którzy 
mają własne kontrakty i nie interesują 
ich zapisy układowe. W Norwegii to 
spora grupa, to bogate społeczeństwo. 
Poza tym istnieje procedura rozsze-
rzania poszczególnych zapisów gene-
ralnych porozumień zbiorowych na 
wszystkich pracowników danej branży. 
Uregulowania te wprowadzono w roku 1993, kiedy to zaczęli się tam w większej 
liczbie pojawiać pracownicy zagraniczni. Chodziło o niepsucie rynku. W Norwegii 
jest specjalna Rada Taryfowa złożona z przedstawicieli rządu, pracodawców izwiąz-
ków zawodowych, która monitoruje sytuację w branżach, gdzie notuje się duży 
napływ pracowników z zagranicy i jeżeli uzna to za stosowne decyduje o objęciu 
zapisami płacowymi wynegocjowanymi w układzie zbiorowym każdego, kto jest 
zatrudniony w danej branży.

– W Norwegii związki zawodowe dość niechętnie patrzą na europejską płacę 
minimalną.

– Jeżeli chodzi o unijną inicjatywę europejskiej płacy minimalnej, to po pierwsze 
pamiętajmy, że Norwegia nie jest członkiem UE, więc nie będzie miała prawa głosu 
w tej sprawie. Z drugiej jednak strony, gdyby taka dyrektywa została przyjęta, to 
automatycznie obowiązywałaby też w Norwegii ze względu na porozumienia, jakie 
wiążą ten kraj z Unią. Dlatego zainteresowanie norweskich związków jest zrozu-
miałe. A że jest ono niechętne…, to taki przejaw większej fobii związanej z nieuf-
nością wobec odgórnego regulowania czegokolwiek w obszarze stosunków pracy. 
W opisywanym przypadku nie chodzi o tę konkretną propozycję dotyczącą płacy 
minimalnej. Przy norweskim poziomie wynagrodzeń oraz ich spłaszczeniu nie 
mają co się obawiać ustanawiania jakichkolwiek europejskich wskaźników. Chodzi 
o sam mechanizm ingerencji w autonomię negocjacyjną. W Norwegii wykształcono 
własny model opierający się prawie całkowicie na negocjacjach dwustronnych. Tam 
rzadko partnerzy społeczni odwołują się do państwa jako do arbitra. Związki zawo-
dowe boją się, że przyjmowanie na poziomie europejskim jakichkolwiek wiążących 
regulacji w odniesieniu do kwestii pracowniczych będzie stanowiło wyłom albo 
furtkę do tego, żeby rozmontowywać ten ich krajowy system.

– Dość ciekawie brzmi ta procedura rozszerzania zapisów układów zbio-
rowych na całą branżę. Może by w Polsce wprowadzić takie uregulowania 
prawne?

– W Polsce na razie nie ma czego rozszerzać. Mamy u nas obecnie zaledwie czte-
ry ponadzakładowe układy o charakterze branżowym, które można określić jako 
ogólnokrajowe. Było ich więcej, ale poznikały z różnych powodów. A procedura 
istnieje, tylko jest absolutnie nieefektywna, niemożliwa do wdrożenia w prakty-
ce. Jesteśmy chyba jedynym państwem w Unii Europejskiej, które mając prawnie 
zagwarantowaną możliwość rozszerzania układów zbiorowych, nigdy z niej nie 
skorzystało.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Cała rozmowa na stronie  https://solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny/

Płaca minimalna 
po norwesku

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

SŁUŻBY MUNDUROWE

Spotkanie w siedzibie Komisji Krajowej.
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Po przekazaniu przez szefa „Solidar-
ności” Piotra Dudę wiceministrowi 
spraw wewnętrznych i administra-
cji Maciejowi Wąsikowi stanowiska 
organizacji „Solidarności” działają-
cych w służbach mundurowych, do-
szło do spotkania w sprawie nowe-
lizacji ustawy emerytalnej. Minister 
zadeklarował, że prace są otwarte i 
wyraził gotowość do rozmów.

Wątpliwości dotyczą art. 15A noweli-
zacji ustawy regulującej system emerytal-
ny funkcjonariuszy służb mundurowych. 
Dokładnie rzecz ujmując, sprawa dotyczy 
zaliczenia tzw. cywilnego stażu funkcjona-
riuszom Straży Granicznej, Policji, Służby 
Więziennej, Służby Ochrony Państwa i 
Państwowej Straży Pożarnej, którzy swo-
ją służbę rozpoczęli pomiędzy 1 stycznia 
1999 r. a 1 października 2003 r.

– Prace nad projektem są otwarte i 
jestem gotowy do rozmów w tym za-
kresie – powiedział na spotkaniu wice-
minister Wąsik. Zadeklarował wolę wy-
pracowania jak najlepszego rozwiązania 
satysfakcjonującego każdą ze stron oraz 
potwierdził, że spotkania w tym zakre-
sie z przedstawicielami NSZZ „Solidar-
ność” w służbach mundurowych będą 
kontynuowane.

– To wyraz poważnego traktowania 
partnerów społecznych przez ministra 
Wąsika – podkreślił szef „Solidarności” 
Piotr Duda.

Związkowcy poinformowali też wi-
ceministra o problemach przy organi-
zowaniu się funkcjonariuszy w ramach 
„Solidarności”. Od kiedy w służbach 
mundurowych za sprawą „Solidarno-
ści” i z inicjatywy prezydenta Andrzeja 
Dudy wprowadzono pluralizm związko-

wy w służbach mundurowych „Solidar-
ność” napotyka na liczne przeszkody ze 
strony przełożonych. – Zainteresowanie 
naszym Związkiem w służbach mun-
durowych jest bardzo duże, a „Solidar-
ność” dynamicznie się rozwija. Jednak 
nie zawsze osoby chętne do zrzeszania 
spotykają się z przychylnością przełożo-
nych. W niektórych przypadkach wręcz 
dochodzi do łamania prawa – stwierdził 
Piotr Duda.

Podkreślił, iż wszelkie przypadki 
nierównego traktowania funkcjona-
riuszy ze względu na przynależność 
związkową będą przez Związek piętno-
wane. –Takie sytuacje nie mogą mieć 
miejsca, a wolność zrzeszania się jest 
jedną z podstawowych wolności oby-
watelskich – zdecydowanie zareagował 
wiceminister Wąsik.

www.solidarnosc.org.pl

Minister gotowy do rozmów

Już w przyszłym roku obchodzić bę-
dziemy 30-lecie powstania Państwowej 
Straży Pożarnej. To również niezwykle 
ważna rocznica dla NSZZ „Solidarność”, 
który na początku lat 90. praktycznie od 
podstaw stworzył ustawę o PSP. 

23 marca dowództwo PSP z gen. 
Andrzejem Bartkowiakiem na czele 
spotkało się z przewodniczącym Ko-
misji Krajowej Piotrem Dudą. Oma-
wiano m.in. wspólne przedsięwzięcia 
dla uczczenia zbliżających się rocznic. 
Rozmawiano o wspólnych przedsię-
wzięciach, dynamicznie rozwijających 
się organizacjach „Solidarności” w PSP, 
a także o zbliżającej się reformie, m.in. 
powstającej ustawie o ochronie prze-
ciwpożarowej.

Jubileusz strażaków
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Praca zdalna

–  Rozmawiamy w czasie szczegól-
nym, zdominowanym przez pande-
mię koronawirusa.  Jakie są upraw-
nienia Państwowej Inspekcji Pracy 
wobec pracowników wysłanych do 
pracy zdalnej i kontroli warunków 
pracy i BHP? Przecież  w domu mogą 
zdarzyć się różne przypadki w czasie 
pracy, np. wyleje się gorąca kawa na 
kolana, nastąpi spięcie, ulegnie znisz-
czeniu sprzęt, narzędzia, a wreszcie: 
kto ma zapłacić za zużyty prąd?  

– Jest to wielowątkowa kwestia. Nie 
ma regulacji dotyczących pracy zdalnej. 
Została ona wprowadzona szczątkowo 
w Ustawie z 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, w której znalazły 
się dwa rozwiązania. Artykuł 3, który 
wprowadza regulację, iż celem przeciw-
działania COVID-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania. I drugie roz-
wiązanie w ramach tarcz antykryzy-
sowych, to art. 4f i 4h regulujące, iż w 
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, 
pracownicy i inne osoby zatrudnione, 
w tym poddane obowiązkowej izolacji 
w warunkach domowych, mogą, za 
zgodą pracodawcy albo zatrudniają-
cego, świadczyć w trybie pracy zdalnej 
pracę określoną w umowie i otrzymy-
wać z tego tytułu wynagrodzenie. To je-
dyne rozwiązania tyczące pracy zdalnej. 
Przepisy te w żadnej mierze nie regulują 
czasu pracy pracownika i tego, jak praca 
zdalna ma być polecana, kwestii bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Nad tym 
tematem trwają od kilku miesięcy prace 
w Radzie Dialogu Społecznego. Istnie-
ją duże rozbieżności między organiza-
cjami pracodawców a pracowników. 
Dojdzie zapewne do próby zawarcia 
umowy społecznej. Ustawa o PIP jasno 
określa kwestie, jakie podmioty i w ja-
kich sytuacjach możemy kontrolować. 
Praca zdalna nie ma dookreślonych 
norm prawnych w zakładzie pracy, 
funkcjonują zarządzenia i regulaminy. 
Często odbywa się to na podstawie po-
rozumienia pracodawca – pracownik. 
Pojawiły się one w związku z sytuacją, 
w której strony musiały sobie jakoś po-
radzić w związku z brakiem regulacji 
ustawowych. Najczęściej odwołują się 

Rozmowa z Katarzyną Łażewską-Hrycko, główną inspektor pracy   

Inspekcja pracy 
potrzebuje nowych 
uprawnień

ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

PI
P.

G
O

V.
PL

do rozwiązań związanych z telepracą. 
Nie jest to jednak stuprocentowe wyja-
śnienie sytuacji...

– A uprawnienia kontrolne inspek-
torów?

– Nie mamy możliwości kontro-
lowania przestrzegania przepisów w 
mieszkaniach pracowników. Wynika 
to z artykułu 13 Ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, regulującego zakres 
kompetencji i zakres podmiotowy, kto 
podlega kontroli i w jakim zakresie one 
się odbywają. Jesteśmy zobowiązani, 
jako instytucja, do badania okoliczno-
ści i przyczyn wypadków przy pracy, 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, 
niezależnie, czy miały one miejsce przy 
pracy zdalnej, czy w innych okoliczno-
ściach. Postępowanie musimy prze-
prowadzić. Przy pracy zdalnej musimy 
opierać się wyłącznie na dokumentacji, 
bez oględzin miejsca wypadku. Naru-
szalibyśmy bowiem mir domowy. Na-
stępuje styk wykonywania pracy zdal-
nej z życiem prywatnym pracownika. 
Możliwość ingerowania pracodawcy 
i organów kontrolnych w tę sferę jest 
mocno ograniczona.  

– Nadzwyczajna sytuacja trwa od 
ponad roku...

– Powołałam zespół, który ma wypra-
cować rekomendacje dotyczące możliwo-
ści kontrolowania okoliczności i przyczyn 
wypadków związanych z pracą zdalną. 
Chcemy, zgodnie z naszą specjalistycz-
ną wiedzą, zaproponować partnerom 
w Radzie Dialogu Społecznego i stronie 
rządowej, pracującej nad własnymi roz-
wiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej, 
rekomendacje stanowiące punkt wyjścia 
do regulacji ustawowej. Jesteśmy na etapie 
opracowywania rekomendacji.

– Zespół działa przy okręgowych 
inspektoratach, czy przy głównym 
inspektorze pracy?

– Zespół działa przy głównym in-
spektorze pracy. Zostali w nim sku-
pieni specjaliści, także z okręgowych 
inspektoratów, zajmujący się tematyką 
wypadkową. 

Nowe wyzwania 

– Późno, jak na wyzwania, które stoją 
przed pracownikami i pracodawcami 
od marca 2020 roku. Poprzednicy nie 
wpadli na to, że trzeba dopracować 
przepisy?

 – Nie było takich działań. Uznałam, 
że PIP i moja wizja funkcjonowania 

urzędu zmienia optykę dotychczaso-
wego jego funkcjonowania. Chciałabym 
kreatywnie formułować rozwiązania 
legislacyjne oraz wnioski, które będą 
odpowiadały aktualnym tendencjom 
na rynku pracy.

– PIP nie może jawić się jako kon-
serwatywna instytucja, nieradzą-
ca sobie z przenoszeniem części 
biznesów i firm w świat cyfrowy, w 
czasach wolnego rynku i wolności 
wszelakich... 

– To prawda, a osnową powinny być 
jasne, czytelne procedury, które będą 
chroniły zarówno pracowników, jak i 
przedsiębiorców. Pamiętajmy, że mamy 
do czynienia z dwiema stronami rynku 
pracy. Odpowiedzialność, zgodnie z ko-
deksem pracy i z Konstytucją RP – któ-
ra ciężar odpowiedzialności przekłada 
też na państwo w zapewnieniu norm 
chroniących zdrowie i życie pracow-
ników – jest odpowiedzialnością róż-
nych podmiotów. Nie ma możliwości, 
by organ kontrolny w zakresie kontroli 
i nadzoru oraz działań profilaktycz-
nych przy organizacji stanowisk pracy, 
pozostawał z boku. Mamy odnosić się 
do tendencji rynku pracy, które są trud-
ne do powstrzymania, co ukazała nam 
pandemia. My, jako urząd kontrolny 
promujący też bezpieczne warunki pra-
cy, mamy wychodzić z ofertą promocyj-
no-prewencyjną szkoleń, doradztwa, z  
poradnictwem prawnym. 

– W związku z brakiem doprecyzo-
wań ustawowych: czy pracownik 
może zakwestionować polecenie 
dotyczące pracy zdalnej, zależnie 
od warunków mieszkaniowych i ro-
dzinnych?

– Nie ma innych regulacji ponad 
te wymienione, czyli bardzo ogólne. 
Adresatem pytania powinno być raczej 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii, pracujące nad rozwiązaniami 
związanymi z pracą zdalną i aktualny-
mi wyzwaniami rynku pracy. Temat był 
poruszany na Radzie Ochrony Pracy. 
Pojawiły się, ze strony Departamen-
tu Prawa Pracy tegoż ministerstwa, 
propozycje, by punktem wyjścia do 
unormowania pracy zdalnej stało się 
uzgodnienie zasad z pracownikiem, by 
praca zdalna nie była narzucana, lecz 
uzgadniana indywidualnie.

Potrzebne nowe regulacje

– Tymczasem od kilku lat obowiązki 
kontrolne inspekcji uległy zwiększe-

niu o formy zatrudnienia i wymiar 
płacy minimalnej po zakaz pracy 
w handlu w niedziele. Czy ze strony 
obozu władzy płyną sygnały o woli 
poszerzenia kompetencji Państwo-
wej Inspekcji Pracy i wyposażenia 
jej w dodatkowe narzędzia? 

– Od 1 kwietnia rozpocznie pracę 
powołany przeze mnie zespół eksper-
tów mający wypracować rekomendacje 
nowelizacji ustawy o PIP albo nowej 
ustawy o inspekcji. Chciałabym, aby 
była to ustawa odpowiadająca rzeczy-
wistym i aktualnym potrzebom inspek-
torów, zapewniająca im możliwość sku-
tecznej realizacji szeroko zarysowanych 
zadań. Ostatnią nowelizacją dodano 
inspekcji zagadnienia Pracowniczych 

Planów Kapitałowych. Zakres kontro-
lny jest więc obszerny, a w skali kraju 
realizuje go 1500 inspektorów. Mu-
simy mieć narzędzia, aby realizować 
zadania efektywnie i skutecznie. Stąd 
powinniśmy opracować rekomendacje, 
które wychodzą z naszego środowiska. 
Punktem wyjścia prac zespołu będzie 
też projekt przygotowany za czasów śp. 
Romana Giedrojcia, który przekazał 
mi poseł Janusz Śniadek, przewodni-
czący Rady Ochrony Pracy. To swoisty 
testament pana inspektora Giedrojcia, 
który przewidywał m.in. możliwość 
wydawania decyzji administracyjnych 
przez inspektorów pracy, jako odpowie-
dzi na zawieranie umów cywilnopraw-
nych w warunkach, w których powinna 
być zawarta umowa o pracę. W trakcie 
debaty sejmowej, kiedy przedstawiałam 
sprawozdanie PIP za lata 2018–2019, 
pojawiły się głosy, szczególnie ze stro-
ny posłów Janusza Śniadka i Adriana 
Zandberga, o konieczności wzmocnie-
nia PIP poprzez dodatkowe uprawnie-
nia. Poseł Zandberg zadeklarował na-
wet przekazanie mi gotowego projektu. 
Propozycje PIP w zakresie nowelizacji 
powinny być możliwie szerokie.  

Porozumienia na czas 
pandemii

– Czy raporty inspektoratów pracy 
w zakresie rejestracji porozumień 
pracodawców z pracownikami wy-
nikających z tzw. tarcz antykryzyso-
wych wskazują, że pracodawcy ko-
rzystają z rozwiązań przewidzianych 
w ustawie w sposób prawidłowy, czy 
respektują rolę związków zawodo-
wych przy porozumieniach?     

– Zrobiliśmy analizę zawartych 
porozumień w kontekście tematu po-
ruszonego na Radzie Ochrony Pracy, 
czyli niewypłacania świadczeń i innych 
należności ze stosunku pracy. Artykuł 
15g ustęp 14 ustawy o przeciwdziała-
niu skutkom COVID-19, mówiący o 

Katarzyna Łażewska-Hrycko: 
– Powołałam zespół, który ma 
wypracować rekomendacje 
dotyczące możliwości 
kontrolowania okoliczności 
i przyczyn wypadków 
związanych z pracą zdalną. 
Chcemy, zgodnie z naszą 
specjalistyczną wiedzą, 
zaproponować partnerom 
w Radzie Dialogu Społecznego 
i stronie rządowej, pracującej 
nad własnymi rozwiązaniami 
dotyczącymi pracy zdalnej, 
rekomendacje stanowiące 
punkt wyjścia do regulacji 
ustawowej. Jesteśmy na etapie 
opracowywania rekomendacji.
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Sąd Rejonowy w Lubaniu 19 marca 2021 r. ogłosił wyrok o przywróceniu 
do pracy trzech członków Komisji Zakładowej NSZZ „S”, zwolnionych przez 
Castoramę Zgorzelec, oraz wypłacie im odszkodowania w wysokości sumy 
wynagrodzeń z okresu pozostawania bez pracy.

Związkowcy z Castoramy wrócą  
do pracy

Sąd nie wydał wyroku o obowiązku 
natychmiastowego przywrócenia do 
pracy. Pracodawca może złożyć ape-
lację.

– Dlatego, w przypadku odwołania 
się pracodawcy od wyroku, związkowcy 
będą mogli wrócić do pracy dopiero po 
pozytywnym wyroku Sądu Apelacyjne-
go – poinformował Franciszek Kopeć, 
przewodniczący Zarządu Regionu Jele-
niogórskiego NSZZ „Solidarność”.

Pracownicy fabryki Nestlé w Ander-
son w Stanach Zjednoczonych wystąpili 
do Krajowej Rady ds. Stosunków Pracy 
o przeprowadzenie wyborów w celu 
potwierdzenia ich decyzji o utworzeniu 
związku. Tyle że menedżerowie Nestlé 

NSZZ „Solidarność” wspiera związkowców 
i ich prawa w Stanach Zjednoczonych
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WYGRANA SPRAWA W SĄDZIE PRACY

wynagrodzeniach pracowników objętych 
przestojem ekonomicznym i obniżeniu 
wymiaru czasu pracy, daje stosunkowo 
wąski zakres informacji dla PIP. Wiemy, 
jakie grupy zawodowe zostały objęte 
przestojem ekonomicznym lub obniżo-
nym wymiarem czasu pracy, jak obniżo-
no wymiar czasu pracy i przez jaki okres. 
Nie ma nic o liczbie pracowników ani o 
kwotach obniżających wynagrodzenie. 
PIP miała tylko obowiązek rejestrowania 
tych porozumień. 

– Z kim były one zawierane?
– Zdecydowana większość porozu-

mień była zawierana z przedstawicielami 
pracowników. 26 338 porozumień zostało 
zawartych z przedstawicielami pracowni-
ków, a 1573 z przedstawicielami organi-
zacji związkowych. Miał na to wpływ 
niski poziom uzwiązkowienia. Zawarcie 
porozumienia ze związkami jest trudniej-
sze. Związki zawodowe bardziej dbają o 
uprawnienia pracowników, mają większe 
zaplecze i wiedzę. Są w stanie lepiej wy-
negocjować rozwiązania systemowe niż 
przedstawicielstwo pracowników. Co do 
zasady: większa liczba porozumień obej-
mowała małe i średnie zakłady pracy do 
9 i do 49 zatrudnionych. A w tych związ-
ków zawodowych najczęściej nie ma.   

Bez kontroli pod obcą banderą

– Czy w orbicie zainteresowania PIP 
jest praca Polaków marynarzy? To 
jest grupa zawodowa 35 tysięcy osób. 
Skutkiem fatalnej polityki kolejnych 
rządów doszło do faktycznej likwida-
cji polskiej bandery, a polityka podat-
kowa i finansowa powoduje, że nawet 
rodzimi armatorzy rejestrują jednostki 
pływające w krajach tanich bander. 

– Ta grupa zawodowa nie jest objęta 
kontrolami PIP. Wynika to, z faktu, że 
większość marynarzy pracuje na statkach 
pod obcą banderą. Artykuł 22 ustawy o 
PIP kataloguje, w jakich podmiotach 
inspektorzy mogą prowadzić czynności 
kontrolne. Do tych podmiotów nie zali-
czają się statki wskazane w artykule 24 § 
2, z zastrzeżeniem artykułu 73a, ustawy 
Kodeks morski. Uniemożliwia to podda-
nie statków morskich, których armatora-
mi są obywatele lub osoby prawne pań-
stwa Unii Europejskiej, kontroli PIP pod 
względem wymagań międzynarodowych 
BHP celem uzyskania certyfikatu dla da-
nego statku. Zgodnie z obecnym stanem 
prawnym jedynym aktem prawnym 

umożliwiającym PIP kontrolę warunków 
pracy i życia marynarzy na statkach mor-
skich jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o pracy na morzu. Dotyczy to stat-
ków o polskiej przynależności, czyli pod 
polską banderą. Jedynie Urząd Morski i 
inspektorzy państwa portu mogą prowa-
dzić czynności kontrolne. 

Praca cudzoziemców

– Patologie w stosunkach pracy mają 
swoje źródło w braku świadomości 
prawnej pracodawców i pracowników, 
w pracy w szarej strefie, a nawet pod 
przymusem, nie tylko ekonomicznym. 
Ta dotyczy głównie cudzoziemców. 
Jaki jest stan znajomości przepisów 
prawa pracy i zasad BHP wśród przy-
byszów głównie zza wschodniej grani-
cy? Czy coś się zmieniło na przestrzeni 
ostatniej dekady?

– Monitorujemy legalność zatrudnie-
nia obywateli polskich i cudzoziemców. 
Na przestrzeni dekady nastąpiła poprawa. 
Miały na to wpływ prowadzone kontro-
le. PIP łączy swe siły z innymi służbami, 
chociażby ze Strażą Graniczną. Sami pra-
cownicy, mam na myśli głównie obywate-
li Ukrainy, mają świadomość, z czym się 
należy zmierzyć w kwestiach zatrudnienia. 
Ta samoświadomość powoduje, że częściej 
szukają pomocy i od nas ją otrzymują. Pro-
wadzimy poradnictwo prawne w językach 
ukraińskim i rosyjskim. Wyższa świado-
mość prawna powoduje, że sytuacja się 
polepsza. Wciąż jednak bariera językowa 
i brak znajomości realiów polskiego ryn-
ku powodują, że jest to grupa, w której 
naruszenia norm prawa pracy zdarzają 
się częściej i mają szerszy wymiar, niż w 
przypadku obywateli polskich. Mówimy 
tu chociażby o zawieraniu umów o dzieło 
obwarowanych szeregiem kar umownych. 
Często cudzoziemcy decydują się na takie 
niekorzystne rozwiązania, gdyż zależy 
im na dużym zarobku w krótkim czasie. 
A potem pracują po kilkanaście godzin 
dziennie bez umowy o pracę.

– Jest też grupa hermetyczna, także dla 
PIP. To przybysze z Dalekiego Wscho-
du, głównie z Wietnamu, z Mongolii, 
także z racji mentalności... 

– Oni też u nas pojawiają się ze skar-
gami lub z prośbą o poradę, ale o wiele 
rzadziej niż obywatele Ukrainy. Barierą 
jest właśnie inna mentalność. Mamy 
świadomość, że pracujący z Dalekiego 
Wschodu na terenie Polski są liczną gru-
pą. Wydajemy broszury informacyjne też 
w językach angielskim, francuskim. W 
latach 2017–2019 prowadziliśmy – także 
dla nich – kampanię „Pracuję legalnie”. 

– Bariery językowe, bariery mentalno-
ści wpływają zapewne także na zagro-
żenia w zakresie BHP…

– Rynek wymaga zatrudnienia cudzo-
ziemców, którym trzeba zapewnić bezpie-
czeństwo pracy. Obserwujemy, że sami 
przedsiębiorcy wypracowali nowocze-
śniejsze podejście w tym zakresie. Łatwiej 
przekazać informacje i zasady BHP, gdy są 
one przedstawiane w formie infografiki, 
czyli obrazkowej, nawet komiksowej. Ta-
kie rozwiązania zauważyłam chociażby w 
działaniach służb BHP w budownictwie. 
Standardowe, tradycyjne metody nie za-
wsze się sprawdzają. Nie ukrywam, że 
jesteśmy otwarci na propozycje wypły-
wające z doświadczeń przedsiębiorców 
w tym zakresie. Chętnie z nich skorzy-
stamy i będziemy je promować. 

Rozmawiał: Artur S. Górski 

rozpoczęli własną kampanię – anty-
związkową. W tej sytuacji związkowcy 
poprosili o pokazanie poparcia, i takie 
otrzymują, także z naszej strony.

Wybory rozpoczęły się 15 marca 
i potrwają ponad miesiąc. Niestety, me-

nedżerowie w tej firmie prowadzą już 
własne, przeciwne, działania. Ich komu-
nikat zawiera jasne przekazy: „nie potrze-
bujesz związku” i „poprawimy sytuację, 
jeśli nie zagłosujesz na związek”.

W miejscu pracy codziennie przeka-
zywane są antyzwiązkowe komentarze, 
organizowane są też spotkania, podczas 
których firma zniechęca pracowników 
do głosowania za wstąpieniem do 
związku. Na spotkaniach indywidu-
alnych szefostwo, które sprzeciwia się 
uzwiązkowieniu, zastrasza pracowni-
ków. Co więcej, firma poinformowała 
wszystkich, że istnieje premia pande-
miczna w wysokości 500 dolarów, którą 
zamierzała już dać pracownikom, ale z 
powodu petycji związkowej… nie może 
przekazać jej teraz, ponieważ będzie 
to wyglądać jak łapówka. Jeśli jednak 
wynik głosowania w sprawie związku 
będzie na nie, to środki zostaną wypła-
cone zaraz po wyborach.

W tej sytuacji amerykańscy związ-
kowcy poprosili o pokazanie popar-
cia. Mogą być to listy, e-maile, zdjęcia 
i wiadomości wideo. Na taki krok zde-
cydował się oczywiście także NSZZ 
„Solidarność”. 

www.solidarnosc.org.pl

Zwolnieni z Castoramy nie pozosta-
li sami. Związek się o nich upomniał. 
Związkowcy z Regionu Gdańskiego 
także wspierali kolegów, m.in. uczest-
nicząc w proteście przed siedzibą firmy 
26 listopada 2019 r. W ich obronie sta-
nęła też międzynarodowa konfederacja 
związkowa UNI Global Union.

Co rozsierdziło zarząd Castorama 
Polska? Wpisy na portalu społecznościo-
wym, w których związkowcy wskazywali 

na zaniedbania w ich miejscach pracy 
oraz dopytywanie, na co idzie budżet so-
cjalny w firmie. Castorama uznała to za 
działanie na jej szkodę.  Jej kierownictwo 
uznało, że zamiast podjąć dialog, zadbać 
o BHP, prościej będzie zwolnić liderów 
„S”. Sięgnięto po broń w sporze z pracow-
nikami, czyli art. 52 kodeksu pracy, który 
mówi o możliwości rozwiązania umowy 
bez okresu wypowiedzenia w przypadku 
ciężkiego naruszenia przez pracownika 
jego obowiązków.  Zwolniono osoby bę-
dące pod szczególną ochroną. 

Sąd odmówił pracodawcy racji.
– Po raz kolejny sądy i prawo po 

stronie działaczy naszej organizacji. 
Niezmiernie nas ta wiadomość cieszy 
i dobrze prognozuje na przyszłość w po-
zostałych procesach naszych działaczy 
i całej organizacji – napisali na portalu 
społecznościowym członkowie NSZZ 
„Solidarność” w Castorama Polska.

Pracodawca w listopadzie 2019 r. 
rozwiązał umowę o pracę ze wszystkimi 
członkami komisji międzyzakładowej 
– bez zasięgnięcia opinii i zgody za-
rządu organizacji związkowej. A zatem 
złamał obowiązujące prawo. W czerwcu 
ub.r. postanowieniem Sądu Rejonowe-
go w Lubaniu sąd uznał podaną dla 
pracodawcy liczbę członków organi-
zacji, co do czego pracodawca wniósł 
zastrzeżenia, jako liczbę prawidłową 
i tym samym uznał racje związku za-
wodowego co do uprawnień organizacji 
związkowej.

(asg)

25 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się demonstracja „Solidarności” w obronie 
związkowców z Castoramy.
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Związki zawodowe bardziej 
dbają o uprawnienia 
pracowników, mają większe 
zaplecze i wiedzę. Są w 
stanie lepiej wynegocjować 
rozwiązania systemowe 
niż przedstawicielstwo 
pracowników. Co do zasady: 
większa liczba porozumień 
obejmowała małe i średnie 
zakłady pracy do 9 i do 49 
zatrudnionych. A w tych 
związków zawodowych 
najczęściej nie ma.
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Minister edukacji wydał zaskaku-
jące rozporządzenie, na podstawie 
którego funkcję dyrektora szkoły 
można powierzyć danej osobie bez 
przeprowadzenia konkursu. Co 
więcej, z opiniowania w zakresie 
decyzji wykreślone zostały związki 
zawodowe. 

– Sytuacja w oświacie w czasie epi-
demii w ogóle jest trudna, a na dodatek 
3 lutego wprowadzona została noweli-
zacja rozporządzenia, na podstawie 
którego zmieniono zasady przepro-
wadzania konkursów na dyrektorów. 
Niestety, nie było to konsultowane ze 
związkami zawodowymi – alarmuje 
Wojciech Książek, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” z 
siedzibą w Gdańsku. 

Problem polega na tym, że nie 
chodzi o tymczasowe obejmowanie 
obowiązków dyrektora w odmien-
nym, koronawirusowym okresie, ale 
powierzenie tej funkcji poza kon-
kursem nawet na okres pięciu lat, a 
więc aż do 2026 roku. Na szczęście w 
nieszczęściu jest to tylko opcja, a nie 
przymus.  

– W Sopocie podjęto decyzję o 
powierzeniu na rok, a nie na pięć lat, 
w Gdyni wykorzystywana jest droga 
konkursowa. Przecież na większej sali 
można w sposób w miarę bezpieczny 
przeprowadzić konkurs – informuje 
Wojciech Książek. 

Dotychczas dyrektorów placówek 
wybierała komisja, w skład której wcho-
dziło 12 osób. Trzy z nich pochodziły 
z organu prowadzącego, trzy z kurato-
rium oświaty, po dwie z rady pedago-
gicznej i  rady rodziców oraz po jednej 
ze związków zawodowych. Wybór wy-
magał więc spotkania z kandydatami, 
poznania ich koncepcji zarządzania 
szkołą, rozmowy, tajnego głosowania.  

– Zmiana jest dla nas szokująca, a 
jak słyszymy, już jest coraz więcej samo-
rządów, które składają wnioski o powie-
rzenia do kuratorium oświaty. Znalazło 
się ono w trudnej biurokratycznie sy-
tuacji, ponieważ w każdym przypadku 
musi odpowiedzialnie wydać opinię. 
Apelujemy więc także do naszych or-
ganizacji związkowych, do radnych, aby 
negocjować z organami prowadzącymi i 
nie korzystać z furtki odstępowania od 
konkursów, a jeżeli ma nastąpić powie-
rzenie obowiązków, to na przykład na 
okres roku, a nie aż pięciu lat – mówi 
Wojciech Książek. 

Najczęściej dyrektorzy szkół roz-
poczynają nową kadencję 1 września, 
ale jednocześnie to wiosna jest czasem 
podejmowania decyzji, więc kurato-
ria oświaty podały już kryteria, które 
organy muszą podać w uzasadnieniu 
wniosku o powierzenie obowiązków 
dyrektorskich konkretnej osobie. 

Wniosek powinien zawierać uzasad-
nienie wyboru wskazanego kandydata z 
opisem konkretnych osiągnięć w czasie 
pełnienia funkcji kierowniczej, informa-

cje o proponowanym okresie powierze-
nia stanowiska, aktualnej ocenie pracy, 
a także m.in. o stażu pracy (szczegóły 
znajdują się na stronie internetowej Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku). Wyeli-
minowano obowiązek zasięgania opinii 
związków zawodowych. 

Jak zwraca uwagę Ryszard Proksa, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
rozporządzenie nie rozstrzyga praw-
nych konsekwencji negatywnej opinii 
organu sprawującego nadzór pedago-
giczny. 

„Dokładniej rzecz ujmując, niejasne 
jest, czy brak rzeczonej zgody na powie-
rzenie pełnienia obowiązków dyrektora 
jednostki systemu oświaty wicedyrek-
torowi, a w jednostce, w której nie ma 
wicedyrektora, nauczycielowi tej jed-
nostki szkoły, skutkuje obligatoryjnym 

obowiązkiem rozpisania konkursu, czy 
też możliwością przedstawienia przez 
organ prowadzący szkołę nowego kan-
dydata” – można przeczytać w wydanej 
opinii. 

Dodajmy, że obowiązujące dotych-
czas rozwiązanie konkursowe, które 
popiera „Solidarność”, nie jest idealne, 
ale zapewnia większą transparentność 
i przejrzystość wyboru niż powierzenie 
obowiązków. 

– Czasem w naszej polskiej rzeczy-
wistości obserwowaliśmy to, co można 
było zobaczyć w serialu „Ranczo”. Tam 
padły słowa: „Jaki byłby ze mnie wójt, 
gdybym nie znał z góry wyniku, kto 
zostanie dyrektorem” – przyznaje Woj-
ciech Książek i przypomina, że „prze-
chodziliśmy” już przez okres luzowania 
konkursów przed 2015 rokiem.  

– Oprócz braku transparentno-
ści skutkowało to tym, że często 
dyrektorzy, którzy nie otrzymywa-
li powierzenia, uznawali ten fakt 
za rodzaj wotum nieufności. Stąd 
obecnie tym bardziej szkoda tego 
powrotu do przeszłości. Konkurs to 
konkurs. Ta zmiana jest więc bardzo 
kontrowersyjna i przyznam, się, że 
jest jedną z pierwszych decyzji mi-
nistra edukacji i nauki, z którą zde-
cydowanie się nie zgadzam – dodaje 
przewodniczący. 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w 
swojej negatywnej opinii na temat roz-
porządzenia zwraca uwagę także na zła-

manie przepisów ustawy o związkach 
zawodowych. 

„Przekazanie projektu aktu praw-
nego do zaopiniowania przez związki 
zawodowe ma istotne znaczenie nie 
tylko społeczne, lecz również prawne. 
Jest bowiem częścią składową docho-
wania tryb stanowienia prawa, jako 
zgodnego z zasadą państwa prawa 
i zasadą praworządności” – napisał 
przewodniczący KSOiW NSZZ „Soli-
darność” Ryszard Proksa. „Ignorowanie 
ustawowych uprawnień Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania łamie ponadto 
postanowienia Porozumienia Ministra 
Edukacji Narodowej z KSOiW NSZZ 
„Solidarność” z 10 lipca 1990 w spra-
wie zasad współdziałania. Umowa ta 
przewiduje m.in. określanie kierunków 
reformy systemu oświaty i wychowania, 
wymianę opinii, stanowisk, wniosków i 
postulatów. Podkreślenia wymaga fakt, 
iż sygnatariusze „Porozumienia” ustalili, 
że naruszenie lub niezrealizowanie jego 
postanowień może być powodem sporu 
zbiorowego na zasadach określonych w 
ustawie o związkach zawodowych. Pro-
blem jest poważny albowiem przytoczo-
ny akt prawny jest tylko jednym z wielu 
rozporządzeń przy wydaniu, którego 
pominięto obligatoryjny etap konsul-
tacji ze związkami zawodowymi. 

„Solidarność” domaga się więc pil-
nego uchwalenia nowelizacji tego roz-
porządzenia oraz respektowania przepi-
sów ustawy o związkach zawodowych”.

Tomasz Modzelewski 

Nowi dyrektorzy szkół bez konkursów? 
Problem polega na tym, że 
nie chodzi o tymczasowe 
obejmowanie obowiązków 
dyrektora w odmiennym, 
koronawirusowym okresie, ale 
powierzenie tej funkcji poza 
konkursem nawet na okres 
pięciu lat, a więc aż do 2026 
roku.

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 Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Uczestnikami projektu mogą być osoby 
pracujące, zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy przystępują do 
projektu. Preferowane będą osoby zatrudnione w sektorze MŚP i ekonomii społecznej, osoby o niskich kwa-
lifikacjach, 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 (na język angielski i niemiecki 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 codziennej 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

Już kilkaset 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 „Solidarności” 
łatwiej i taniej
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KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW ORBIS SA HOTEL NOVOTEL CENTRUM W GDAŃSKU 

– Nasz hotel jest zamknięty od momentu, gdy w województwie pomorskim 
ogłoszone zostały kolejne restrykcje wynikające ze zwiększającej się licz-
by zachorowań na COVID-19 – informuje Andrzej Stencel, przewodniczą-
cy Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Orbis SA Hotel 
Novotel Centrum w Gdańsku. To nie pierwszy raz, jak – patrząc w dłuższej 
perspektywie – to miejsce i wiele podobnych zostało zamkniętych. Zdarza-
ło się już, że z powodu zmian wynikających z obostrzeń, Związek musiał 
interweniować w obronie pracowników. 

Jak trudna jest sytuacja 
pracowników hoteli? 

Hotele w Polsce zostały zamknię-
te po raz pierwszy wiosną 2020 roku. 
Ograniczenia działalności nie ominęły 
sieci Orbis. Wówczas zawarte zostało 
porozumienie z pracodawcą. Podpisano 
jeden taki dokument na szczeblu kra-
jowym (bez wyróżniania jakiejś części 
kraju). To z kolei związane jest z formą, 
w jakiej sieć  funkcjonuje. 

– Kiedyś każdy hotel stanowił od-
dzielne przedsiębiorstwo, ale w wyni-
ku wykonanego manewru właściciel 
stworzył ze wszystkich hoteli jedną 
firmę. Tak więc teraz decyzje zapadają 
w jednym miejscu, na jednym szczeblu 
– tłumaczy Andrzej Stencel. – W tej sy-
tuacji ewentualne rozmowy nie dotyczą 
danego hotelu, ale całej sieci. 

Z pracodawcą kontaktuje się Ko-
misja Międzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność”, która na bieżąco prowadzi 
wszystkie rozmowy. 

– Oczywiście odbywają się konsul-
tacje, jesteśmy na gorącej linii telefo-
nicznej. Każdy oddział może zgłaszać 
swoje wnioski i spostrzeżenia, które na-
stępnie przedstawiane są dalej. Komi-
sja Międzyzakładowa jest na bieżąco w 
kontakcie z poszczególnymi regionami 
i chętnie wysłuchuje różnego rodzaju 
uwag – opowiada Andrzej Stencel. 

Bezpośrednio z dyrektorem

Trudno jednoznacznie ocenić, czy 
zmiana organizacyjna i połączenie 
wszystkich hoteli w jedno przedsiębior-
stwo ułatwiło albo utrudniło funkcjo-
nowanie Związku. Tym bardziej że nie 
jest to nowa decyzja, ale reorganizacja 
wprowadzona w życie lata temu, zresztą 
niejedyna. 

– Zmian strukturalnych w przedsię-
biorstwie było już bardzo wiele – mówi 
Andrzej Stencel – ale współpraca z 
Komisją Międzyzakładową, która w 
zakresie spraw stricte pracowniczych 
rozmawia bezpośrednio z dyrektorem 
HR, układa się bardzo dobrze. Nie ma 
problemów. Zgłaszamy problem i jest 
on rozwiązywany. 

Również w okresie epidemii korona-
wirusa zgłaszane były uwagi i wątpliwo-
ści. Przykładem mogą być normy pracy 
pań pokojowych. Pełne sprzątanie to 15 
pokoi tzw. wyjazdowych. Kłopot w tym, 
że w okresie koronawirusowym, gdy 
przez pewien czas hotele były czynne, 

kadra kierownicza wymagała, aby panie 
wyrabiały pełną normę. Nie byłoby to 
kłopotem, gdyby nie to, że trzeba było 
chodzić w maseczkach i utrzymywać 
dystans względem siebie. To elementy, 
które w praktyce spowalniały pracę po-
szczególnych osób. 

– Problem został zgłoszony i Komi-
sja Międzyzakładowa szybko zareago-
wała. Liczba pokoi, które należało w 
pełni wysprzątać, została zmniejszona 
do dwunastu – relacjonuje Andrzej 
Stencel, choć, jak jednocześnie przy-
znaje, przepisy przepisami, a życie so-
bie. – W niektórych hotelach zdarzało 
się, że mimo tych ustaleń dziewczyny 
dostawały więcej pokoi do posprząta-
nia. Interweniowaliśmy więc ponownie 
w tej sprawie. 

Drugi kłopot wystąpił latem 2020 
roku (to właśnie wówczas hotele tym-
czasowo były otwarte). Nie wszyscy pra-
cownicy wrócili do pracy, a tych, którzy 
wrócili, porozrzucano po różnych loka-
lizacjach. Tyle że jeżeli pracownik był 
niejako przypisany do danego hotelu, a 
więc do pracy w określonym miejscu i 
określonej lokalizacji, to tam powinien 
przebywać. W sezonie, w związku z 
przenosinami, zdarzały się sytuacje, że 
ponosił większe koszty dojazdu do pra-
cy. Dlaczego miał pokrywać te wydatki 
z własnej kieszeni? Sprawa również zo-
stała zgłoszona.

Gdzie ma być pracownik?

– Novotel, Ibis, Mercure, Grand, 
Posejdon, Marina oraz Gdynia to 
tak naprawdę jedna firma i jeżeli 
jest potrzeba przenieść pracownika z 
jednego hotelu do drugiego, to tak się 
dzieje. W okresie covidowym zostało 
zawarte stosowne porozumienie, ale 
przed pandemią również próbowano 
robić takie ruchy, gdy brakowało pra-
cowników. Problem został zgłoszony 
do komisji i sprawa skończyła się 
pozytywnie. Mamy w takiej sytuacji 
zwrot kosztów – informuje Andrzej 
Stencel. 

Jak dodaje, sam uczula członków 
Związku, aby przekazywać dalej infor-
macje, gdy dzieje się coś złego. Wów-
czas może to zgłosić wyżej, do Komisji 
Międzyzakładowej. – Muszę przyznać, 
że „góra” liczy się z komisją. 

Z jednej strony można więc powie-
dzieć, że kontakt z kadrą kierowniczą 
przedsiębiorstwa jest pozytywny, ale z 
drugiej widać jednocześnie u niektó-
rych niechęć do osób funkcyjnych. 

– Tym bardziej że zdarzały się sy-
tuacje, że wiedziałem szybciej o zmia-
nach niż lokalni dyrektorzy – przyznaje 
przewodniczący Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność”. – Informowałem o 
jakimś fakcie pracowników, co nie po-
dobało się dyrektorom. W każdym razie 
szefostwo woli osoby, które nie pod-
noszą problemów i zawsze wykonują 
polecenia. Ale, pracując w hotelarstwie 
od wielu lat, mogę powiedzieć, że wie-
le zależy też od charakteru konkretnej 
osoby. Na stanowiskach kierowniczych 
byli różni ludzie. Z niektórymi łatwiej 
jest się dogadać. Można przedstawić 
problem do rozwiązania, a nie stawiać 
wszystko na ostrzu noża. 

Obecnie sytuacja jest trudna dla 
wszystkich pracowników, jak i samego 
przedsiębiorstwa. Przykładowo hotel 
znajdujący się w centrum Gdańska po 
letnim okresie pracy został ponownie 
zamknięty i to wcześniej niż ogłoszo-
no lockdown. Właściciel sieci patrzył 
na wyniki finansowe. Po weryfikacji 
zdecydował się zamknąć niektóre pla-
cówki. 

– W tym roku, kiedy rząd zniósł 
restrykcje, to o dziwo zarząd otworzył 
wszystkie hotele w Polsce, pomimo 
że frekwencja była niższa niż jesienią 
poprzedniego roku. Nie wiem, czym 
zostało to spowodowane, ale prawdo-
podobnie rzecz w tym, że teraz każda 
złotówka ma znaczenie. Tylko że  w 
związku z kolejnymi obostrzeniami ho-
tele znowu zostały zamknięte – zwraca 
uwagę przewodniczący. 

W firmie przeprowadzone zostały 
także redukcje. Na szczęście odbywa-
ły się w sposób możliwie bezbolesny. 
Osobom, które nabyły już prawa eme-
rytalne, zaproponowano przejście na 
emeryturę. – W całej sieci było około 
100 takich osób, chęć odejścia zgłosiło 
około 30 – informuje przewodniczący. 

Z hotelu Novotel Centrum w tej 
sytuacji odeszły dwie osoby. – Jedna z 
nich po wychowaniu dzieci wróciła do 
pracy i miała jeszcze tyle sił, aby dzia-
łać dalej, druga początkowo planowała 
odejście dopiero latem tego roku – re-
lacjonuje Andrzej Stencel. 

Poznań współpracuje z całą 
Polską 

Obecnie w skład Komisji Międzyza-
kładowej, którą kieruje Jarosław Szymań-
ski, wchodzi dziewięć osób. Jej „centrala” 
znajduje się w Poznaniu, ale poszczególni 
członkowie pracują w różnych miastach, 
w tym w Gdańsku. W dobie współczesnej 
techniki nie stanowi to takiego utrudnie-
nia, jakim byłoby kiedyś. 

Z kolei młodzi pracownicy nie garną 
się do wstępowania do Związku. Z roz-
mów z nimi wynika, że inaczej patrzą na 
świat. Uważają, że nie ma sensu długo 
siedzieć w jednym miejscu, ponieważ 
dzięki przenosinom mogą otrzymać 
wyższą stawkę w nowym miejscu pra-
cy. Inni z kolei w ogóle nie interesują się 
życiem społeczno-politycznym. 

– W ubiegłym roku zapisały się 
dwie dziewczyny. Z chłopakami nato-
miast jest inaczej, ale jeden  się zgłosił 
– relacjonuje przewodniczący. – Jednak 
gdyby nie rządowy program pomocy 
dla firm, to sytuacja przedsiębiorstwa, 
w tym kwestia redukcji, wyglądałaby 
zupełnie inaczej. Zarząd otrzymał pie-
niądze i sieć jest w stanie jakoś funkcjo-
nować. Jak długo to potrwa nie wiemy, 
ale u nas lato wyglądało zdecydowanie 
lepiej niż w hotelach poza Polską w 
takich krajach, jak Francja, Anglia czy 
Niemcy. 

Sytuacja w Polsce jest wciąż na tyle 
stabilna, że rozpoczęły się rozmowy na 
temat podwyżek wynagrodzeń. Były 
one prowadzone już przed wybuchem 
pandemii, ale w tej niepewnej sytuacji 
zostały czasowo wstrzymane. W tym 
roku Komisja Międzyzakładowa wró-
ciła do tych negocjacji. Jak się skończą, 
pokaże czas. W każdym razie zarząd 
sieci nie powiedział: nie.  

Tomasz Modzelewski

– Gdyby nie rządowy program pomocy dla firm, to sytuacja 
przedsiębiorstwa, w tym kwestia redukcji, wyglądałaby zupełnie 
inaczej – przyznaje Andrzej Stencel, przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Orbis SA Hotel 
Novotel Centrum w Gdańsku. 

Andrzej Stencel: 
– Novotel, Ibis, Mercure, 
Grand, Posejdon, Marina oraz 
Gdynia to tak naprawdę jedna 
firma i jeżeli jest potrzeba 
przenieść pracownika 
z jednego hotelu do drugiego, 
to tak się dzieje. W okresie 
covidowym zostało zawarte 
stosowne porozumienie, ale 
przed pandemią również 
próbowano robić takie ruchy, 
gdy brakowało pracowników. 
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Komisje zakładowe „Solidarności” 
skoncentrowały się w zakładach na 
pilnowaniu regulaminów pracy, za-
wieraniu porozumień na czas pande-
mii, w tym głównie związanych z tzw. 
tarczami antykryzysowymi i pilnowa-
niem, aby przy okazji i pod pretekstem 
koronawirusa prawa pracownicze nie 
ucierpiały.  

Marcowe posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, którego członkowie spotkali 
się, z racji wymogów epidemicznych 
i rygorów sanitarnych, w formule on-
-line, poświęcone było głównie podsu-
mowaniu sytuacji w branżach po roku 
pandemii koronawirusa. Przewijał się 
temat szczepień oraz porozumień z 
pracodawcami. W obradach uczest-
niczył Bogdan Kubiak, zastępca prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” odpowiedzialny za 
struktury branżowe. 

Abyśmy zdrowi byli 

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia 
NSZZ „S” skupia 18 organizacji i 1,1 
tysiąca członków.

– Lekarze, średni personel, ratow-
nicy medyczni są potwornie zmęcze-

ni. Mimo wysokich stawek propono-
wanych za pracę przy pandemii, w 
walce z koronawirusem, ludzie nie 
dają rady. Optymistyczne jest to, że w 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym 
w Gdańsku 90 procent personelu zo-
stało zaszczepione już w drugiej fazie 
szczepień – mówi Mirosław Madej, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Służby Zdrowia NSZZ „S” w Gdań-
sku. 

Pojawiły się problemy z zaopa-
trzeniem w tlen. Żaden szpital nie był 
projektowany tak, że niemal wszyscy 
pacjenci będą wymagali tlenoterapii. 
W nowych obiektach stanowiska z ga-
zem są przy każdym łóżku. Tu pojawia 
się problem „przeciążenia” instalacji. 
Starsze szpitale nie posiadają instalacji 
tlenowych przy każdym z łóżek. 

– Zużycie tlenu wielokrotnie się 
zwiększyło. W szpitalu Centrum 
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy mamy 
dodatkowy zbiornik z tlenem, który 
musi być uzupełniany dwa razy w ty-
godniu. Pamiętajmy, że muszą też być 
fachowcy do obsługi specjalistycznego 
sprzętu, jakim jest respirator – dodaje 
Mirosław Madej i wskazuje też na pro-
blem obiegu butli tlenowych i ograni-
czone rezerwy. 

Zabiegi planowe są wstrzymane. 
Nie ma problemu w zaopatrzeniu w 
leki. Przemysł farmaceutyczny po-
zacovidowe zaopatrzenie medyczne 
zapewnił bez zakłóceń. Na szczęście   
zakażenia pracowników opieki zdro-
wotnej w szpitalach są sporadyczne.
Nadal stosowane są środki ochrony 
osobistej. 

Irena Jenda, wiceprzewodniczą-
ca sekcji, również zwróciła uwagę na 
przeciążenie pracą, mówiła o przypad-
kach zamykania oddziałów szpitalnych 
i zatorach w szczepieniu, m.in. ratow-
ników pogotowia. 

W starogardzkiej Polpharmie, 
mimo że szpitale ograniczyły zamó-
wienia z powodu m.in. zmniejszonej 
z powodu pandemii COVID-19 licz-
by zabiegów, produkcja idzie „swoim 
rytmem”. Zakład nie jest uzależniony 
od substancji farmaceutycznych czyn-
nych, pochodzących głównie z Chin. 

– Rynek farmaceutyczny jest niezwy-
kle wrażliwy. W dobie pandemii rośnie 
zainteresowanie jakością, bezpieczeń-
stwem, szczepionkami. Krajowa Sekcja 
Pracowników Przemysłu Farmaceutycz-
nego wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia 
o zakwalifikowanie nas do grupy szcze-
pień „zero”. Zakwalifikowano u nas 
kilkudziesięciu lekarzy i farmaceutów. 
Inni nie znaleźli się w tej grupie do za-
szczepienia – mówi w rozmowie z nami 
Leszek Świeczkowski, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
w Polpharmie SA. 

Zakład wysokich technologii musi 
mieć wyjątkowe warunki pracy, o pod-

wyższonej staranności i sterylności. Nie 
tylko szczepionki są ludziom potrzebne, 
ale też np. leki infuzyjne i okołoopera-
cyjne. Robi się mniej zabiegów, mniej 
operacji. Znajduje to odbicie w stanie 
naszego zdrowia, w niepokojącej, ro-
snącej liczbie zgonów. Rośnie tzw. dług 
zdrowotny, przekładane są zabiegi 
planowe, diagnostyka czeka na swoją 
kolej.  

Nauczyciele pod igłą

Trwa akcja szczepień nauczycieli 
i innych pracowników szkół przeciw-
ko COVID-19. W Regionie Gdańskim 

chęć zaszczepienia się wyraziło ok. 
70 procent szkolnej kadry. Wojciech 
Książek, przewodniczący Międzyre-
gionalnej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku, 
zwraca uwagę, że nauczanie zdalne, 
w trybie on-line, odbija się na jakości 
edukacji i psychice uczniów. 

Na Pomorzu pierwsi nauczyciele 
zastrzyki otrzymali w Szpitalu MSWiA 
11 lutego br. Pierwszą dawkę dostali 
nauczyciele klas I–III, przedszkoli 
oraz nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu. Po nich kolejni. Nauczyciele 
są szczepieni w szpitalach węzłowych, 
w Gdańsku to szpital MSWiA, UCK, 

Copernicus, w Gdyni UC Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej, w Wejherowie 
Szpitale Pomorskie i w Kościerzynie. 
Dyrektorzy placówek oświatowych, 
korzystając z Systemu Informacji 
Oświatowej, rejestrują nauczycieli. Są 
oni szczepieni preparatem firmy Astra-
Zeneca. Nauczyciele starsi – prepara-
tem Pfeizera. 

Pojawiło się zagrożenie dla dialogu 
społecznego wynikające z faktu, że 6 
lutego br. weszło w życie rozporządze-
nie zmieniające w sprawie szczegól-
nych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jedno-
stek systemu oświaty. Organ prowa-

Branże pod presją pandemii
Zmęczenie społeczeństwa rośnie. Zmagamy się z wyzwaniami gospodar-
czymi, społecznymi i politycznymi. Mamy do czynienia z długiem zdro-
wotnym, gdy część pacjentów nie otrzymała właściwej opieki medycz-
nej na skutek pandemii. Skutki gospodarcze są trudne do przewidzenia. 
Ogłoszony został lockdown od 20 marca br. do 9 kwietnia br. 

Mirosław Madej 
– Lekarze, średni personel, ratownicy 
medyczni są potwornie zmęczeni. Mimo 
wysokich stawek proponowanych 
za pracę przy pandemii, w walce 
z koronawirusem, ludzie nie dają rady. 

LESZEK ŚWIECZKOWSKI 
– Rynek farmaceutyczny jest 
niezwykle wrażliwy. W dobie pandemii 
rośnie zainteresowanie jakością, 
bezpieczeństwem, szczepionkami. 
Krajowa Sekcja Pracowników 
Przemysłu Farmaceutycznego 
wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia 
o zakwalifikowanie nas do grupy 
szczepień „zero”. 

WOJCIECH KSIĄŻEK 
– Nauczanie zdalne, w trybie on-line, 
odbija się na jakości edukacji i psychice 
uczniów.

JACEK PRĘTKI 
– Pomagaliśmy organizacjom, aby 
pracodawcy nie wykorzystali sytuacji 
zawieszenia zakładowych układów 
zbiorowych pracy. Poradziliśmy 
sobie z nadzwyczajną sytuacją, mimo 
początkowego chaosu. 

ANDRZEJ KOŚCIK 
– Polscy marynarze chętnie pracowaliby 
u polskich armatorów, ale nawet oni 
uprawiają żeglugę na jednostkach 
rejestrowanych w rajach podatkowych. 
Sytuacja wydaje się nieodwracalna. 
Polska Żegluga Bałtycka, resztki PLO 
i Euroafrica uprawiają żeglugę pod 
tanimi banderami. 

PIOTR RATKOWSKI 
– W DCT w Gdańsku, największym 
terminalu kontenerowym na Bałtyku, 
podpisany został układ zbiorowy pracy 
na kolejne trzy lata. W DCT w 2016 r. 
zawarto pierwszy w historii polskiej 
konteneryzacji układ zbiorowy. 
Pracownicy mają zagwarantowany 
pakiet socjalny.

Więcej wiemy o wirusie, mamy 
szczepionki, przeżywamy 
lockdown. Wirus nie znika, 
a co gorsza – mutuje. Podczas 
każdego kryzysu jest moment, 
w którym gospodarka zaczyna 
rosnąć. Istnieją branże, które 
mogą zyskać na kryzysie. Są to 
na przykład spółki medyczne. 
Może to być też dobry rok dla 
branży przetwórczej. Podobnie 
dla sektora IT, który nie 
ucierpiał, gdyż handel, firmy 
i życie społeczne przeniosło 
się do Internetu, do świata 
cyfrowego. Rok 2021 będzie 
kolejnym trudnym rokiem 
dla branży gastronomicznej 
i hoteli. Nie wiemy, jak długo 
nadzwyczajna sytuacja będzie 
trwała, ale pewne, że ten 
rok będzie nadal pod presją 
koronawirusa. 
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dzący może przedłużyć powierzenie 
stanowiska dyrektorowi jednostki 
systemu oświaty do 31 sierpnia 2026 r. 
po uzyskaniu pozytywnej opinii orga-
nu sprawującego nadzór pedagogiczny 
oraz po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej i rady szkoły. Organ może 
też przedłużyć powierzenie pełnienia 
obowiązków dyrektora do 31 sierpnia 
2022 r. Skutkować to może wyelimino-
waniem opinii związków zawodowych 
w procedurze konkursowej.

Zamknięcie (lockdown) wywołuje 
wzrost liczby depresji i nerwic wśród 
młodzieży. Szczególnie dzieci potrze-
bują interakcji z rówieśnikami, której 
są obecnie pozbawione. Ograniczenie 
kontaktów z rzeczywistością do cy-
frowego wymiaru nasila już wcześniej 
istniejące niekorzystne tendencje. 

Konduktor do szczepienia

Jacek Prętki z Regionalnej Sekcji 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, z Gru-
py PKP Cargo, podczas marcowego 
spotkania ZRG podniósł konieczność 
zaszczepienia przeciwko COVID-19 
pracowników bezpośrednio narażo-
nych na kontakt z osobami poten-
cjalnie zarażonymi. Chodzi tu m.in. 
o kolejarzy (kierowników pociągów, 
konduktorów) obsługujących trans-
port pasażerski.

– Pomagaliśmy organizacjom, 
aby pracodawcy nie wykorzystali 
sytuacji zawieszenia zakładowych 
układów zbiorowych pracy. Poradzi-
liśmy sobie z nadzwyczajną sytuacją, 
mimo początkowego chaosu. Udało 
się uniknąć zwolnień i kondycja firmy, 
mimo trudności, nie ucierpiała tak, jak 
można było się obawiać na początku 
kryzysu. Niestety, zdarzyło się, że nasi 
koleżanki i koledzy zmarli z przyczyn 
związanych z COVID-19 – podsumo-
wuje Jacek Prętki.

Na marginesie warto zauważyć, że 
PKP Intercity SA zostały uhonorowane 
certyfikatem „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” za rok 2020.  

Marynarze bez powrotu

Rok 2020 w pracy na morzu cha-
rakteryzował się problemem podmiany 
załóg statków. Setki marynarzy miesią-
cami przebywa na statkach, nie mogąc 
wrócić do domów we właściwym cza-
sie, a ci, którzy wyjechali, borykają 
się z powrotem na pokład. Polskich 
marynarzy, rozrzuconych po całym 
świecie, jest około 35 tysięcy. Na nie-
licznych polskich jednostkach pracują 
też obcokrajowcy.

Andrzej Kościk, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, sku-
piającej około 6 tysięcy członków „S”, 
przypomniał skutki fatalnej polityki 
kolejnych rządów, która doprowadziła 
do faktycznej likwidacji polskiej ban-
dery na morzach i oceanach. Od trzech 
dekad polityka podatkowa i finansowa 
powoduje, że nawet rodzimi armatorzy 
rejestrują jednostki pływające w kra-
jach tzw. tanich bander. Miniony rok 
upłynął też pod znakiem negocjacji 
układów zbiorowych pracy z zagra-
nicznymi i krajowymi armatorami. 

– Polscy marynarze chętnie praco-
waliby u polskich armatorów, ale nawet 
oni uprawiają żeglugę na jednostkach 
rejestrowanych w rajach podatkowych. 
Sytuacja wydaje się nieodwracalna. 
Polska Żegluga Bałtycka, resztki PLO 
i Euroafrica uprawiają żeglugę pod ta-
nimi banderami. W czasie kryzysu na-
leży dołożyć starań, by umożliwić ma-
rynarzom zakończenie pracy zgodnie 
z ich kontraktami, z kodeksem pracy, 
zapewnić warunki pracy i płacy, od-
poczynek i możliwość powrotu do do-
mów – mówił Andrzej Kościk, zwraca-
jąc uwagę, że odporność psychiczna i 
wytrzymałość fizyczna marynarzy jest 
ograniczona. 

Ze względu na kwarantannę i we-
wnętrzne przepisy państw marynarze 
nie mogą zejść ze statku. Jeśli polscy 
marynarze nie będą mogli poświad-
czyć szczepień, będą mieli problemy z 
wyjazdem i powrotem do pracy na stat-

kach. Sekcja zabiegała o uwzględnienie 
marynarzy w programie szczepień, 
tak jak się to zadziało z pracownikami 
transportu publicznego. Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów odpowiedzia-
ła ogólnikowo na związkowe postula-
ty, a negocjacje przebiegają mozolnie. 
Maksymalny okres zamustrowania 
określają przepisy międzynarodowe, a 
te w zetknięciu z restrykcjami stały się 
iluzoryczne.  

Polscy armatorzy uciekli już dawno 
od płacenia składek na świadczenia 
emerytalne marynarzy i jeśli oni sami  
z własnej kieszeni ich nie zapłacą, to 
nie są ubezpieczeni i nie będą mieli 
emerytury. Ta sytuacja nie jest zgodna 
z prawem międzynarodowym. Obowią-
zek świadczenia i ponoszenia kosztów 
emerytalnych spoczywa na państwie, z 
którego pochodzi marynarz.

Dokerzy

Piotr Ratkowski z Portu Gdańskie-
go Eksploatacja sp. z o.o., czekającego 
na strategicznego inwestora, przedsta-
wił sytuację dokerów z punktu widze-
nia Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „S”, która zrzesza blisko 2 tysiące 
portowców. W DCT w Gdańsku, naj-
większym terminalu kontenerowym 
na Bałtyku, podpisany został układ 
zbiorowy pracy na kolejne trzy lata. 
Przypomnijmy, że w DCT w 2016 r. 
zawarto pierwszy w historii polskiej 
konteneryzacji układ zbiorowy. Pra-
cownicy mają zagwarantowany pakiet 
socjalny.

Nadal, przy ustalaniu świadczeń 
emerytalnych, występują problemy 
z niedookreśleniem zawodów porto-
wych. Dokerzy od lat domagają się, 
aby zostało to uregulowane na rynku 
krajowym zgodnie z rozporządze-
niem MOP 137 i pracownicy porto-
wi byli certyfikowani. W opracowa-
niu jest projekt rozporządzenia, w 
którym zostanie uregulowany status 
robotnika portowego. Kuleje nadzór 
techniczny nad pracą kontenerowych 

ciągników siodłowych w obrębie por-
tów i terminali. Te pojazdy nie pod-
legają nadzorowi technicznemu. 
Związkowcy postulują, by zgodnie z 
prawem o ruchu drogowym podle-
gały one, tak jak pojazdy samocho-
dowe, przeglądom. Pilnego uregulo-
wania wymagają też zasady pracy w 
terminalu LNG w Świnoujściu. 

Spożywcy się jednoczą

Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Rady Krajowego Sekretariatu Przemy-
słu Spożywczego NSZZ „S” (liczącego 
12,5 tysiąca członków) poinformował, 
że po czterech latach ruszyły prace ze-
społu trójstronnego do dialogu nad 
pakietem problemów branży spożyw-
czej, w której pracuje ok. 400 tysięcy 
osób. Pilnej reakcji pracodawców, 
a przede wszystkim działań rządu i 
realnej pomocy, wymaga sytuacja w 
branży hotelarskiej i gastronomicznej. 
Ma też powstać Krajowa Grupa Spo-
żywcza pod skrzydłami Ministerstwa 
Aktywów Państwowych (o czym pisze-
my w tym „Magazynie” na str. 6). 

Okrętowcy w pandemii

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrę-
towego NSZZ „S” skupia 3,2 tysiąca 
członków Związku. 

– Pozostaje odpowiedź na pytanie 
podstawowe, czy dożyjemy jako sektor 
stoczniowy do sytuacji, w której będzie 
możliwość normalnego funkcjonowa-
nia. Stocznie na świecie utraciły 70 
procent zamówień, które mogłyby 
być zrealizowane w ubiegłym roku. 
To ogromna strata. Zamknięto Morską 
Stocznię Remontową Gryfia w Świ-
noujściu – mówił Krzysztof Żmuda, 
zastępca przewodniczącego sekcji na 
marcowym ZRG.

Następują zwolnienia w Elektro-
montażu Północ i w stoczni Nauta, 
wdrożono program dobrowolnych 
odejść w Baltic Operator sp. z o.o. 
(m.in. dawna Stocznia Gdańsk SA). 
W sektorze remontów armatorzy w 
obawie przed ograniczeniem frachtu 
i wymiany towarów ograniczają też 
remonty jednostek, przedłużają eks-
ploatację i certyfikaty do maksimum 
bez głównych remontów.

Czas na konkretne projekty, szcze-
gólnie z pakietu zamówień publicz-
nych. Pod adresem naszych stoczni 
dedykowana jest fregata typu Miecz-
nik. Ma ona dysponować zdolnościa-
mi do obrony przeciwrakietowej i 
przeciwlotniczej a także środkami ra-
żenia woda-woda. Potrzebny jest nam 
nie jeden okręt, ale flotylla okrętów.  
Budowa okrętów obrony Wybrzeża 
to szansa dla rodzimych stoczni. Oby 
probierzem intencji i możliwości rzą-
du, mimo werbalnych deklaracji, nie 
okazało się zlecenie na morską jed-
nostkę patrolową dla Kaszubskiego 
Dywizjonu Straży Granicznej, które 
powędrowało do francuskiej stoczni 
z Boulogne-sur-Mer i patrolowiec zbu-
duje tamtejsza stoczniowa spółka pra-
cownicza.

– Brak wsparcia państwa dla prze-
mysłu stoczniowego może skutkować 
utratą wielu miejsc pracy. Walczymy 
o przeżycie tego sektora stoczniowe-
go. Już są uruchamiane zwolnienia 
pracowników – powiedział Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ 
„S”.

ZBIGNIEW SIKORSKI 
– Po czterech latach ruszyły prace 
zespołu trójstronnego do dialogu 
nad pakietem problemów branży 
spożywczej, w której pracuje ok. 
400 tysięcy osób. Pilnej reakcji 
pracodawców, a przede wszystkim 
działań rządu i realnej pomocy, 
wymaga sytuacja w branży hotelarskiej 
i gastronomicznej. Ma też powstać 
Krajowa Grupa Spożywcza pod 
skrzydłami Ministerstwa Aktywów 
Państwowych.

KRZYSZTOF ŻMUDA 
– Stocznie na świecie utraciły 70 
procent zamówień, które mogłyby 
być zrealizowane w ubiegłym roku. 
To ogromna strata. Zamknięto 
Morską Stocznię Remontową Gryfia 
w Świnoujściu.

Jeśli dojdzie do realizacji projek-
tów, będzie to gwarancja bytu stoczni 
i tego, że Marynarka Wojenna będzie 
wyposażona w broń nowoczesną i re-
alnie odstraszającą agresora. Okręty 
miałyby być budowane w krajowych 
stoczniach Polskiej Grupy Zbrojenio-
wej i w firmach prywatnych, tak jak 
przy kooperacji przy budowie niszczy-
cieli min. 

W sejmowej komisji obrony po-
dano, że okręty z programu Miecznik 
mają zostać przekazane Marynarce 
Wojennej do 2033 roku.

Jeśli nie zabraknie woli i determina-
cji, to nie powtórzy się sytuacja sprzed 
trzynastu lat. W 2004 roku rząd Lesz-
ka Millera udzielił pomocy publicznej 
Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej 
Nowej. Komisja Europejska, decyzja-
mi z 6 listopada 2008 r., uznała pomoc 
stoczniom za niezgodną z rynkiem 
wewnętrznym i nakazała jej zwrot, co 
spowodowało upadek zakładów pracy, 
przy bierności rządu Donalda Tuska.

Dla kogo Biała Księga?

Zakończono konsultacje nad Białą 
Księgą Rozwoju Przemysłu, o której 
pisaliśmy przed miesiącem. W zało-
żeniu ma ona zidentyfikować bariery 
dla działalności przemysłowej. Wnio-
ski i rekomendacje przyjęte w jej osta-
tecznej wersji posłużą do opracowania 
Polityki Przemysłowej Polski do roku 
2030. Staną się podstawą do zmian le-
gislacyjnych.

Finansowanie działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorców, nieskom-
plikowane procedury administracyj-
ne, stabilne i proste przepisy to klucze 
do rozwoju przemysłu – takie wnioski 
płyną z podsumowania konsultacji nad 
Białą Księgą. 

– Rząd sugerował konsultację 
wszystkim. Po naszej interwencji 
w prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego jest to już przyjęte w for-
mie uchwały. Na posiedzeniu Rady  
jest punkt „Nowa polityka przemy-
słowa”. My to pilotujemy i pilnu-
jemy. Na wniosek „Solidarności” 
nowa polityka przemysłowa będzie 
przechodziła konsultacje w Radzie 
Dialogu Społecznego –  stwierdził  
Bogdan Kubiak, zastępca przewod-
niczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” odpowiedzialny za 
struktury branżowe. 

Co dalej?

Więcej wiemy o wirusie, mamy 
szczepionki, przeżywamy lockdown. 
Wirus nie znika, a co gorsza – mu-
tuje. Podczas każdego kryzysu jest 
moment, w którym gospodarka za-
czyna rosnąć. Istnieją branże, które 
mogą zyskać na kryzysie. Są to na 
przykład spółki medyczne. Może to 
być też dobry rok dla branży prze-
twórczej. Podobnie dla sektora IT, 
który nie ucierpiał, gdyż handel, fir-
my i życie społeczne przeniosło się 
do Internetu, do świata cyfrowego. 
Rok 2021 będzie kolejnym trudnym 
rokiem dla branży gastronomicznej 
i hoteli. Nie wiemy, jak długo nad-
zwyczajna sytuacja będzie trwała, ale 
pewne, że ten rok będzie nadal pod 
presją koronawirusa. 

Artur S. Górski 

BOGDAN KUBIAK
– Rząd sugerował konsultację 
wszystkim. Po naszej interwencji 
w prezydium Rady Dialogu 
Społecznego jest to już przyjęte 
w formie uchwały. Na posiedzeniu 
Rady  jest punkt „Nowa polityka 
przemysłowa”. My to pilotujemy 
i pilnujemy. Na wniosek „Solidarności” 
nowa polityka przemysłowa będzie 
przechodziła konsultacje w Radzie 
Dialogu Społecznego. 
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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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W Polsce wciąż rola pracowników w 
poprawie warunków BHP jest nie-
doceniana. Jak zwiększyć udział 
przedstawicieli pracowników w 
kształtowaniu środowiska pracy 
zastanawiali się uczestnicy trzecie-
go już spotkania zorganizowanego 
w ramach projektu „Godna praca to 
bezpieczna praca” finansowanego 
z Funduszy Norweskich. 1 marca 
br., podczas webinarium o warun-
kach pracy w Polsce na podstawie 
doświadczeń Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku w zakresie 
kontroli prowadzonych w 2020 r. 
mówiła Agnieszka Dobrodziej, p.o. 
zastępca OIP w Gdańsku.

Państwowa Inspekcja Pracy 
chce badać zadowolenie 
pracowników z warunków pracy   

Głównym źródłem informacji o 
liczbie wypadków, które miały miejsce 
na terenie zakładów pracy,  stopnia ich 
ciężkości i liczby osób poszkodowanych, 
są wypełniane przez pracodawców zesta-
wienia (Z10) do  formularzy ZUS PZUA. 
Państwowi inspektorzy pracy analizują 
dane, ponieważ czasami zdarza się, że 
mogą być one zafałszowane. Część pra-
codawców, chcąc uniknąć podniesienia 
składki, nie podaje prawdziwych danych 
o wypadkach. Zdaniem p.o. zastępcy 
okręgowego inspektora pracy  w Gdań-
sku Agnieszki Dobrodziej zasadne byłoby 
włączenie w szerszym stopniu inspekto-
rów pracy  w prace badawcze prowadzone 
przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

 – Cenną inicjatywą byłoby wpro-
wadzenie przepisów zobowiązujących 
inspektorów pracy do badania zadowo-
lenia pracowników z warunków pracy 
już od tych zakładów najmniejszych, 
tych zatrudniających chociażby jednego 

pracownika, albo nawet od podmiotów, 
które pracują w ramach samozatrudnie-
nia – mówi Agnieszka Dobrodziej. Gru-
pą, która również powinna być objęta  
badaniami, są cudzoziemcy pracujący w 
Polsce. – Mamy ogromną rzeszę obco-
krajowców, głównie obywateli Ukrainy, 
pracują u nas legalnie, płacą podatki, są 
beneficjantami naszego systemu zabez-
pieczeń społecznych. Można by było po-
myśleć o wersji ukraińskiej czy rosyjskiej 

Rok Zdarzenia 
zgłoszone

Zbadane 
wypadki 
ogółem

Wypadki 

Śmiertelne Ciężkie Lekkie Zbiorowe

2020 331 91 14 35 48 10

2019 302 106 16 47 30 13

2018 271 106 21 45 20 20

takiej ankiety badającej warunki pracy, 
żeby dać szansę tym osobom do wypo-
wiedzenia się, co pozwoliłoby  uniknąć 
dyskryminacji w zatrudnieniu – dodaje 
Dobrodziej.

Kontrole w czasie pandemii

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku, pomimo okresu pan-
demii i  możliwości prowadzenia czynno-

ści w warunkach zdalnych czy w systemie 
mieszanym, w 2020 roku przeprowadzili 
wiele kontroli bezpośrednich, oczywiście 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 – Mimo lockdownu i dużych ogra-
niczeń czasowych, co do prowadzenia 
czynności kontrolnych, inspektorzy zre-
alizowali 86 proc. kontroli założonych na 
ubiegły rok, a założenie nie uwzględniało 
czasu pandemii. Nasi pracownicy, prze-
prowadzając kontrole, niestety narażali 
się na kontakt z koronawirusem – po-
wiedziała podczas marcowego spotkania 
Agnieszka Dobrodziej.

W 2020 roku inspektorzy OIP 
w Gdańsku przeprowadzili  4337 kontroli 
w 3598 podmiotach. Czynności kontrolne  
dotyczyły łącznie 194 646 pracujących, 
w tym 167 564 zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy.

W 2020 roku w Okręgowym Inspek-
toracie Pracy w Gdańsku zarejestrowano 
331 zgłoszeń różnych zdarzeń wypad-
kowych. W zgłoszonych zdarzeniach 
wypadkowych 14 proc. stanowiły nagłe 
wypadki medyczne i wypadki komunika-
cyjne. Zanotowano 55 wypadków śmier-
telnych i 75 wypadków ciężkich. Zbioro-
wych wypadków zgłoszono 24, w których 
poszkodowane były 52 osoby.

Najczęstsza przyczyna to 
upadek z wysokości

Najwięcej wypadków odnotowano 
w budownictwie i przetwórstwie prze-
mysłowym. Najczęstszymi wypadkami  
występującymi w województwie pomor-
skim w 2020 r. były upadki z wysokości 
podczas budowy i remontów obiektów 
budowlanych i upadki z wysokości z rusz-
towań, zarówno w budownictwie, jak i w 
przemyśle stoczniowym podczas budo-
wy jednostek pływających. Dużą grupę 
stanowiły wypadki związane z obsługą 
wózków jezdniowych, wypadki podczas 
obsługi maszyn i urządzeń, a także wy-
padki podczas pozyskania drewna.

W wyniku przeprowadzonych kontro-
li związanych z badaniem wypadków przy 
pracy inspektorzy skierowali do sądów 6 
wniosków o ukaranie (zawierających 29 
wykroczeń), nałożyli 74 mandaty karne 
za 192 wykroczenia na łączną kwotę 
106 700 zł oraz zastosowali pięć środków 
wychowawczych. W wyniku przeprowa-
dzonych kontroli związanych z wypad-
kami przy pracy inspektorzy pracy zło-
żyli do prokuratury pięć zawiadomień o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Problem pracowników 
z zagranicy

Inspektor Agnieszka Dobrodziej 
zwraca uwagę na dużą liczbę ciężkich 
i śmiertelnych wypadków przy pracy z 
udziałem obywateli Ukrainy. Najczęstszą 
ich przyczyną są niewłaściwie przepro-
wadzone przez przedsiębiorców szkole-
nia z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub ich brak.

 – Obywatele Ukrainy wykonują prace 
na naszym terenie w zakładach przemy-
słu stoczniowego i innych z gospodarki 
morskiej. W zeszłym roku zarejestrowano 
u nas najwięcej w całym kraju przypad-
ków powierzenia pracy cudzoziemcom. Z 

Kontrolowali mimo pandemii

Webinarium odbyło się 1 marca 2021 roku.

analiz, które przeprowadza Wojewódzki 
Urząd Pracy, wynika, że cały czas jest po-
trzeba zatrudnienia pracowników. Albo 
brakuje naszych fachowców, albo ta pra-
ca nie jest atrakcyjna i nasi obywatele nie 
chcą jej wykonywać. Natomiast cudzo-
ziemcy, taka jest ogólna tendencja, żeby 
zarobić, podejmą się każdej pracy. Jest to 
bardzo przykre, bo czasami odnoszę wra-
żenie, że wchodzimy w taką sferę białego 
niewolnictwa – podsumowuje Agnieszka 
Dobrodziej. 

Niewłaściwie przeprowadzone szko-
lenia lub ich brak wraz z niską kulturą 
bezpieczeństwa pracy zagranicznych 
pracowników przedkłada się na nieznajo-
mość zagrożeń, co w konsekwencji powo-
duje zwiększone ryzyko wypadkowe tych 
osób podczas wykonywania przez nich 
prac szczególnie niebezpiecznych, jak 
prace na wysokości głównie występujące 
podczas robót budowlanych oraz podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Pracodawca i behapowiec 
w jednym

W firmach, w których służby BHP 
działają zgodnie z przepisami, wypadki 
są z reguły rzetelnie badane. W dużych 
zakładach jest pełna świadomość funk-
cjonowania zasad bezpieczeństwa. Nie-
stety, w wielu małych zakładach, gdzie 
najwięcej tych czynności kontrolnych 
prowadzi OIP,  pracodawcy oszczędzają 
na usługach behapowskich. 

– Z reguły funkcję behapowca pełnią 
sami pracodawcy, którzy teoretycznie 
mają uprawnienia do wykonywania tych 
czynności w ramach służby BHP, ale cza-
sami jest to papier zdobyty w Internecie. 
Zaświadczenie, które nie ma żadnej war-
tości. W rozmowie z inspektorem okazuje 
się, że taka osoba nie ma żadnej wiedzy. 
Natomiast jeżeli już pracodawca powie-
rzy pracę służbie BHP, często niestety jest 
to osoba na podstawie umowy cywilno-
prawnej, która pracuje w wielu firmach. 
Nie ma czasu, żeby się rzetelnie przyjrzeć 
warunkom pracy w zakładzie – mówi 
Agnieszka Dobrodziej. 

Małgorzata Kuźma

Głównym źródłem informacji 
o liczbie wypadków, które 
miały miejsce na terenie 
zakładów pracy,  stopnia 
ich ciężkości i liczby 
osób poszkodowanych, 
są wypełniane przez 
pracodawców zestawienia 
(Z10) do  formularzy 
ZUS PZUA. Państwowi 
inspektorzy pracy analizują 
dane, ponieważ czasami 
zdarza się, że mogą być one 
zafałszowane. 
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Polska

Norwegia

2014 r.

2018 r.

                2,4

1,7

2014 r.

2018 r.

                 1,8

1,5

Śmiertelne wypadki przy pracy  
na 100 tysięcy pracowników

Eurostat, 2010/2018

Polska

Norwegia

2%

11%                             66%                                           21%

1%

5%                          50%                                          44%

zupełnie niezadowolony

nie bardzo zadowolony

zadowolony

bardzo zadowolony

W jakim stopniu jesteś zadowolony 
z warunków, w jakich wykonujesz swoją  
główną pracę zarobkową?

Europejskie badania warunków pracy, 2015, Eurofound

Czy współpracownicy wspierają cię?

Polska

Norwegia

Polska

Norwegia

54%          19%  27%

88%        

4%

 8%

  

47%                                        22%                  31%

75%                                                                8%     17%

Czy przełożeni wspierają cię?

zawsze lub przez większość czasu czasami

rzadko lub nigdy

Europejskie badania warunków pracy, 2015, Eurofound

Czy w swojej pracy jesteś narażony na wibracje, drgania 
narzędzi ręcznych lub maszyn?

Czy w swojej pracy jesteś narażony na duży hałas?

Czy w swojej pracy jesteś narażony na wysokie 
temperatury?

Czy w swojej pracy jesteś narażony na niskie 
temperatury?

Czy jesteś narażony na wdychanie dymu, oparów lub pyłów?

Czy jesteś narażony na substancjami chemicznymi?

Polska

Norwegia

co najmniej 1/4 czasu mniej niż 1/4 czasu

Europejskie badania warunków pracy, 2015, Eurofound

Warunki pracy w Polsce i w Norwegii

Mniej wypadków śmiertelnych

Jednymi z wyznaczników opisujących 
warunki pracy w danym kraju są wskaź-
niki wypadków śmiertelnych i wypadków 
ogółem na 100 tysięcy pracowników. W 
Norwegii wskaźnik śmiertelnych wypad-
ków w roku 2010 był dużo niższy niż u 
nas i wynosił  1,8 wypadku na 100 tysięcy 
pracowników, u nas był on na poziomie 
2,4 tego wskaźnika. W 2018 roku wskaź-
nik ten obniżył się w Norwegii do pozio-
mu 1,5, a  w Polsce do 1,7.

badanych w ramach „Europejskich 
badań warunków pracy” przeprowa-
dzanych co pięć lat przez Eurofound*), 
50 proc. jest zadowolonych, 5 proc. nie 
bardzo zadowolonych, a 1 proc bardzo 
niezadowolony. W Polsce z warunków, 
w jakich pracują, bardzo zadowolonych 
jest tylko 21 proc. pracowników, zado-
wolonych 66 proc., nie bardzo zadowo-
lonych 11 proc., zupełnie niezadowolo-
nych natomiast 2 proc.

Polacy i Norwegowie postrzega-
ją także inaczej sprawy zdrowotne w 

od warunków pracy. Gdy porównamy 
narażenie na czynniki szkodliwe środo-
wiska pracy, to w stosunku do Norwegii 
w Polsce warunki pracy są gorsze. I tak, 
na wibracje i drgania przez co najmniej 
jedną czwartą czasu pracy w Polsce na-
rażonych jest 27 proc. pracowników, w 
Norwegii 18 proc. W hałasie pracuje  35 
proc. Polaków i 25 proc. Norwegów. Na 
wysoką temperaturę narażonych jest 29 
proc. polskich pracowników i 17 proc. 
norweskich. Pyły i dymy zagrażają 19 
proc. naszych pracowników, a substan-
cje chemiczne 21 proc., w Norwegii na 
ten pierwszy czynnik szkodliwy środo-
wiska pracy narażonych jest 11 proc. 
pracowników, a na drugi 12 proc. 

Nie mogą liczyć  
na przełożonych

Zdaniem dr Zofii Pawłowskiej to, 
co w zasadniczy sposób różni warunki 
pracy w Polsce i w Norwegii, to stosun-
ki społeczne w miejscu pracy. Z badań 
wynika, że w ponad 60 proc. norweskich 
przedsiębiorstw regularnie omawiane są 
kwestie BHP pomiędzy przedstawicielami 
pracowników a pracodawców. W Polsce 
jest to mniej niż w 40 procentach przed-
siębiorstw. Polska kadra zarządzająca nie 
wypada najlepiej, jeśli chodzi o swój sto-
sunek do współudziału pracowników w  
poprawie działalności przedsiębiorstw. 
Kierownicy z Polski i Bułgarii najniżej 
oceniają znaczenie współudziału pra-
cowników, najwyżej to znaczenie oceniają 
kierownicy z krajów skandynawskich.

Na pytanie, czy pracownik jest 
wspierany w swojej pracy?, w Polsce 
odpowiedź „zawsze lub przez więk-
szość czasu” wybrało 54 proc. biorą-
cych udział w badaniu, w Norwegii tę 
odpowiedź zakreśliło aż 88 proc. Rów-
nież polscy pracownicy nie mogą liczyć 
na swoich przełożonych, tylko 47 proc. 

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

W Polsce 87 proc. badanych pracowników dobrze ocenia warunki pracy, 
w Norwegii natomiast zadowolonych z warunków pracy jest aż 94 proc. To, 
co charakteryzuje skandynawski system ochrony pracy, to duże zaangażo-
wanie i współudział pracowników w kształtowaniu środowiska pracy.
Jednym z punktów marcowej konferencji zorganizowanej w ramach pro-
jektu „Godna praca to bezpieczna praca” było porównanie warunków pra-
cy w Polsce i w Norwegii. Wstępem do dyskusji było wystąpienie dr Zofii 
Pawłowskiej z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Inną natomiast tendencję pokazują dane 
dotyczące wypadków przy pracy. – Co jest 
ciekawe, u nas dane pokazujące liczbę wy-
padków przy pracy bez ofiar śmiertelnych 
zmniejszają się w stosunku do roku 2010. 
W 2018 roku było ich w naszym kraju 
mniej. Natomiast w przypadku Norwegii 
te wskaźniki stale rosną i w roku 2018 były 
wyższe niż w 2010. Może to wskazywać na 
niepokojący trend, a może po prostu świad-
czy tylko o większej zgłaszalności wypad-
ków – mówi dr Pawłowska. 

Polacy mniej zadowoleni 
z pracy

Z warunków pracy bardzo zado-
wolonych jest 44 procent Norwegów 

związku z pracą. W Norwegii 21 proc. 
badanych uważa, że zdrowie wpływa 
na ich pracę, w Polsce to 27 proc. Co 
ciekawe, aż 56 proc. Norwegów dekla-
ruje, że chodzi do pracy mimo choroby. 
W Polsce zasadę „chory, ale w pracy” 
wyznaje 24 proc. pracowników. 

Gorsze warunki pracy

– Z kolei w Norwegii 73 proc. bada-
nych deklaruje chęć pozostania w obec-
nej pracy do 60 roku życia, w Polsce to 
60 proc. Może czujemy się bardziej 
schorowani – mówi dr Zofia Pawłow-
ska. Na chęć pracy w starszym wieku 
decydujący wpływ ma stan zdrowia 
pracownika, a ten w dużej mierze zależy 

stwierdziło, że uzyskuje wsparcie z ich 
strony „zawsze lub przez większość cza-
su”, a aż 22 proc. stwierdziło, że przeło-
żeni nigdy ich nie wspierają lub robią to 
rzadko. W przypadku norweskich pra-
cowników było to odpowiednio 75 proc. 
(„zawsze lub przez większość czasu”) i 
tylko 8 proc.(„rzadko lub nigdy”). 

– Te dane są zatrważające. W pracy 
nie bardzo możemy liczyć na naszych 

współpracowników i na  przełożonych. 
Na tym polu jest dużo do poprawy tak-
że ze strony związków zawodowych 
– podsumowuje dr Pawłowska.

Opinię tę potwierdza Iwona Pawla-
czyk, ekspert ds. BHP, której zdaniem 
powinniśmy wzorować się na  skandy-
nawskim modelu przedstawicielstwa 
pracowniczego między innymi w obsza-
rze kształtowania środowiska pracy.

 Małgorzata Kuźma 

*) Co pięć lat przeprowadzane są 
„Europejskie badania warunków 
pracy”, kolejne takie badanie miało być 
przeprowadzone w 2020 roku, jednak 
z powodu pandemii część wywiadów 
została przesunięta na ten rok, dlatego 
obecnie dysponujemy raportem z 2015 
roku.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
7,7 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w lutym 
2021 r. w porównaniu z lutym 2020 r.

5568,82 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w lutym 
2021 r. W porównaniu ze styczniem 
2021 r. oznacza wzrost o 0,6 proc.

7,1 proc. – o tyle tańszy był olej 
napędowy w lutym 2021 r. w porów-
naniu z analogicznym miesiącem 
ubiegłego roku.

9,1 proc. – to wzrost liczby nowo 
zarejestrowanych spółek cywilnych 
w lutym 2021 r. w porównaniu do 
stycznia 2021 r.

6,6 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego według wstępnych 
danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii. W poprzednim miesią-
cu wynosiła 6,5 proc.

16,9 proc. – to spadek, według 
wstępnych danych, produkcji bu-
dowlano-montażowej w lutym 2021 
r. w porównaniu z lutym 2020 r.

2,4 proc. – o tyle wzrosły ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w lutym 
2021 r. w porównaniu z lutym 2020 r.

9,5 proc. – o tyle droższa była ener-
gia elektryczna w lutym tego roku w 
porównaniu z lutym roku ubiegłego.

LICZBA MIESIĄCA

o tyle więcej osób obecnie żyje w ubó-
stwie lub zarabia mniej niż równowartość 
dwóch dolarów dziennie w porównaniu 
z 2019 rokiem.

131 milionów 

Stany Zjednoczone już w 1977 roku 
miały poziom PKB wyższy niż Polska w 2018 
roku. Szwajcaria przekroczyła ten poziom 
w 1981 roku, a Kanada, Dania i Norwegia w 
1985 roku. Eksperci portalu RynekPierwot-
ny.pl postanowili sprawdzić, kiedy bardziej 
rozwinięte gospodarczo kraje zanotowały 
poziom PKB per capita zbliżony do Polski 
w 2018 roku. Okazuje się, że na przykład 

Francji i Szwecji udało się to na przełomie 
lat 80. i 90. W Niemczech taki stan nastąpił 
w 1994 roku – z wyłączeniem niektórych 
wschodnich landów. Finlandia osiągnęła 
go w 1997 roku, Korea Południowa w 2006 
roku, a Izrael w 2007 roku. Lata komuni-
zmu spowodowały, że polski PKB cały czas 
jest niższy, niż w innych krajach, które go 
nie doświadczyły. 

Według obiegowych opinii mężczyzna 
wybierając samochód kieruje się jego mar-
ką i parametrami technicznymi, a kobieta – 
kolorem. Tymczasem z analizy firmy Carsmi-
le wynika, że panie podchodzą do kupna 
samochodu pragmatycznie, traktując go po 
prostu jak środek transportu, a nie jak efek-
towny gadżet. 85 proc. przebadanych przez 

nią kobiet oświadczyło, że najważniejszym 
kryterium przy kupnie auta jest jego mie-
sięczny koszt, dla 65 proc. najważniejsza jest 
bezawaryjność, 45 proc. wskazało na spala-
nie, a 43 proc. – na systemy bezpieczeństwa. 
Jedynie 2 proc. stwierdziło, że najważniejsza 
jest dla nich marka samochodu, a zupełnie 
nieistotny okazał się jego kolor.

20 lat za Niemcami

Kolor auta nieistotny

Jedynie 4,4 proc. naszych rodaków 
zgłaszało przestępstwa, przemoc lub 
wandalizm w 2019 roku. Według staty-
styki opracowanej przez Eurostat niż-
szy wskaźnik „przestępczych wydarzeń 
w okolicy” mają tylko Litwa (3,2 proc.) i 

Chorwacja (2,7 proc.). Najmniej bezpiecz-
nie okazuje się być w Bułgarii (20,2 proc.), 
Grecji (16,9 proc.) i Holandii (16,3 proc). 
Wysokie wskaźniki są też we Francji (14,7 
proc.), Belgii (13,3 proc.) i Niemczech (13,1 
proc.).

W Polsce bezpiecznie
Ostatnio często można spotkać się 

z pojęciem phishingu. W ten sposób okre-
śla się rodzaj ataku wykorzystującego wia-
domość e-mail lub SMS. Określenie brzmi 
podobnie do angielskiego słowa fishing
oznaczającego łowienie ryb. Przestępca 
stosujący phishing postępuje bowiem po-
dobnie do wędkarza – wykorzystuje przy-

nętę w postaci wiadomości przygotowanej 
tak, by przypominała e-mail lub SMS od fir-
my kurierskiej, operatora telekomunikacji, 
a nawet znajomego. W ten sposób skłania 
ofiarę do ujawnienia poufnych informacji,
kliknięcia w link prowadzący do strony ze 
szkodliwym oprogramowaniem lub do 
otwarcia zainfekowanego załącznika.

Złowieni w Internecie

Wiesz, że jesteśmy 
niebieskimi 

kołnierzykami?

A moja  
  żona  
   jest 

      różowym!

W artykułach dotyczących sytuacji na 
rynku pracy niekiedy można spotkać 
się ze stwierdzeniem, że w Polsce 
poszukiwane są niebieskie kołnie-
rzyki. O co chodzi? Mianem nie-
bieskich kołnierzyków określa 
się pracowników fizycznych,
a zwłaszcza osoby wyko-
nujące zawody związa-
ne z budownictwem, 
transportem, produkcją 
i drobnymi naprawami. 
Przykładowe zawody 
to mechanik, hydrau-
lik, stolarz i elektryk. Te 
profesje tradycyjnie są 
zdominowane przez 
mężczyzn. Nazwa jest 
kalką z języka angiel-
skiego (blue collar) 
i wywodzi się ze Sta-
nów Zjednoczonych, 
gdzie odzież robocza jest 
produkowana z materiału w niebieskim 
kolorze. 

Niejako przeciwieństwem niebieskich 
kołnierzyków są różowe kołnierzyki – oso-
by wykonujące zawody tradycyjnie uzna-
wane za kobiece, na przykład przedszko-
lanki, nianie, pielęgniarki, kosmetyczki, 
fryzjerki, stewardesy czy hostessy. Są też 
białe kołnierzyki – tak określa się pracow-
ników administracyjnych oraz osoby wy-
konujące zawody inteligenckie i piastują-

ce funkcje kierownicze (przedstawiciele 
tych zawodów z racji niskiego ryzyka po-
brudzenia dawniej jako jedyni przycho-
dzili do pracy w białych koszulach). 

Są jeszcze zielone kołnierzyki – tym 
razem mowa o pracownikach firm zwią-
zanych z ideą zrównoważonego rozwoju 
i ochroną środowiska, na przykład zajmu-
jących się odnawialnymi źródłami energii, 
ekologicznym budownictwem czy go-
spodarką odpadami.

Kolorowe kołnierzyki

Unia Europejska musi wykorzystać wszelkie prawne narzę-
dzia, aby zwiększyć produkcję szczepionek. Szczepionki są glo-
balnym dobrem publicznym, a nie wyłączną własnością firm.

Premier Mateusz Morawiecki w opinii zamieszczonej na 
brukselskim portalu „Politico”

Chiny

USA

Niemcy/Belgia

Indie

Wlk. Brytania

Niderlandy/Belgia

Rosja

Szwajcaria

Korea Płd.

Brazylia

RPA

Najwięksi 
producenci 
szczepionek na 
COVID-19 (dawki),  
3 marca 2021 r.

COVID-19. Skąd są szczepionki?
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Największym światowym  producen-
tem szczepionek na COVID-19, jeszcze nie 
zatwierdzonym przez UE, są Chiny (Sinovac, 
Sinopharm Beijing, Sinopharm-Wuhan). 
Gdy popatrzymy na poszczególne firmy,

przoduje Pfizer (USA), wyprzedzając chiński
Sinovac. Na trzecim miejscu jest AstraZe-
neca (Wlk. Brytania, Szwecja). W sumie do 
3 marca 2021 r. łącznie na świecie wyprodu-
kowano około 413 milionów dawek.
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Kwestia wiarygodności
Jest oczywistością, że każdy polityk 

w wypowiedziach i w działaniu stara się 
być, a nawet powinien być  wiarygodny 
dla obywateli.

Dotyczy to każdej opcji politycznej, 
tej, której przedstawiciele sprawują aktu-
alnie władzę, i tej, która jest w opozycji.

Jeżeli chodzi o wiarygodność tych, 
którzy obecnie sprawują władzę, to sprawa 
jest prosta. Za nimi przemawiają ogrom-
ne dokonania na rzecz społeczeństwa i 
to, że dotrzymują w tak trudnym okresie 
większości zobowiązań zaciągniętych w 
kampanii wyborczej do parlamentu czy 
do władz samorządowych.

Jeżeli zaś chodzi o obecną opozycję, to 
obiektywnie trzeba stwierdzić, że nie zdała 
ona testu na wiarygodność, gdy była przy 
władzy. Jest na to wiele dowodów w postaci 
licznych znanych powszechnie afer, zanie-

dbań i zaniechań, które przyczyniły się do 
zrujnowania gospodarki, a społeczeństwo 
wpędziły w narastającą biedę. Własne, 
partykularne i partyjne interesy zostały 
przez opozycję postawione ponad interes 
społeczny i przeciw polskiej racji stanu. 
Jak inaczej trzeba to określić, gdy do UE 
wysyła ona ciągłe donosy na Polskę za rze-
kome naruszanie zasad demokracji. Prze-
ciw polskiej racji stanu jest także zgoda na 
przymusową, niekontrolowaną dyslokację 
emigrantów z Europy do Polski. 

Sam fakt, że już na starcie Platforma 
zapowiedziała, że będzie opozycją total-
ną najlepiej świadczy, że chodzi jej tylko 
o odzyskanie władzy, a nie o dobro naszej 
ojczyzny. Totalność wyklucza wszelkie 
porozumienie, totalność z góry zakłada 
nietolerancję wobec inaczej myślących, 
wyklucza zatem mechanizmy demokra-

cji. Wszelkie poczynania ekipy rządzącej 
spotykają się ze strony Platformy z total-
ną krytyką. Zdrowo myślący człowiek 
nie jest w stanie uwierzyć, że wszystko, 
co robi rząd, jest złe.

Niedostrzeganie, przemilczanie ewi-
dentnych osiągnięć rządzących jest zna-
mienne dla opozycji totalnej. Trudno 
o lepszy dowód braku obiektywizmu, 
a także uczciwości, ale by być uczciwym 
trzeba mieć wstręt do kłamstwa. Tego 
jednak u „totalsów” nie dostrzegamy. 
Opozycja, ale konstruktywna, w każdym 
państwie praworządnym jest potrzebna 
dla zdrowia demokracji. Powołują się 
na nią chętnie wszyscy, jednak liczą się 
tylko fakty, a nie deklaracje i zaklinanie 
rzeczywistości, że jest ona inna niż na-
prawdę jest.

Zbigniew Bulczak

Apel o podejmowanie tematyki 
ojcostwa w szerokim zakresie 
społecznym

Inspirowani ogłoszonym przez Ojca 
Świętego Franciszka Rokiem św. Józefa, 
pragniemy zachęcić do podejmowania 
tematyki dotyczącej ojcostwa w szero-
kim zakresie społecznym. Św. Józef jest 
archetypem dobrego ojca, stąd wyjąt-
kowo cenne jest przypomnienie jego 
ojcowskich cech i postawy.

Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy 
obok ojców, poważnie traktujących odpo-
wiedzialność za opiekę i wychowanie wła-
snych dzieci, wielu nie traktuje swojego oj-
costwa priorytetowo. Symptomem tego jest 
coraz częstsze wychowywanie dzieci przez 
jednego z rodziców, przeważnie przez mat-
kę. Jednak, dla zaspokojenia podstawowych 
potrzeb i prawidłowego rozwoju, dzieci po-
trzebują obojga kochających je rodziców 
– i matka, i ojciec są niezastąpieni.

To powszechnie znany fakt, że na 
prawidłowy rozwój społeczny wpływają 
dobrze funkcjonujące rodziny, których 
podstawą są trwałe, szczęśliwe związki, 

w których oboje rodzice wspierają się 
i troszczą o dzieci. 

Zachęcamy do niesienia tej praw-
dy i wielostronnych działań na rzecz 
wzmocnienia odpowiedzialnego i tro-
skliwego ojcostwa. Możliwych do 
podjęcia działań jest bardzo wiele: po-
cząwszy od zwiększania czasu aktywnie 
spędzanego przez ojców z dziećmi, do 
konferencji i warsztatów wzmacniają-
cych kompetencje ojcowskie, po rozwi-
janie poradnictwa rodzinnego, refleksję 
nad relacjami pomiędzy rodzicami czy 
rekolekcje dla ojców. Pożądane jest 
przygotowywanie informacji ukazują-
cych wartość ojcostwa, pomagających 
twórczo rozwiązywać problemy wycho-
wawcze, publikowanie ich w mediach 
masowych i wiele innych. 

W obecnym czasie potrzebne są 
programy wspierające ojcostwo na 
poziomie państwa i samorządu oraz 
organizacji pozarządowych – progra-
my promocji ojcostwa, wychowawcze 
i duszpasterskie. Chodzi o tworzenie 
wsparcia dla jak najlepszego spełnia-
nia ról matki i ojca oraz przeciwdzia-

łanie trendowi samotnego wychowania 
dzieci.

Inspiracją dla nas może być piękny 
list Ojca Świętego Franciszka „Patris 
corde” (Ojcowskim sercem) napisany 
z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. 
Józefa patronem Kościoła powszech-
nego oraz ogłoszenia 2021 Rokiem św. 
Józefa.

Ewa Kowalewska, Klub Przyjaciół 
Ludzkiego Życia – Human Life 

International Polska
Antoni Szymański, przewodniczący 

Kapituły Pro Ecclesia et Populo
Anna Bialik, prezes Stowarzyszenia 

Psychologów Chrześcijańskich 
o/Gdańsk

 Witold Toczyski, Towarzystwo Debat 
Obywatelskich

Marcin Kręcicki, Gdański Klub Ojca
Waldemar Jaroszewicz, Katolickie 
Stowarzyszenie Civitas Christiana

Grzegorz Grochowski, Fundacja Wiem 
i Umiem

Mariusz Kowalik, Fundacja 
Mikroakademia

Gdańsk, 22 marca 2021 r.

2021 Rokiem Świętego Józefa

Mija dwulecie rządów pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Przyspie-
szone wybory prezydenckie w Gdańsku odbyły się tuż po tragicznej śmierci 
Pawła Adamowicza. W ogólnym nastroju żałoby, na włodarza miasta, bardzo 
przecież ważnego na mapie Polski, wybrano osobę stosunkowo mało doświad-
czoną, ale – jak się okazało – nazbyt wyrazistą. Swoją dwuletnią aktywność na 
nowym stanowisku naznaczyła ciągiem antyrządowych prowokacji, niezręcz-
ności czy po prostu lapsusów. Do osobnej kategorii, którą trudno zrozumieć i 
zakwalifikować, było jej gorliwe uczestniczenie w marszach równości wprost 
obrażających uczucia religijne większości Polaków, w tym oczywiście wielu 
gdańszczan.  

 Pani prezydent i jej urzędnicy, np. Piotr Grzelak, nie grzeszyli znajomością 
historii, a do „klasyki” przeszły ich wypowiedzi związane z relacjami polsko-nie-
mieckimi. Szczęśliwie, że nie udało im się wygrać wojny z rządem o tereny We-
sterplatte, których wieloletniego zaniedbania winny były władze Gdańska, zresztą 
wszystkie. Te obecne natomiast psuły ludziom poważny rocznicowy nastrój, uparcie 
prowokując awantury wokół obchodów 1 Września.

Zarząd miasta o wiele mniej uwagi, niż naginaniu historii do politycznych 
potrzeb czy walce z rządem, poświęcał zwykłym sprawom obywateli. Niedawno 
np., nie licząc się z ich opinią oraz głosami opozycji w Radzie Miasta, przyjęto 
bulwersujący mieszkańców plan zabudowy części Parku Reagana. Dowodzi to raz 
jeszcze, że i za czasów następczyni prezydenta Adamowicza „republika dewelope-
rów” ma się tutaj nadal dobrze. Aleksandra Dulkiewicz i jej doradcy od promocji 
mieli też upodobania do absurdalnych zakupów, za które płacić oczywiście musieli 
mieszkańcy. Przykładem – słynny „rydwan”, a niedawno – ogródek jordanowski 
dla dorosłych, za jedyne 340 tys. zł!

Władze Gdańska wielokrotnie prowokowały spory nie tylko z obecnym rządem, 
ale i z „Solidarnością”: Przypomnijmy, jak w 2020 blokowano wystawę IPN z oka-
zji 40-lecia Sierpnia i powstania „S” – otwartą później pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Rok wcześniej, 4 czerwca na tymże placu próbowano „zasłonić” 
sierpniowe obchody, organizując samorządowe spotkanie dużych miast w celu 
uchwalenia „swoich” 21 postulatów. Kto o tym spotkaniu dziś pamięta? Pamiętać 
natomiast warto ów kosztowny, a ufundowany z naszych podatków, „okrągły stół” 
– mebel jednorazowego użytku, który na obchody zamówił Magistrat. Trwa też 
spór o prawo własności do historycznych tablic z sierpniowymi postulatami. Ci z 
żyjących, którzy je fizycznie pisali (obecnie sympatyzujący z antypisowską opozy-
cją), przy poparciu ECS, a zatem i Miasta, uważają, że mają do nich wyłączne prawa 
– nie zaś NSZZ „S” czy członkowie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 
Choć to oni przecież, w imieniu strajkujących, postulaty te formułowali. Spór ma 
rozstrzygnąć sąd.

Ale wydarzeniem ostatnich dni, potwierdzającym tylko opisany wyżej styl 
ekipy władającej Gdańskiem, jest nałożenie kary finansowej na Komisję Krajową 
„Solidarności“. Dokonała tego miejska instytucja, jaką jest Zarząd Dróg i Zieleni, 
a chodzi o powieszenie przez „Krajówkę”, na własnym zresztą budynku, baneru 
poświęconego 40. rocznicy powstania „Solidarności”. To ekspozycja z końca 2020 
r. – podobna do wielu innych, wieszanych tu bez przeszkód od lat przy różnych 
okazjach – m.in. z cytatem słów Jana Pawła II oraz logo Związku.

A więc, nic nowego – kolejna absurdalna wpadka urzędników Gdańska, pomie-
szana z lekceważeniem nielubianej przez nich „Solidarności“, a przy okazji – tysięcy 
ludzi związanych z jej dziedzictwem.

 Wielu z nas walczyło w strajkach Grudnia 1970, w Sierpniu 1980 i w stanie 
wojennym. Wielu z członków Stowarzyszenia „Godność” należy wciąż do NSZZ 
„Solidarność”, identyfikuje się z jego historią i społecznymi zadaniami, jakie dziś 
realizuje. Zdecydowanie więc popieramy stanowisko władz Związku, które skryty-
kowały zaistniałą sytuację i odmówiły zapłacenia nałożonej kary.

Minęły dwa lata. Do końca kadencji jeszcze dużo czasu, więc pozostaje tylko 
modlić się, aby Dobry Pan Bóg oświecił włodarzy Gdańska, co do prawdziwej misji 
służenia jego mieszkańcom. I aby przydał im jednak w tej pracy minimum wyczucia 
i rozsądku. Bo jak do tej pory zdecydowanie tego brakuje.

Stanisław Fudakowski, sekretarz
Andrzej Osipów, wiceprezes

Czesław Nowak, prezes

Przeciwko karze  
nałożonej na „Solidarność”

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA GODNOŚĆ

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

Mieszkańcy Pomorza, którzy nie zdą-
żyli skorzystać z dofinansowania na 
przydomową retencję w pierwszej 
edycji programu „Moja Woda”, od 
dziś mogą ponownie składać wnio-
ski. Przyjmowaniem i rozpatrywa-
niem dokumentów zajmuje się Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program „Moja Woda” w 2020 roku 
spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem wśród osób, którym na sercu leży 
problem zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych. Rusza właśnie 
druga edycja programu. Właściciele i 
współwłaściciele domów jednorodzin-
nych w województwie pomorskim znów 
mogą ubiegać się o dofinansowanie do 
mikroinstalacji retencyjnych.

Koszty kwalifikowane obejmują za-
kup, dostawę, montaż, budowę i uru-

chomienie instalacji. Pieniądze mogą 
zostać przeznaczone na różne elementy 
instalacji służących do:
 zebrania wód opadowych (np. prze-

wodów odprowadzających wody 
opadowe),

 do ich retencjonowania w grun-
cie/zbiornikach/na dachach (czyli 
różnego rodzaju zbiorników, studni 
chłonnych, ogrodów deszczowych 
czy zielonych dachów),

 do ich dalszego wykorzystania, np. 
instalacje automatycznego nawad-
niania.
Koszty związane z tymi instalacjami 

mogą być ponoszone od 1.06.2020 r. 
do 30.06.2024 r. Oznacza to, że do 
programu kwalifikują się inwestycje 
rozpoczęte jeszcze w ubiegłym roku. 
Ważne jednak jest, by inwestycja nie 
była zakończona do momentu złożenia 
wniosku. 

Nabór wniosków trwa od 22.03.2021 
r. do czasu rozdysponowania puli środ-
ków. Wnioski należy składać w wersji 
elektronicznej przez Portal Beneficjen-
ta na stronie WFOŚiGW w Gdańsku. 
Jednocześnie należy albo wysłać wersję 
papierową pocztą na adres WFOŚiGW 
w Gdańsku, albo złożyć wniosek za po-
średnictwem portalu ePUAP.

Wszystkie informacje znajdują się 
na stronie WFOŚiGW: https://wfos.
gdansk.pl/konkursy/moja-woda-edy-
cja-2021

Urszula Pakulska, główny specjalista, 
Dział Rozwoju i Marketingu 

WFOŚiGW w Gdańsku

Znów rusza program „Moja Woda”
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Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się w Chrystusie pod sztandarem 
Kościoła!

Błogosławiony Giuseppe Toniolo 
(1845–1918), profesor ekonomii 
politycznej Uniwersytetu w Pizie

Ruch robotniczy w Królestwie Pol-
skim jest kojarzony historycznie 
z „Proletariatem”, Polską Partią So-
cjalistyczną i po części z Socjaldemo-
kracją Królestwa Polskiego i Litwy. 
Jest to obraz wyniesiony z procesu 
kształcenia, który jest obarczony tak 
dużym uproszczeniem, że można go 
uznać za fałszywy. 

Pod policyjnym dozorem

W Królestwie Polskim początki zor-
ganizowanej nowoczesnej katolickiej 
działalności społecznej wiążą się z oso-
bą charyzmatycznego kapucyna, ojca 
Honorata Koźmińskiego, Za młodu był 
on więźniem warszawskiej Cytadeli, a 
jako zakonnik znajdował się pod sta-
łym dozorem policyjnym. Po upadku 
powstania styczniowego stworzył on 26 
niejawnych zgromadzeń zakonnych. Ta 
religijna konspiracja wynikała z zakazu 
władz rosyjskich przyjmowania do za-
konów nowych kandydatów. Wyjątek 
uczyniono tylko dla paulinów na Jasnej 
Górze. Oznaczało to powolną śmierć 
życia zakonnego na ziemiach zaboru 
rosyjskiego. Ojciec Honorat potrafił z 
powodzeniem przełamać ten fatalny 
impas. Jednakże nie traktował on życia 
zakonnego jako świata oderwanego od 
rzeczywistości świeckiej. Już w 1888 
roku zwrócił  uwagę na problem wy-
zysku, który zaistniał po uwłaszczeniu 
chłopów i ich wymuszonej migracji do 
aglomeracji miejskich w poszukiwaniu 
środków utrzymania. Ludzie ci byli 
poddani ogromnej presji ekonomicznej, 
szczególnie zaś ciężki był los robotnic fa-
brycznych. Aby wspomagać te kobiety, 
zostało powołane niejawne zgromadze-
nie żeńskie Małych Sióstr od Niepokala-
nego Serca Maryi zwane także Małymi 
Siostrami Fabrycznymi. Zatrudniały się 
one same w fabrykach i starały się chro-
nić dziewczęta przed samowolą przeło-
żonych. Trzeba nadmienić, iż podobna 
działalność była prowadzona na polskiej 
wsi, gdzie męskie zgromadzenie Braci 
Sług Maryi Niepokalanej prowadziło 
zakłady krawieckie, szewskie, ogrodni-
cze, piekarnie i warsztaty, znajdowali w 
nich zatrudnienie ci, którzy nie mogli 
znaleźć pracy gdzie indziej. Na wsi słu-
żyły również Służki Niepokalanej, któ-
re uczyły szyć dziewczęta wiejskie, a z 
czasem otwierały tanie gospody i sklepy 
dedykowane najbiedniejszej ludności. 
Wielkim pomocnikiem ojca Honorata 
w tych dziełach był młody ksiądz Jerzy 
Matulewicz, późniejszy odnowiciel za-
konu marianów.

Konferencje dla robotników

Kolejni księża zaangażowani w spra-
wy robotników to ks. Karol Bliziński 

z kościoła Świętego Augustyna w War-
szawie, który w 1898 roku organizował 
w Wielkim Poście konferencje dla robot-
ników. Pomimo niezrozumienia władz 
kościelnych i niechęci innych duszpa-
sterzy, chodząc od fabryki do fabryki 
zgromadził 3 tysiące robotników, a rok 
później 5 tysięcy. Mimo tak znakomitych 
rezultatów został przez swego ordyna-
riusza przeniesiony do parafii wiejskiej. 
Podobną działalność prowadził w Ży-
rardowie ks. Władysław Żaboklicki, w 
Zawierciu ks. Franciszek Zientara, w 
Dąbrowie Górniczej ks. Grzegorz Augu-
styniak, a z czasem w Łodzi ks. Andrzej 
Rogozinski oraz wielu innych mniej 
znanych duszpasterzy. Były to przede 
wszystkim jeszcze działania formacyj-
ne, będące początkiem duszpasterstwa 
ludzi pracy.  

Przeciw nędzy moralnej 
i materialnej

Warunki pracy i sytuacja politycz-
na wymagały jednakże utworzenia 
chrześcijańskiego ruchu robotniczego. 
Działania takie wiążą się z osobą ks. 
Marcelego Godlewskiego. Należał on do 
Ligi Narodowej, a zainspirowany był po-
stawą duchowieństwa wielkopolskiego. 
Ksiądz Godlewski na początku XX wie-

ku rozpoczął nową formę działalności 
w środowisku robotniczym. Powołał do 
istnienia nielegalną Straż Królestwa Pol-
skiego i Litwy. Po ogłoszeniu przez cara 
Mikołaja II Manifestu z 30 października 
1905, poszerzającego znacząco zakres 
wolności, Straż została przekształcona w 
legalne Stowarzyszenie Świętego Józefa 
przy parafii Świętego Krzyża w Warsza-
wie. Jednakże ksiądz Godlewski uważał, 
że takie działania są niewystarczające. 
W jego bowiem ocenie rozpanoszenie 
się liberalizmu, wszechwładza kapitału 
sprawiała, iż nędza tak moralna, jak i 
materialna w środowisku robotniczym 
stale się potęgowała. Taka ocena rze-
czywistości spowodowała, iż do księdza 
sami zgłosili się robotnicy. Uważali oni, 
że należy się im pomoc od Kościoła, a w 
walce pomiędzy organizacjami socjali-
stycznymi a narodowo-demokratyczny-
mi istnieje naturalny pośrednik – kapłan 
katolicki. W takich uwarunkowaniach 
narodziła się idea powołania do życia 
Stowarzyszenia Robotników Chrześci-
jańskich (SRCh). Jego statut stworzył 
ks. Matulewicz. Organizacja została po-
wołana do życia w 1906 roku, w trakcie 
trwania walk rewolucyjnych, których 
kontynuacją były niepokoje trwające 
na ziemiach polskich aż do 1908 roku. 
Pierwszym prezesem stowarzyszenia 

został Ksawery Skowroński, zaś po nim 
od 1908 r. Gracjan Czyżewski. Celem 
statutowym stowarzyszenia było …pod-
niesienie stanu robotniczego pod wzglę-
dem religijno-moralnym, umysłowym, 
społecznym, materialnym i narodowym 
według zasad Kościoła Rzymsko-Katolic-
kiego. Środkami wiodącymi do tego celu 
miały być branżowe oddziały zawodowe 
tworzone w ramach SRCh, biura pośred-
nictwa pracy i instytucje samopomocy. 

Praktycznie zaś sklepy, kasy zapomo-
gowe i oszczędnościowo-pożyczkowe, 
szkoły, domy robotnicze, biblioteki 
i czytelnie. SRCh miało też rozwijać 
pośrednictwo między pracodawcami 
i pracobiorcami oraz organizować sądy 
polubowne. Taka postawa była w jawnej 
sprzeczności do działań ugrupowań in-
spirowanych marksizmem, które prefe-
rowały konfrontację klasową, posuwając 
się do działań terrorystycznych na wiel-
ką skalę.

Pierwszy zjazd stowarzyszenia miał 
miejsce 18 października 1906 roku w 
Częstochowie. Przyjęto na nim model 
scentralizowany organizacji, tym samym 
kładąc kres samodzielnym działaniom 
organizacji branżowych, takich jak Sto-
warzyszenie Stróżów Domowych, Stowa-
rzyszenie Oficjalistów Handlowych itp. 
Pomimo to rosyjskie władze gubernialne 
rejestrowały koła SRCh pod różnymi na-
zwami. W Łodzi bardzo prężnie działała 
już od 1905 roku organizacja o nazwie 
Demokracja Chrześcijańska. Jej twórcą 
był wikary w parafii Świętego Krzyża ks. 
Andrzej Rogoziński. Będąc wstrząśnię-
ty wyzyskiem ludu przez fabrykantów, 
zgromadził on wokół siebie robotników. 
W 1906 roku dzięki jego negocjacjom 
nie doszło do lokautu (zwolnienia ca-
łych załóg fabryk) w dwóch najwięk-
szych łódzkich i jednych z największych 
na świecie zakładach włókienniczych 
Scheiblera i Grohmanna, zaś dzięki in-
terwencji ks. Jana Albrechta wznowiono 
pracę w fabryce Bidermanna. Działania 
te były zbawienne dla robotników i ich 
rodzin. Strajki i lokauty spychały bowiem 
społeczność robotniczą na dno nędzy. 
Jednakże działalność ta skutkowała nie-
nawiścią ze strony socjalistów, która w 
dobie powszechnej anarchii i bezprawia 
była szalenie niebezpieczna. 

Ratunek w spółdzielczości 

Ksiądz Rogoziński energicznie zabie-
gał o pracę dla robotników, bronił przed 
wyzyskiem, propagował spółdzielczość. 
W grudniu 1905 roku w Łodzi powołano 
do istnienia pierwszy sklep spółdzielczy. 
W bardzo szybkim tempie powstało ich 

POWSTANIE KATOLICKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO. ZABÓR ROSYJSKI

Obrońcy robotników w sutannach

Błogosławiony Honorat Koźmiński 
OFMCap

Ks. Marceli Godlewski Ks. Stanisław Adamski Ks. Piotr Wawrzyniak

Ks. biskup Kazimierz Ruszkiewicz Ks. Kazimierz Zimmermann Ks. abp Jerzy Matulewicz

Stowarzyszenie Robotników 
Chrześcijańskich prowadziło 
wielostronną działalność 
zawodową, religijno-moralną, 
opiekuńczą, kulturalną 
i oświatową. Za najważniejszą 
uważano doskonalenie 
zawodowe, pogłębianie 
prawd wiary i wzrost etyczny. 
Z tą ostatnią kwestią wiązała 
się szeroka akcja opiekuńcza 
i samopomocowa. 



19Nr 4 / kwiecień 2021HISTORIA

120. Organizatorem tych działań był 
ks. Albrecht. Kolejny łódzki kapłan ks. 
Wacław Wyrzykowski powołał w Łodzi 
pierwszą spółdzielczą tkalnię robotniczą, 
tworząc wyłom w systemie kapitalistycz-
nym Łodzi. Ostatecznie tak prężna De-
mokracja Chrześcijańska, współdziałając 
w tym czasie z Narodowym Związkiem 
Robotniczym, dołączyła do SRCh. Po-
dobna sytuacja zaistniała w Często-
chowie, gdzie założone przez księdza 
Władysława Jakowskiego Katolickie Sto-
warzyszenie Robotników Polskich, liczą-
ce 4 tysiące członków i czynne na niwie 
spółdzielczej, również weszło w skład 
SRCh (sam ksiądz Jakowski ostatecznie 
związał się ze Związkiem Katolickim). 
Scenariusz ten został powtórzony także 
we Włocławku, gdzie istniały Chrześci-
jańskie Stowarzyszenie Rzemieślników i 
Przemysłowców pod wezwaniem Świę-
tego Józefa oraz Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Robotników. Po połączeniu się 
powołały one okręg włocławski SRCh.

W latach 1906–1907 struktury SRCh 
powstały we wszystkich większych 
ośrodkach robotniczych Królestwa 
Polskiego. W 1908 roku posiadało ono 
osiem okręgów: warszawski, łódzki, 
dąbrowski, piotrkowski, radomski, wło-
cławski, częstochowski i augustowski, 
skupiając blisko 25 tysięcy członków. 
Pomimo apolityczności stowarzyszenia 
wielu członków SRCh, świeckich i du-
chownych, należało indywidualnie do 
Narodowej Demokracji.

SRCh prowadziło wielostronną dzia-
łalność zawodową, religijno-moralną, 
opiekuńczą, kulturalną i oświatową. Za 
najważniejszą uważano doskonalenie 
zawodowe, pogłębianie prawd wiary i 
wzrost etyczny. Z tą ostatnią kwestią wią-
zała się szeroka akcja opiekuńcza i samo-
pomocowa. W celu ulżenia najuboższym, 
jak już wcześniej powiedziano, podej-
mowano niejednokrotnie kompromisy 
z pracodawcami, co było ostro krytyko-
wane przez socjalistów. Rozwijano kasy 
– zapomogowe, pogrzebowe, oszczęd-
nościowo-pożyczkowe. Organizowano 
przychodnie lekarskie, stworzono sieć 
współpracujących aptek, gdzie członko-
wie SRCh i ich rodziny mogli kupować 
lekarstwa z 30-procentowym rabatem. 
Stworzono 500 sklepów i warsztatów 
spółdzielczych. Wyprzedzając swoją 
epokę, propagowano ideę współudziału 
robotników w zyskach przedsiębiorstw 
kapitalistycznych. Tworzono liczne czy-
telnie i biblioteki, chóry, orkiestry i orga-
nizowano zabawy taneczne. Żadna inna 
organizacja w Królestwie nie utworzyła 
tylu domów ludowych. Stworzono wła-
sne szkolnictwo zawodowe, organizowa-
no kursy i odczyty. Inicjowano tworzenie 
szkół elementarnych i kursów dla anal-
fabetów – niestety zabronionych przez 
władze rosyjskie. Mimo tych szykan 
dalej uczono czytania i pisania osoby 
pracujące i starsze. Ksiądz Matulewicz 
powołał do istnienia kursy społeczne 
SRCh, przez które przewinęły się setki 
osób. Wśród wykładowców znaleźli się 
m.in.: ks. Stanisław Adamski, później-
szy biskup śląski, ks. Piotr Wawrzyniak, 
twórca spółdzielczości kredytowej i rol-
niczej w Wielkopolsce, nazywany przez 
Niemców „polskim ministrem finan-
sów”, znakomity socjolog ks. Kazimierz 
Zimmermann, późniejszy profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, i wielu 
innych. Organem prasowym SRCh był 
„Pracownik Polski”, którego nakład się-
gnął w szczytowym momencie 18 tysięcy 
egzemplarzy. W 1912 roku ks. Godlew-

ski podjął się wydawania miesięcznika 
„Ruch Chrześcijańsko-Społeczny”, było 
to pismo o wysokim poziomie intelektu-
alnym. Dominowała w nim interpretacja 
społecznych dokumentów papieskich. 
Zostało jednak zamknięte jeszcze w tym 
samym roku z powodu braku szerszego 
zainteresowania.

Obojętność inteligencji

Rok 1908 był końcem walk zbrojnych 
toczących się na ziemiach polskich od 
1904 roku w ramach rosyjskiej rewo-
lucji, był on także apogeum rozwoju 
SRCh. Samo stowarzyszenie przeżyło 
zawieruchę I wojny światowej, ale jego 
wpływy nigdy nie były już tak silne. Stan 
taki miał kilka przyczyn. Robotnikom w 
okresie wielkiego ucisku przyszli z po-
mocą wyłącznie ich duszpasterze. Nawet 
Narodowa Demokracja krytykowała 
stowarzyszenie za zbytnie angażowanie 
się w sprawy społeczne, a niedocenianie 
sprawy narodowej. Inteligencja pozo-
stawiła ich w godzinie próby całkowicie 
osamotnionych lub sama durzyła się w 
oparach marksizmu. Bardzo bolesna jest 
w tym kontekście znacznie późniejsza 
konstatacja Aleksandra Bocheńskiego, 
który mówił: Aspiracje klas niższych są 
dla inteligencji polskiej obojętne. 

Osamotnieni robotnicy i ich duszpa-
sterze okazali się za słabi, aby móc pla-
nować i realizować pracę długofalową, 
jednocześnie zmagając się z jednej stro-
ny z marksistowską demagogią i prądami 
laickimi a obojętnością z drugiej. Złożo-
na była również postawa hierarchicznego 
Kościoła. Jego przedstawiciele zgodnie z 
treściami encykliki Leona XII „Rerum 
novarum” z 1891 roku oraz „Graves de 
communi” z roku 1901 powołali 9 paź-
dziernika 1905 r. pod przewodnictwem 
sufragana warszawskiego ks. bp. Kazimie-
rza Ruszkiewicza Komisję Pracy Społecz-
nej. W jej pracach brał udział również ks. 
Godlewski. Postanowiono wtedy, że będą 
tworzone chrześcijańskie związki zawo-
dowe, banki ludowe, pracownicze kasy 
oszczędnościowo-pożyczkowe i wyda-
wana prasa dedykowana robotnikom. 
Jednakże program ten był obiektywnie 
trudny do zrealizowania z powodów 
swego nowatorstwa na terenie Imperium 
Rosyjskiego i nakładał się na trwającą 
rewolucję. W kwietniu 1907 r. powoła-
no własną organizację o nazwie Związek 
Katolicki pod przewodnictwem hrabiego 
Juliusza Ostrowskiego. Jego liczebność z 
biegiem czasu wyniosła  blisko 40 tysięcy 
członków, ale tylko 5 tysięcy robotników. 
Pewne sukcesy związek uzyskał jednakże 
na polu oświaty i wychowania, tworząc w 
dwa lata 117 bibliotek oraz 58 ochronek. 

Oskarżeni o modernizm

Bardzo niebezpieczne dla SRCh 
było oskarżenie wysuwane ze strony 
władz Związku Katolickiego wobec 
księży Godlewskiego i Matulewicza o 
modernizm, który jako błędny został 
potępiony przez papieża Piusa X w 
1907 roku. Tropieniem modernistów 
zajmowała się instytucja „Sodalitium 
Pianum” na czele, której stał rzymski 
prałat ks. Umberto Benignini. Na liście 
modernistów został ujęty ks. Matule-
wicz, charakteryzowany jako jeden z 
największych na świecie modernistów. 
Sytuację uratowała osobista audien-
cja udzielona przez papieża w dniu 
25 maja 1909 roku ks. Godlewskiemu 
oraz członkom SRCh: tkaczowi z Łodzi 

Wojciechowi Pietrasowi, odlewnikowi 
z Warszawy Edmundowi Kwikowi oraz 
pierwszemu prezesowi SRCh Ksawere-
mu Skowrońskiemu. Delegaci wyrazili 
Ojcu Świętemu swoje przywiązanie do 
niego i Stolicy Apostolskiej. W odpo-
wiedzi Pius X stwierdził: Z całego serca 
błogosławimy waszą organizację, aby 
zawsze wierną będąc Bogu, rozwijała 
się z jak najlepszym pożytkiem dla jej 
członków.

Opieka nad kobietami

Historia SRCh nie wyczerpuje 
w żadnej mierze aktywności katolic-
kiej na niwie związkowej. Warto w tym 
momencie choćby wspomnieć o utwo-
rzonym w 1906 roku Chrześcijańskim 
Związku Rękodzielniczek „Dźwignia”, 
zorganizowanym przez siostry ze Zgro-
madzenia Sióstr Najświętszego Imienia 
Jezus, dziele ojca Honorata i Franciszki 
Marii Witkowskiej. Był to związek za-
wodowy mający na celu opiekę socjal-
ną, prawną i materialną nad kobietami 
pracującymi w rękodzielnictwie. I jak 
w wielu innych przypadkach, tak i tu 
w jego powstanie zaangażowali się księ-
ża Godlewski i Matulewicz.

Beatyfikacja i medal 
Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata

Na koniec warto powiedzieć kil-
ka słów o dalszych losach bohaterów 
tworzących chrześcijańskie związki 
zawodowe w Polsce. Ojciec Honorat 
Koźminski, który zmarł w 1916 r., na 
dekadę przed swoją śmiercią został 
przez Stolicę Apostolską odsunięty od 
kierowania zgromadzeniami. Osta-
tecznie jednak to właśnie jego posta-
wa została uznana za wzór cnót, co 
wyrażone zostało przez wyniesienie 
go do grona błogosławionych w roku 
1988 przez Jana Pawła II. Ksiądz Jerzy 
Matulewicz został zaś arcybiskupem 
wileńskim i wizytatorem apostolskim 
na Litwie. Osobiście opowiedział się za 
etnosem litewskim i zmarł w Kownie w 
1927 roku. Został beatyfikowany przez 
Jana Pawła II w roku 1987 i jest obecnie 
uważany za jednego z patronów Litwy. 
Ksiądz Marceli Godlewski będzie w 
okresie międzywojennym jednym z 
głównych piewców hasła „Swój do swe-
go”, propagującego podobnie jak przed 
I wojną światową rozwój polskiego 
handlu i usług w separacji od Żydów. 
Na tę postawę z pewnością wpłynęły 
reakcje żydowskie. Społeczność żydow-
ska uznawała bowiem polski ruch spół-
dzielczy za niebezpieczny dla podstaw 
ekonomicznych swojej społeczności (co 
było obiektywną prawdą) i definiowa-
ła go jako antysemicki. Ostatecznie ks. 
Godlewski zostanie zaliczony obok ks. 
Kazimierza Lutosławskiego (głównego 
współtwórcę harcerstwa i wybitnego 
parlamentarzystę) oraz ks. Stanisława 
Trzeciaka (znakomitego orientalistę i 
znawcę historii Żydów) za głównego 
polskiego antysemitę. W czasie okupa-
cji niemieckiej położy on ogromne za-
sługi w ratowaniu Żydów, szczególnie 
dzieci. Zmarł w 1945 roku, zaś w roku 
2009 pośmiertnie został uhonorowany 
przez Instytut Yad Vashem Medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 
Ksiądz Marceli cały czas czeka na chwa-
łę ołtarzy.

dr Aleksander Kozicki 
Zdjęcia: Wikimedia Commons

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 11 marca 2021 roku 
zmarł nasz Kolega, Przyjaciel i wieloletni Członek NSZZ ,,Solidarność” 

ś.p. 

Przemysław Tonko 
 

U śp. Przemka 9 marca potwierdzono wirusa COVID-19.
Z Rodziną, Przyjaciółmi, Koleżankami, Kolegami i znajomymi łączymy się 

w ogromnym żalu i smutku, oraz wiarą iż zamknęły się za Nim bramy  
na ziemi, by mogły otworzyć się przed Nim bramy niebios,  

gdzie nie istnieje pośpiech, ból ani smutek.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”  
Remontowa Shipbuilding S.A. 

Teresa Zajdel (ur. w 1933 roku w Łucku 
na Wołyniu) była aktywną członkinią „So-
lidarności Walczącej” w latach 1984-1989, 
łączniczką podziemnych struktur Solidar-
ności Walczącej w Trójmieście. Prowadziła 
m.in. punkt kontaktowy, pomagała repre-
sjonowanym i ukrywającym się działa-
czom „Solidarności”. Udostępniała swoje 
mieszkanie do nadawania audycji Radia 
SW. Zajmowała się kolportażem nieza-
leżnej prasy i książek, przygotowywaniem 
transparentów.

Teresa Zajdel była odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i So-
lidarności (2016 r.), Krzyżem Solidarności 
Walczącej, Medalem 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości oraz odznaką „Bohaterom Sierpnia ’80” nadawaną przez Pre-
zydenta Miasta Gdyni i Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Mszą św. odprawioną przez ks. infułata Daniela Nowaka w kościele Parafii 
Chrystusa Króla rozpoczęły się wejherowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

W Auli Jana Pawła II, która znajduje się przy Kolegiacie Trójcy Świętej, otwar-
ta została wystawa poświęcona Żołnierzom Wyklętym. Wydarzenie przygotowali 
Henryk Jarosz, Edward Formela oraz Mieczysław Selin z wejherowskiej Wspólnoty 
Pokoleń. Wszystkie materiały, jakie można było tam zobaczyć, pochodzą z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Gdańsku. Pierwszymi osobami, które obejrzały wystawę, 
byli żołnierze Garnizonu Wejherowskiego, harcerze oraz grupa osób z Klubu AA. 

– Wystawę w naszym mieście można było zwiedzać do końca marca – informuje 
Henryk Jarosz. 

Dodajmy, że tego samego dnia, w ramach uroczystości związanych ze świętem 
Żołnierzy Wyklętych, pod Bramą Piaśnicką zostały złożone wiązanki kwiatów i 
zapalone znicze.

(tm)

Pożegnaliśmy Teresę Zajdel  
z „Solidarności Walczącej” Trójmiasto

Wyklęci upamiętnieni w Wejherowie
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Uroczyste otwarcie wystawy w Auli Jana Pawła II w Wejherowie.
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ZUS INFORMUJE

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

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 „Solidar-
ność” w trybie stacjonarnym 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.

PORADY PRAWNE

Jak jest obliczana 
emerytura?
Wysokość emerytury zawsze wzbudza emocje. Wiele osób zastanawia się, 
jak obliczane jest to świadczenie. W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowa-
nej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek 
opłaconych w czasie aktywności zawodowej. 

Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończy powszechny wiek 
emerytalny (60/65 lat) i opłacił przynajmniej jedną składkę na ubezpieczenia spo-
łeczne. 

Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej składek odło-
żymy i im później przejdziemy na emeryturę, tym wyższe świadczenie otrzymamy. 
Ustawa określa jedynie minimalny wiek przejścia na emeryturę. Jest ona bowiem 
prawem, a nie obowiązkiem. Każdy sam podejmuje decyzję o zakończeniu aktyw-
ności zawodowej. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego 
podwyższa naszą emeryturę o ok. 8–10 procent. 

Samo wyliczenie emerytury sprowadza się do prostego działania. Należy po-
dzielić kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych 
na indywidualnym koncie ubezpieczonego i subkoncie oraz zwaloryzowanego 
kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej tych, którzy pra-
cowali przed 1999 r., przez średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na 
emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia wyraża się w miesiącach i ustala wspólnie 
dla mężczyzn i kobiet. 

Od stażu pracy zależy gwarancja, że emerytura nie będzie niższa od kwoty naj-
niższej gwarantowanej emerytury, która od 1 marca wynosi 1250,80 zł. Dostanie 
ją kobieta, która ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych 
oraz mężczyzna, który ma ich co najmniej 25 lat. Okresy składkowe związane są 
z aktywnością zawodową. Mogą to być okresy ubezpieczenia czy samodzielnego 
opłacania składek. Natomiast okresy nieskładkowe to czas braku tej aktywności, 
np. nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem jej ukończenia) 
czy pobierania zasiłku chorobowego. Okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 
1/3 okresów składkowych.

Na wysokość emerytury znacząco wpływa waloryzacja składek i kapitału po-
czątkowego. Polega ona na pomnożeniu zapisanych w ZUS kwot przez wskaźnik 
waloryzacji.

Wysokość hipotetycznej emerytury możemy obliczyć sami w specjalnym kalku-
latorze udostępnionym na stronie zus.pl. Taką informację znajdziemy też na swoim 
profilu na PUE ZUS. Decydując się na przejście na emeryturę, warto najpierw skon-
taktować się z doradcą emerytalnym. Taki doradca znajduje się w każdej placówce 
ZUS. Pomoże on nie tylko obliczyć wysokość hipotetycznej emerytury, ale także 
podpowie, jakie dokumenty przygotować i jak je wypełnić.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Od 15 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrod-
ków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich 
korzystać, muszą jednak pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Osoba skierowana na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym otrzyma 
z ZUS zawiadomienie o skierowaniu wraz z ulotką informacyjną. Takie zawiado-
mienia dostaną również ci, którzy otrzymali je wcześniej, a ze względu na wstrzy-
manie wyjazdów nie mogli z nich skorzystać.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy przekazać swój numer telefonu do od-
działu ZUS, który skierował na rehabilitację lub do ośrodka rehabilitacyjnego, do 
którego zostało wystawione skierowanie.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatyw-
ny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka konieczne 
jest wykonanie testu. O zleceniu wykonania testu poinformuje ośrodek rehabilitacyjny. 
Test jest bezpłatny. Aby go wykonać, należy zgłosić się do punktu pobrań nie wcześniej 
niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Na badanie trzeba zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zawiadomienie                      
o skierowaniu na rehabilitację leczniczą. O wyniku testu poinformuje telefonicznie 
ośrodek rehabilitacyjny.

Co ważne, nie należy planować wyjazdu, zanim ośrodek nie poinformuje o ne-
gatywnym wyniku testu. Osoby, które przebywają na kwarantannie albo w izolacji, 
muszą pozostać w domu. Ci, którzy nie mogą jechać na rehabilitację, również po-
winni poinformować o tym ZUS. 

Istotne jest również aby poinformować ośrodek rehabilitacyjny o ewentualnej 
zmianie numeru telefonu.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Wyjazdy na rehabilitację

Pracownikowi, który uległ wypad-
kowi przy pracy lub zachorował na 
chorobę zawodową, przysługują 
określone świadczenia zgodnie z 
ustawą z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z ty-
tułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1205). Jednym z nich jest jednora-
zowe odszkodowanie z tytułu sta-
łego lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu, spowodowanego wy-
padkiem przy pracy lub chorobą 
zawodową.

Wysokość kwot jednorazowych od-
szkodowań ogłasza minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia społecznego. 
Kwota przysługująca za jeden procent 
uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz 
w roku i nowe stawki obowiązują od 1 
kwietnia danego roku do 31 marca roku 
następnego. Nowe kwoty jednorazo-
wych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej, 
o których mowa w ustawie z dnia 30 
października 2002 r., obowiązujące od 1 
kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 
r. wynoszą:
1. 1033 zł za każdy procent stałego 

lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu;

2. 1033 zł za każdy procent stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku 

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

3. 18 086 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji ubezpieczonego;

4. 18 086 zł z tytułu orzeczenia cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz 
niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji wskutek pogorszenia się 
stanu zdrowia rencisty; 

5. 93 014 zł, jeżeli do jednorazowego 
odszkodowania uprawniony jest 
tylko jeden członek rodziny – mał-
żonek lub dziecko zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty;

6. 46 507 zł, jeżeli do jednorazo-
wego odszkodowania uprawnio-
ny jest jeden członek rodziny 
zmarłego ubezpieczonego lub 
rencisty inny niż małżonek lub 
dziecko;

7. 93 014 zł, jeżeli do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnieni są 
równocześnie małżonek i jedno 
lub więcej dzieci zmarłego ubezpie-
czonego lub rencisty, oraz 18 086 zł 
z tytułu zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego na każde 
z tych dzieci;

8. 93 014 zł, jeżeli do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnionych 
jest równocześnie dwoje lub więcej 
dzieci zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 18 086 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszkodowania 
przysługującego na drugie i każde 
następne dziecko;

9. 18 086 zł, jeżeli obok małżonka lub 
dzieci do jednorazowego odszkodo-
wania uprawnieni są równocześnie 
inni członkowie rodziny zmarłego 
ubezpieczonego lub rencisty, każde-
mu z nich niezależnie od odszkodo-
wania przysługującego małżonkowi 
lub dzieciom;

10. 46 507 zł, jeżeli do jednorazowe-
go odszkodowania uprawnieni są 
tylko członkowie rodziny inni niż 
małżonek lub dzieci zmarłego, oraz 
18 086 zł z tytułu zwiększenia tego 
odszkodowania przysługującego 
na drugiego i każdego następnego 
uprawnionego.

Obwieszczenie ministra rodziny i poli-
tyki społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. 
w sprawie wysokości kwot jednorazo-
wych odszkodowań z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej 
(Monitor Polski z dnia 24 lutego 2021 r  
poz. 217).

Iwona Pawlaczyk

BHP

Wyższe odszkodowania za wypadek 
przy pracy lub chorobę zawodową

Emeryci w tym roku dwukrotnie 
otrzymają dodatkowe świadczenie. 
Tak zwana trzynasta emerytura tra-
fi do nich w kwietniu, w listopadzie 
wesprze emeryckie budżety  „czter-
nastka”. Dodatkowe świadczenie ma 
znaczenie i potrzebny zastrzyk pie-
niędzy. Tym bardziej że rośnie gru-
pa emerytów, którzy nie otrzymują 
nawet emerytury minimalnej.

1 kwietnia br., otrzymując emerytu-
rę lub rentę, emeryci otrzymają tzw. 13 
emeryturę, czyli dodatkowe świadcze-
nie. Będzie to 1250 zł brutto, tyle, ile 
wynosi emerytura minimalna. Łączny 
koszt kwietniowego bonusu wyniesie 
12 mld zł. 

Jest to świadczenie adresowane do 
wszystkich emerytów, także tych, którzy 
nie nabyli prawa do pełnej, najniższej 
emerytury, bez względu na wysokość 
pobieranego świadczenia. „Minimal-
na” nie jest, paradoksalnie, najniższą 
wypłacaną emeryturą i nie przysługu-
je   automatycznie wszystkim, którzy 

ukończyli wiek emerytalny. Przysługuje 
ona mężczyznom po 25 latach okresów 
składkowych i nieskładkowych oraz 
kobietom po 20 latach okresów skład-
kowych i nieskładkowych. Okresy nie-
składkowe nie mogą przekroczyć jednej 
trzeciej okresów składkowych. Stąd do-
datkowa waga „trzynastej emerytury”. 
W grudniu ub.r. 310 tys. osób (o 50 tys. 
więcej niż w 2019 r.) otrzymało emery-
tury niższe niż minimalna. 

Przy tzw. czternastej emeryturze 
obowiązywać już będzie kryterium do-
chodowe (próg dochodowy). Świadcze-
nie zostanie wypłacone w listopadzie. 
Jego wysokość w większości wypadków 
wyniesie 1250,88 zł brutto. „Czternast-
ka” w pełnej wysokości trafi do emery-
tów, których comiesięczne świadczenie 
nie przekracza 2900 zł brutto, czyli we-
dług rządowych szacunków do 7,9 mln 
osób. 1,2 mln emerytów i rencistów, 
których świadczenia są wyższe, otrzy-
ma „czternastki” pomniejszane, zgod-
nie z zasadą złotówka za złotówkę, czyli 

każda złotówka powyżej 2,9 tys. złotych 
będzie od „czternastki” odejmowana. 
Pół miliona emerytów, których comie-
sięczne świadczenie jest wyższe niż 4,2 
tys. zł, nie otrzyma w listopadzie dodat-
kowego wsparcia.

Na wypłatę „czternastek” rząd prze-
znaczył ok. 11,3 mld zł. Łącznie na oba 
dodatkowe świadczenia państwo wyda 
ponad 23,3 mld zł.  

Nie należy unikać płacenia skła-
dek i szukać sposobów płacenia jak 
najniższych. Zlecenia są już od kilku 
lat oskładkowane. Przypomnijmy, że 
okres składkowy to ten, w którym opła-
caliśmy składki do ZUS, np. z umowy 
o pracę. Okres nieskładkowy to np. 
czas pobierania zasiłku chorobowego 
lub czas studiów, zarejestrowania się 
jako bezrobotny bez prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych, lub praca na umo-
wy o dzieło, czy rezygnacja z pracy, by 
zająć się opieką nad mniej niż czwórką 
dzieci.   

(asg)

Dodatkowe wsparcie emerytów i rencistów
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Pytanie: Czy dopuszczalne jest peł-
nienie funkcji społecznego inspektora 
pracy po upływie jego kadencji w czasie 
ogłoszenia stanu epidemii? 

Odpowiedź: Tak, dopuszczalne będzie 
pełnienie funkcji społecznego inspek-
tora pracy po upływie jego kadencji 
w czasie stanu epidemii.

Uzasadnienie

Status prawny społecznego inspekto-
ra pracy unormowano w ustawie z dnia 
24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji 
pracy (Dz. U. 2015.567 t.j.). Na podsta-
wie art. 6 ust. 1 tej ustawy społecznych 
inspektorów pracy wybierają i odwołują 
pracownicy zakładu pracy. Ustęp 6 tego 
przepisu doprecyzowuje, że wybory spo-
łecznych inspektorów pracy przeprowa-
dzają zakładowe organizacje związkowe 
na podstawie uchwalonych przez siebie 
regulaminów wyborów.

Artykuł 13. ust. 1 ustawy przewiduje 
szczególną ochronę trwałości stosunku 
pracy polegającą na zakazie wypowie-
dzenia i rozwiązania umowy o pracę z 
pracownikiem pełniącym funkcję spo-
łecznego inspektora pracy w czasie trwa-

nia mandatu oraz w okresie roku po jego 
wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczy-
ny uzasadniające rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia.

W Polsce ogłoszono stan epidemii 
w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do 
odwołania w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. 
U. z 2020 r., poz. 491).

Jeżeli upłynęła kadencja społeczne-
go inspektora pracy, powinny zostać 
przeprowadzone ponowne wybory. W 
obecnej sytuacji przeprowadzenie wybo-
rów społecznego inspektora pracy może 
stanowić narażenie pracowników na ry-
zyko utraty zdrowia lub życia w związku 
z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. 
Przeprowadzenie wyborów może także 
być utrudnione z uwagi na nieobecność 
pracowników w zakładzie pracy (praca 
zdalna, wykorzystywanie świadczenia 
opiekuńczego w związku z opieką nad 
dzieckiem, kwarantanna).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374, dalej ustawa o COVID-19) nie wpro-
wadziła w zakresie wyborów społecznego 
inspektora pracy rozwiązań szczególnych 
na czas trwania epidemii. W ustawie 
wprowadza się rozwiązania, które pozwo-
lą na realizację określonych obowiązków 
z zakresu prawa pracy po odwołaniu 
stanu epidemii w Polsce (np. art. 12a do-
tyczy badań okresowych). Po odwołaniu 
stanu epidemii pracodawca i pracownik 
są obowiązani niezwłocznie podjąć wy-
konywanie zawieszonych obowiązków, 
przy czym ustawodawca wskazuje różne 
terminy na realizację obowiązków (np. o 
których mowa w ust. 1, i wykonać je w 
okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 
odwołania danego stanu).

Należy jednak zauważyć, że sądy roz-
patrywały sprawy, w których społeczny 
inspektor pracy po wygaśnięciu mandatu, 
wobec braku wyborów uzupełniających, 
nadal traktowany był jako społeczny in-
spektor pracy oraz wykonywał wszystkie 
czynności określone ustawą o społecznej 
inspekcji pracy. Działalność ta odbywała 
się za zgodą pracowników, pracodawcy 
i organizacji związkowych działających 
w zakładzie pracy. Brak zawarcia przez 

działające w zakładzie pracy organizacje 
związkowe porozumienia wyborczego 
w sprawie przeprowadzenia nowych wy-
borów społecznych inspektorów pracy 
oceniany był jako akceptacja istniejącego 
stanu rzeczy. Zatem istotne znaczenie ma 
tu wola pracowników zakładu pracy.

W wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r. 
(I PKN 755/00) Sąd Najwyższy wskazał, iż 
przedłużenie czasu pełnienia funkcji za-
kładowego społecznego inspektora pracy 
po upływie czteroletniej kadencji zgodnie 
z wolą pracowników, którzy wprawdzie 
nie przeprowadzili formalnego wyboru 
nowego inspektora pracy (…), lecz ponad 
wszelką wątpliwość zaakceptowali dalsze 
pełnienie przez powódkę funkcji społecz-
nego inspektora pracy, uzasadnia objęcie 
szczególną ochroną jej stosunku pracy.  

W wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. 
(II PK 371/09) Sąd Najwyższy przyjął, że 
nawet brak przeprowadzenia formalnych 
wyborów społecznego inspektora pracy 
nie wyklucza objęcia jego stosunku pracy 
ochroną szczególną, o ile pełni tę funkcję 
przy dorozumianej i niewątpliwej zgodzie 
pracodawcy (LEX nr 590317).

Znaczenie woli pracowników zaak-
centował Sąd Najwyższy w postanowie-
niu z dnia 9 listopada 1995 r., III PO 

16/95 (OSNAPiUS 1996 r. nr 12, poz. 
68), stwierdzając, że stosownie do art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 
r. o społecznej inspekcji pracy zarówno 
wybór, jak i odwołanie z funkcji zakłado-
wego społecznego inspektora pracy ,,leży 
tylko i wyłącznie w gestii pracowników 
danego zakładu pracy”. W konkluzji Sąd 
Najwyższy w wymienionym postano-
wieniu przyjął, że wybór społecznego 
inspektora pracy przez pracowników za-
kładu pracy nie podlega żadnej kontroli 
zewnętrznej.

Podsumowując, można przyjąć, że 
w obecnej sytuacji, wobec braku odpo-
wiedniej regulacji prawnej w ustawie 
o COVID-19, w przypadku zgody ze 
strony pracowników i organizacji związ-
kowych, po upływie kadencji społeczny 
inspektor pracy może nadal pełnić swoją 
funkcję i przysługiwać mu będzie szcze-
gólna ochrona trwałości stosunku pracy.

Oprac. Ewa Kędzior,  
dr Anna Reda-Ciszewska

Zespół Prawny, Biuro Eksperckie, Dialo-
gu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

PORADNIK PRACOWNIKA W DOBIE EPIDEMII

Kadencja społecznego inspektora pracy

I. Kwota wolna od potrąceń 
komorniczych

Od 1 stycznia 2021 r. płaca minimal-
na wzrosła z poziomu 2600 zł brutto 
do kwoty 2800 zł brutto. Tym samym 
wzrosły również kwoty wolne od potrą-
ceń komorniczych w 2021 r.

Na mocy art. 871 §1 kodeksu pracy 
wolna od potrąceń jest kwota wynagro-
dzenia za pracę w wysokości:
 minimalnego wynagrodzenia za 

pracę przysługującego pracownikom 
zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, po odliczeniu składek na 
ubezpieczenia społeczne, zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych oraz wpłat dokonywanych do 
PPK – przy potrącaniu sum egzekwo-
wanych na mocy tytułów wykonaw-
czych na pokrycie należności innych 
niż świadczenia alimentacyjne,

 75 proc. wymienionego wynagrodze-
nia – przy potrącaniu zaliczek pienięż-
nych udzielonych pracownikowi,

 90 proc. wymienionego wynagrodze-
nia – przy potrącaniu kar pieniężnych 
przewidzianych w art. 108 k.p.
W czasie epidemii koronawirusa kwo-

ty wolne od potrąceń mogą zostać pod-
wyższone. Pozwala na to art. 52 ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprze-

strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.). Przepis 
ten stanowi, że jeżeli pracownikowi zostało 
obniżone wynagrodzenie lub członek ro-
dziny pracownika utracił źródło dochodu, 
kwoty określone w art. 871 § 1 k.p. ulegają 
zwiększeniu o 25 proc. na każdego nieosią-
gającego dochodu członka rodziny, które-
go pracownik ten ma na utrzymaniu.

II. Wstrzymane eksmisje

Na czas obowiązywania stanu epi-
demicznego w kraju wstrzymano wy-
konywanie eksmisji z lokali mieszkal-
nych. Na podstawie art. 15 zzu ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach (tarcza 2.0) eksmisji 
z  okali mieszkalnych nie wykonuje się 
w okresie obowiązywania stanu epide-
mii ogłoszonego z powodu COVID-19. 
Sytuacja taka nie dotyczy jedynie osób, 
wobec których wydano orzeczenie eks-
misyjne na podstawie art. 11a ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, czyli wobec oso-
by stosującej przemoc w rodzinie.

III. Dodatki mieszkaniowe 
w czasie pandemii

5 stycznia 2021 r. weszły w życie 
przepisy umożliwiające przyznanie 

najemcom oraz podnajemcom lokali 
mieszkalnych, którzy zostali dotknię-
ci ekonomicznymi skutkami epidemii 
COVID-19, dodatków mieszkanio-
wych powiększonych o tzw. dopłatę do 
czynszu (na podstawie opublikowanej 
4 stycznia 2021 r. ustawy z 10 grudnia 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa, 
Dz. U. poz. 11), wprowadzając dopła-
ty do czynszu powiększające dodatki 
mieszkaniowe.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy 
powiększony o dopłatę do czynszu 
zgodnie z ustawą przysługuje wyłącz-
nie najemcy lub podnajemcy lokalu 
mieszkalnego (nie jest przyznawany 
osobom zamieszkującym w mieszka-
niu „własnościowym”).

Od 5 stycznia do 31 marca 2021 r. 
najemcy i podnajemcy lokali miesz-
kalnych, którzy utracili dochody 
z powodu pandemii COVID-19, mo-
gli składać w swojej gminie wnioski 
o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego powiększonego o dopłatę do 
czynszu.

Zatem o dodatek mogą wniosko-
wać wyłącznie najemcy lub podna-
jemcy lokalu mieszkalnego, którzy 
utracili dochody z powodu pandemii 
COVID-19 – od dnia ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii z powodu COVID-19.

Wysokość dopłaty do czynszu 
równa jest 75 proc. czynszu opła-
canego przez wnioskodawcę (ale 
nie więcej niż 1500 zł) – wysokość 
„zwykłego” dodatku mieszkaniowe-
go. Wnioski należało składać w swo-
jej gminie.

IV.  Czy w związku ze stanem 
epidemii, w przypadku 
umowy okazjonalnego 
najmu lokalu mieszkalnego, 
jest możliwość eksmisji 
najemcy do lokalu 
wskazanego przez niego 
w akcie notarialnym?

Umowa najmu okazjonalnego bardzo 
skutecznie zabezpiecza interesy właści-
ciela mieszkania i pozwala na eksmisję 
lokatorów np. w przypadku zalegania z 
czynszem, bez konieczności prowadze-
nia postępowania sądowego o eksmisję 
czy też wydanie nieruchomości.

Zawierając umowę najmu, najemcy 
składają oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji i wskazują adres lokalu, do 
którego mogą się w każdym momencie 
wyprowadzić. Dzięki temu właściciel 
ma pewność, że w razie uzasadnionych 
problemów z lokatorami, nie będzie on 
ograniczony zabezpieczeniami, jakimi 
zwyczajowo (gdy umowa nie ma takie-
go charakteru) chronieni są najemcy.

W trakcie epidemii nie można eks-
mitować lokatorów również na podsta-
wie umowy o najmie okazjonalnym.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych zmieniła znaczą-
co sytuację prawną wynajmujących i 
najemców.

Zgodnie z art. 15 zzu, w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19 nie 

wykonuje się tytułów wykonawczych 
nakazujących opróżnienie lokalu 
mieszkalnego.

Oznacza to, że zakaz eksmisji doty-
czy również lokatorów wynajmujących 
lokal na podstawie umowy o najem 
okazjonalny. Tytuł wykonawczy, o któ-
rym mówi przepis, dotyczy również 
tych opartych o akty notarialne.

V. Czy stan pandemii 
daje jakieś możliwości 
domagania się prolongaty 
opłat związanych 
z utrzymaniem mieszkania 
(czynsz, prąd, telewizja) 
w związku z ograniczeniem 
przez COVID-19 
wynagrodzenia?

Ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
nie przewiduje możliwości domaga-
nia się prolongaty opłat związanych 
z utrzymaniem mieszkania ze względu 
na zmniejszenie wynagrodzenia z po-
wodu COVID-19.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych.
Stan prawny na 17 marca 2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Ochrona dłużników w czasie epidemii
Mając na uwadze ochronę dłużników w czasach, w których ich sytuacja 
ekonomiczna mogła ulec pogorszeniu, ustawodawca częściowo ograni-
czył możliwości prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego. 
W tym zakresie przesądzono, że tzw. świadczenia antykryzysowe (w tym 
tzw. świadczenia postojowe, wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR czy 
pożyczki ze środków Funduszu Pracy) są wolne od zajęć egzekucyjnych. 
Ograniczenia egzekucji dotyczą także wynagrodzenia dłużników.
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– Skąd pomysł, żeby przepłynąć ka-
jakiem prawie całą Polskę? Droga 
z Małopolski na Pomorze to nie dy-
stans, który można pokonać w ciągu 
jednego albo kilku dni. 

– Kajak jest moją miłością odkąd pa-
miętam. Od dziecka lubiłem wiosłować, 
wiosłować i jeszcze raz wiosłować. Gdzie-
kolwiek wybieraliśmy się z rodzicami na 
wczasy, wiązało się to właśnie z wiosło-
waniem. Jednocześnie zawsze marzyłem 
o tym, aby popłynąć gdzieś dalej.

– I udało się.
– Najpierw, w 1999 roku, zacząłem or-

ganizować spływy dla rodzin. Ale tutaj, 
mimo wszystko, występują pewne ograni-
czenia, ponieważ trzeba prowadzić grupę. 
Jest jakiś plan do zrealizowania, od zera 
do końca danego odcinka, a mnie zawsze 
ciągnęło do tego, żeby płynąć i płynąć nie 
mając określonego celu, tylko tak długo, 
aż się ściemni. To udało się wykonać 
w 2013 roku. Wówczas popłynąłem 
z Oświęcimia do Tczewa, a teraz powtó-
rzyłem mój spływ Wisłą – tym razem na 
trasie z Krakowa. Powiem, że to fajna 
oraz piękna sprawa móc tak płynąć bez 
ograniczeń. Rano wstaję, jem śniadanie, 
zbieram się i płynę aż do wieczora. 

– To podróż wymagająca na pewno 
sporo energii. Jak można przygotować 
się do tak długiej wyprawy?

– Oczywiście. Ja też nie od razu wsia-
dłem do kajaka. Najpierw kolega zawiózł 
mnie do Bryzgla, miejscowości, która 
znajduje się nad jeziorem Wigry. Był po-
czątek maja i stamtąd ruszyłem w podróż 
do Tczewa. Płynąłem Czarną Hańczą Ka-
nałem Augustowskim, Biebrzą i miałem 
w planie Narew, Zalew Zegrzyński, Wi-
słą do Tczewa. Mój plan się nie powiódł, 
ponieważ od trzeciej doby panowały mi-
nusowe temperatury w nocy, a 12 maja 

we Wroceniu spadł śnieg, który padał od 
godziny 5 do 11. Było zimno i mokro, 
na co, niestety, nie byłem przygotowany. 
Potraktowałem to jako rozgrzewkę i do-
świadczenie w sensie potrzebnego ekwi-
punku. Mam tak, że gdy płynę, to potrafię 
wyczuć swoje granice. 

– I przestać?
– Potrafię mieć do celu przykładowo 

dwie godziny drogi, ale jeżeli wiem, że 
coś nie gra, to nie przesadzam i zatrzy-
muję się. 

– Ok, czuje Pan, że dalej może nie dać 
rady, ale co można poradzić osobom, 
które również chciałyby płynąć i to 
w taki sposób, żeby to przeciążenie 
nie wystąpiło? 

– Przede wszystkim przez większość 
dni w roku poruszam się pieszo. Każdy 
ruch, nawet ten związany z typowymi 
obowiązkami domowymi, traktuję jako 
formę treningu sportowego. Są to bo-
wiem ruchy, które mają coś konkretnego 
na celu. Poza tym rano się rozciągam, 
ponieważ nie mam czasu chodzić na 
siłownię – jestem aktywny zawodowo 
i wykonuję również pracę społeczną. 
Prowadzę placówki wsparcia dla dzieci 
i młodzieży oraz klub dla dorosłych i osób 
uzależnionych. Dlatego nie miałbym zbyt 
dużo czasu, aby jeszcze gdzieś trenować. 
Tak więc rano rozciągam się, a w ciągu 
dnia chodzę. Łącznie są to kilometry, więc 
wiem, że gdybym musiał także gdzieś po-
biec, to dałbym radę. Zresztą za niedłu-
go rozpocznie się sezon rowerowy, więc 
chciałbym jeździć z synem na rowerze. 
Kiedyś zdarzyło mi się wsiąść na rower 
bez większego przygotowania i pokonać 
116 kilometrów do zakładu pracy. Dałem 
radę bez problemów, ponieważ wydaje mi 
się, że potrafię rozkładać siły. Z tego sa-
mego powodu lubię wyprawy i organizuję 

wyjazdy w Bieszczady. Podczas takich wy-
cieczek przygotowuję wyzwania dla chęt-
nych, np. przejście czerwonym szlakiem 
z Wołosatego przez Halicz i Tarnicę do 
Ustrzyków Górnych. Dla mnie to wyzwa-
nie, ponieważ odległość wynosi ponad 
23 kilometry. Albo na przykład idziemy 
z żoną drogą prowadzącą od Pelplina do 
Tczewa szlakiem Wierzycy, a więc poko-
nujemy trochę dłuższy dystans, ale jednak 
bardziej płaski. Organizuję również pie-
sze wyprawy po Borach Tucholskich dla 
dzieci w dzień, a dla młodzieży w nocy. 
Natomiast przed większą wyprawą, na 
przykład Wisłą, polecam już wcześniejszy 
kontakt z kajakiem. Można skorzystać z 
ogólnodostępnych wypożyczalni, popły-
wać przez jeden dzień, a następnie wrócić 
i znowu popływać, aby się przygotować. 

– Jak było w Pana przypadku? 
– Przed pierwszą wyprawą Wisłą 

w 2013 roku przez dwa dni, po kilka go-
dzin, pływałem kajakiem dookoła jeziora 
Ocypel Wielki. Jako próbę generalną na 
sześć dni przed startem z Oświęcimia po-
konałem w jeden dzień odcinek z Lipusza 
do Młynek niedaleko Lubichowa. Trasa li-
czyła 80 kilometrów. Wówczas poczułem, 
że wszystko jest ze mną dobrze i wiedzia-
łem, że mogę zrobić więcej. Na Wiśle wtedy 
miałem średnią na dzień 84 ,5 kilometra, 
907 kilometrów pokonałem w jedenaście 
dni. W 2020 roku byłem lepiej przygoto-
wany. Przed Wisłą przepłynąłem prawie 
500 kilometrów. Każda rzeka się zmienia, 
szczególnie jeśli chodzi o stan wody i po-
godę. Dlatego już wiem, z dokładnością 
co do liczby dni, że nie ma co planować, a 
jedynie zabezpieczyć podróż na jakiś czas 
z możliwością jej wydłużenia.

Nie siedzę w domu i myślę, że to jest 
w tym wszystkim najważniejsze – cały 
czas coś robię. Wydaje mi się, że gdy-
bym chodził regularnie na siłownię i tam 
„zostawiał” cały swój wysiłek, to później 
mógłbym nie dać rady utrzymać wiosła. 
Wolę złapać kondycję nogami, a potem 
wyrzucić ją z siebie rękoma. 

– Jak Pan ocenia trening wykorzystu-
jący ergometr wioślarski? Czy takie 
ćwiczenia przydają się w budowaniu 
kondycji potrzebnej w pokonywaniu 
na wodzie tak długich dystansów, jak 
choćby ten z Krakowa do Tczewa?

– Tak. Ergometr jest właściwie moim 
marzeniem i rozwiązałby problem. Obec-
nie muszę gdzieś pojechać, aby wsiąść w 
kajak i się rozruszać. To maszyna, która 
symuluje poruszanie się kajakiem. Moż-
na sobie powiosłować i wiedzieć, w jakim 
tempie pokonało się określony dystans. 
Jest moim marzeniem, mógłbym nim 
zainteresować także młodzież, ale kosz-
tuje 7–8 tysięcy złotych. Muszę więc 
pomyśleć, gdzie zdobyć pieniądze na to 
urządzenie. Wiem, że ergometr posia-

da zaprzyjaźniony klub Unia Tczew, ale 
jechanie tam i ćwiczenie w tym całym 
mętliku związanym z przemieszczaniem 
się w różne miejsca, byłoby kłopotem. W 
moim przypadku takie urządzenie przy-
dałoby się w domu. 

– Do tego mamy porę roku, która nie-
zbyt zachęca do pływania i regularnej 
aktywności w wodzie. Jak więc zimą 
można się przygotować do wiosny i 
lata, aby nie zmarnować tych chłod-
niejszych miesięcy? 

– Robię to w taki sposób, że najpierw 
rozciągam się w domu. Jeśli zbliża się 
czas wyprawy, to jeszcze wiosłuję ręko-
ma przed lustrem. Wyobrażam sobie, że 
trzymam wiosło, tylko najpierw ustalam, 
czy mam do wykonania 100, 200, 400 czy 
przykładowo 1000 powtórzeń. Tak, żeby 
nie przesadzić. Im bliżej terminu wypły-
nięcia, tym bardziej zwiększam liczbę 
tych powtórzeń i bardzo mi to pomaga. 
To oczywiście nie jest to samo, co w ka-
jaku, ponieważ w takiej sytuacji nie czuje 
się oporu wody, ale wykonuję analogiczny 
ruch. Zresztą, gdy rozpędzę się w kajaku, 
to również nie czuję wioseł. Mogę więc 
powiedzieć, że jestem żywym przykładem 
na to, że można przygotować się do takiej 
wyprawy, wiosłując na sucho w domu. 

– Z jakimi zagrożeniami trzeba się li-
czyć, płynąc kajakiem, zwłaszcza na 
dłuższych dystansach?

– Najważniejsze to zawsze być za-
opatrzonym w prowiant oraz środki 
medyczne, takie jak opatrunki oraz ta-
bletki. To powinniśmy mieć przy sobie, 
ale podczas wyprawy udostępniam wielu 
osobom swoją lokalizację. To takie moje 
zabezpieczenie, dzięki któremu płynę 
spokojnie. W razie czego, gdyby coś się 
stało, to te osoby będą wiedzieć, gdzie ak-
tualnie jestem. Podczas wyprawy na pew-
no ważna jest także kwestia posiadania 
wody, gazu oraz słoików z prowiantem 
czy konserw. Tego nie powinno zabrak-
nąć, choć w dzisiejszych czasach nie jest 
problemem, aby się zaopatrzyć po drodze. 
Jeśli była taka możliwość, to płynąc przez 

Nie siedzę w domu, 
cały czas coś robię
Rozmowa z Andrzejem Netkowskim, tczewianinem, podróżnikiem od wielu lat 
związanym z wodą, który na 40-lecie NSZZ „Solidarność” przepłynął kajakiem Wisłę 
od Krakowa aż do Tczewa 

jakieś miasto… zamawiałem sobie obiad 
z restauracji. 

– Planuje Pan z góry postoje w czasie 
takiej podróży? 

– Nie planuję, gdzie się zatrzymam. 
Kiedy się zbliża ta godzina i uznaję, że 
czas już skończyć drogę na dany dzień, 
to się zatrzymuję. Przykładowo podczas 
wyprawy w ubiegłym roku było tak, że 
od około godziny 20.30 pojawiały się 
nad wodą małe muszki. Zaczynały la-
tać koło mnie i to była tragedia. Dla-
tego trzeba było odpowiednio szybciej 
zakończyć wyprawę na dany dzień, aby 
zdążyć coś zjeść, rozłożyć namiot i się w 
nim schować. W obecności muszek nie 
dało się wiosłować, ponieważ wlatywały 
wszędzie, do nosa i uszu. Na szczęście 
był wówczas niski poziom wody, więc 
nie było kłopotu z wyborem plaży 
i miejsca do zatrzymania. 

 
– Co mógłby Pan poradzić osobom, 
które chciałyby zacząć swoją przy-
godę z kajakiem? Na co powinny 
zwrócić uwagę? 

– Wielkie znaczenie ma dobór sprzę-
tu. Poza tym przede wszystkim należy się 
odpowiednio przygotować. W Internecie 
są dostępne filmiki instruktażowe poka-
zujące jak wiosłować albo jak skręcać ka-
jakiem. Można też wybrać się do jakiegoś 
ośrodka wczasowego, by zobaczyć jak inni 
wiosłują. Warto wypożyczyć kajak i go 
przetestować, sprawdzić, jaki nam odpo-
wiada. Czytać o kajakarstwie i o tym, jak 
sprzęt zachowuje się na fali. Bo jeśli on 
jest dobry, to mamy już połowę sukcesu. 
Obecnie nie ma problemu z tym, aby zna-
leźć wiele przydatnych informacji, w tym 
które rzeczki są łatwiejsze. W naszej oko-
licy (Kociewie – dop. red.) to Wda, gdzie 
nie ma przeszkód, a jeśli już występują, to 
nie powinno być problemów z ich poko-
naniem. I na takiej rzece można poćwi-
czyć, sprawdzić, jak się płynie, zmierzyć 
czas oraz to, ile kilometrów w godzinę 
jesteśmy w stanie pokonać. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski
Fot. Mat. A. NetkowskiegoFinał ubiegłorocznej wyprawy w Tczewie.  

Podróżnik przed wyruszeniem w drogę. 
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Rozwiązaniem jest tytuł piosenki Anny 
German czytany rzędami w szarych 
kratkach

POZIOMO:
4) amator czarnej używki, 7) przeciwień-
stwo strojnisi, 9) łapanie ryb na wędkę, 
10) zamyka skrzynię, 11) oddziela piętra, 
13) na pączku, 15) specjalny region 
chiński, znany z kasyn, 17) rodzaj szpitala, 
18) urządzenie odczytujące, 20) pracuje 
przy krosnach, 21) zastępuje każdą 

kartę, 24) niezbędna w badmintonie, 
26) zakochany w Klarze ze „Ślubów 
Panieńskich”, 27) od A do Ż, 28) sklep 
z frykasami, 29) jeden z bohaterów Trylo-
gii Henryka Sienkiewicza.

PIONOWO:
1) lecznica, 2) chłopiec z konopi, 3) kasa 
w murze, 4) rysowane cyrklem, 5) perła 
Krakowa, 6) zimne od świętej Anki, 8) żyje 
z jałmużny, 10) znak zodiaku, 12) składnik 

benzyny, 14) dąży do katody, 
16) uniwersytet, akademia, 17) Ni-
cole, australijska i amerykańska 
aktorka filmowa, 19)  dawn. 
atrament, 22) daleko od alfy, 
23) jedno z mediów, 24) państwo 
z Bejrutem, 25) na pustyni droż-
sza od złota.

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 fińską łaźnią z nr. 
2/2021. Otrzymuje ją pani 
Halina Grobelna . Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało:  „Jaki człowiek 
takie zasady”.

NA KOŃCU JĘZYKA

Piękny zakątek 
– Skarszewy

Krzyżówka z akademią

Skarszewy położone są wśród ma-
lowniczych kociewskich lasów i jezior, 
na pograniczu z terenem kaszubskim. 
Jak zobaczymy, ma to również wpływ 
na nazewnictwo.

Najstarsze zapisy 
Obecne miasto powstało prawdopo-

dobnie na miejscu dawnej wsi nadanej 
wraz z okolicą w 1198 roku zakonowi 
joannitów. W tym XII-wiecznym nada-
niu oraz w następnych XIII-wiecznych 
dokumentach  nazwa wsi zapisana jest 
jako  Reueninov (1198 r.), Rownino*)  
(1290 r.). Miejscowość prawa miejskie 
otrzymała w 1320 roku.

Etymologia nazwy Równino
Równino językoznawcy interpretu-

ją jako nazwę dzierżawczą, powstałą 
od nazwy założyciela lub pierwotnego 
właściciela osady Równy – z użyciem 
formantu -ino. Tak jak utworzono na-

zwę Czarnino od Czarny lub Zielenino 
od Zielony. Natomiast nazwa osobo-
wa Równy pochodzi od przymiotnika 
równy, którego słowotwórczo nie prze-
kształcono. 

Obecna nazwa
Nazwa Skarszewy w dokumentach 

pojawia się dopiero w XV wieku jako 
Skarssewo (1454), Skarschowo (1471), 
Skarszowa (1503), Skarszewo (1790). 
Od 1879 r. występuje nazwa  Skarsze-
wy.

Etymologia nazwy 
Skarszewy

Nazwa Skarszewy wywodzi się od 
imienia Karsz. Jak pisze Edward Breza, 
imię to pochodzi od prasłowiańskiego 
wyrazu *kŗchъ – ‘lewy’. W staropol- 
szczyźnie był używany przymiotnik 
karśniawy oznaczający ‘leworęki, mań-
kut’. Nazwa osobowa Karsz lub Kars, 

która występuje już w Bulli gnieźnień-
skiej  z 1136 r., była często podstawą 
nazw miejscowości. Świadczą o tym: 
Karszyno w Płońskiem, Karszew w 
Kolskiem, Skarszewy w Świeckiem i 
Grudziądzkiem.

Można zadać pytanie, dlaczego 
miejscowość nazywa się Skarszewy, 
a nie Karszewy? Otóż, jak dowodzi prof. 
Breza, początkowe „s-” w nazwie jest 
dawnym przyimkiem, występującym w 
wyrażeniach przyimkowych: s Karsze-
wa (z Karszewa), który po jakimś czasie 
zrósł się z pierwotną nazwą miejscowo-
ści i w ten sposób powstały Skarszewy. 
Zjawisko takie występowało często, 
czego dowodem są nazwy miejscowo-
ści Skarżysko (dawne: Karszycko) oraz 
kilku wsi w Kościerskiem, np. Skalsk (z 
Kalisk) – obecnie Kaliska lub Strzebu-
nya (z Trzebunia) – dziś Trzebuń.

Etymologia ludowa
Spotkałam się z wywodzeniem na-

zwy Skarszewy od czasownika skarżyć. 
Taką interpretację uzasadnia się po 
pierwsze – zapisem w jednym z do-
kumentów (II pokój toruński) nazwy 
Skarzewo, która brzmi podobnie jak 
skarżyć, a po drugie – tym, że w Skar-
szewach odbywały się sądy.

Dlaczego „piękny zakątek”
Od XIV wieku nazwa miejscowo-

ści w wielu dokumentach była pisana 
po niemiecku, np. Schonekke (1344), 
Schöneck (1341). Ta nazwa pochodzi 
od przymiotnika schön – znaczącego 
‘piękny’ i rzeczownika Ecke – tłuma-
czonego jako ‘kąt, róg’. Ta topograficz-
na nazwa mówi o pięknym położeniu 

miasta i dosłownie znaczy – ‘piękny 
zakątek’.

Żartobliwie o Skarszewach
Istnieje jeszcze jedna – żartobliwa 

– nazwa miasta, uwzględniająca poło-
żenie na pograniczu kociewsko-kaszub-
skim. Otóż zdarza się, że mieszkańcy 
Kościerzyny na Skarszewy mówią – Ja-
pany. Nazwa ta nie ma nic wspólnego 
z Japonią, ale nawiązuje do sposobu 
wymawiania dwóch słów. Kaszubi 
w Kościerskiem mówią „jo pón”, a na 
Kociewiu mówi się „ja pan” i dlatego 
kociewskie miasto żartobliwie nazy-
wane jest Japany.

Barbara Ellwart

*) por.: oprac. Max Perlbacha, Wacława 
Odyńca i Edwarda Brezy. 

Dzisiejsze miasto Skarszewy ma interesującą i nietypową historię nazwy. 
Kiedy pojawiły się pierwsze zapisy dotyczące miejscowości? Jak pierwotnie 
i później nazywano to miejsce? Jakie nazwy miasta współcześnie wystę-
pują?
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Skarszewy, panorama miasta z widocznymi obwarowaniami.

16) uniwersytet, akademia, 17) Ni-
cole, australijska i amerykańska 
aktorka filmowa, 19)  dawn. 
atrament, 22) daleko od alfy, 
23) jedno z mediów, 24) państwo 
z Bejrutem, 25) na pustyni droż-
sza od złota.

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) cze
następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. 
nagrodę za rozwiązanie 
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Juszki. Wieś muzeum
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
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Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

KARTUZY, ul. 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

Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, nad jeziorem Mieliste, za-
ledwie osiem kilometrów od Kościerzyny, leży miejscowość zwana Juszki, 
o której przez lata mówiło się, że jest najbiedniejsza na Kaszubach, a leży 
na końcu świata. Tamtejsza ziemia nie nadaje się pod uprawę, bowiem są 
tam głównie piaski porośnięte sosnowymi lasami. A jednak wieś się rozwija, 
tylko trochę inaczej, gdyż w 1986 roku została wpisana na listę zabytków 
jako zespół ruralistyczny*) wsi. Przyciąga więc turystów, ale z umiarem, gdyż 
nie ma tam żadnych „nowoczesnych” atrakcji.

Tuż za lasem, na rozstaju dróg, 
stoi Boża Męka, jedna, potem druga, 
a na końcu wsi kolejna – tak na Ka-
szubach nazywa się krzyże i kapliczki 
przydrożne. Dalej droga wiedzie w dół 
przez wieś. Jeszcze na górce stoi szkoła 
z czerwonej cegły z zagospodarowa-

nym poddaszem przystosowanym na 
mieszkanie dla nauczyciela, pamiętają-
ca czasy zaboru pruskiego. Wewnątrz 
podwórka widać szachulcowy budynek 
gospodarczy – to dla nauczyciela, któ-
ry musiał jakoś się utrzymać na tym 
pustkowiu. Ponoć nauczyciele trafiali 

tutaj, czyli do Juszek, za karę. Bo to wieś 
„odizolowana od świata”. Do lat 90. XX 
wieku dochodziła do niej tylko piasz-
czysta droga. W czasach PRL-u chleb 
przywożono jedynie na zamówienie. 
A dzisiaj? Latem czynny jest niewielki 
sklepik. Zimą trzeba samemu pojechać 
do miasta po zakupy, chociaż w Jusz-
kach mieszka ponad setka osób.

Wzdłuż drogi wiodącej przez wieś, 
po obu jej stronach, stoją drewniane 
chaty wzniesione jeszcze w XIX wieku 
lub na początku XX stulecia. Wszyst-
kie zadbane, odnowione. Niektóre kryte 
strzechą, zazwyczaj tą drogą, potocznie 
nazywaną niemiecką, bo szytą z trzci-
ny, a nie jak na Kaszubach ze słomy, 
i specjalnie impregnowaną. Miesz-
kają w nich, no właśnie, w tych bliżej 
drogi głównie przyjezdni z Warszawy, 
Poznania…, poza sołtysem. W tym 
najpiękniejszym domu, ale skromnym, 
parterowym, z kapliczką św. Jana Ne-
pomucena stojącą przy płocie, wakacje 
spędzał wojewódzki konserwator zabyt-
ków z Gdańska Tadeusz Chrzanowski. 
To dzięki niemu Juszki stały się „skan-
senem” – oazą ciszy, piękna, zachowały 
swój dawny charakter. Nowych domów 
teoretycznie stawiać nie wolno, za to te 
stare są nie tylko zadbane, ale i stale 
upiększane. Zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi mają wyglądać jak 
za dawnych lat. 

Historia wsi zaczęła się w XVII wie-
ku od pieca smolnego i wyrobu smoły. 
Niektórzy podają, że początki wsi sięgają 
XIII wieku, a nawet czasów rzymskich , 
ale to pomyłka – Juszki pomylono z Jusz-
kowem pod Pruszczem Gdańskim. Ten 
XVII-wieczny piec smolny był własno-
ścią smolnika zwanego Uszko. Najpraw-
dopodobniej od jego nazwiska wzięła się 
nazwa miejscowości Juszki. Podobnie 
było z niedaleko leżącymi Lizakami, ale 
o tym innym razem. 

Pierwszymi dokumentami wymie-
niającymi nazwę miejscowości, a dato-
wanymi na lata czterdzieste XVII wie-
ku, są księgi chrztów z parafii Świętej 
Trójcy w Kościerzynie. Zachował się 
też nieco późniejszy dokument – Lu-
stracja Starostwa Kościerskiego z 1655 
roku, w której stwierdzono niezgod-

ność w kwocie czynszu, opłacanego 
raz w roku na św. Marcina, czyli 11 
listopada, o czym wspomina w jednym 
z wywiadów udzielonych dziennika-
rzom Izolda Wysiecka, żona sołtysa, 
z wykształcenia historyk. W 1714 roku 
owe osady smolarskie zostały zamie-
nione na gospodarskie. Od 1762 roku 
Juszki miały już własnego sołtysa, któ-
remu starosta kościerski pozwolił na 
warzenie piwa i połów ryb na własny 
użytek. Ze „Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich” dowiadujemy się, że 
w 1882 roku w Juszkach mieszkało 148 
osób. Wszyscy byli katolikami. Osiem 
lat później we wsi powstała szkoła i była 
jedyną tutejszą instytucją publiczną. 

Przez wieś przechodzą szlaki tury-
styczne – do Olpucha, Szenajd, Wdzydz 
Kiszewskich i Gołunia. Tu też zaczyna 
się i kończy ekologiczna ścieżka edu-
kacyjna o długości prawie 5 kilome-
trów, znakowana na żółto. Wiedzie 
po terenie leśnym pomiędzy czterema 
pięknymi lobeliowymi jeziorami: Dłu-
gim, Wielkim Oczkiem, Głęboczkiem 
i Mielistym. Z Juszek jest też niedaleko 
do jezior Strupino i Białego.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz 

*) Ruralistyka to nauka zajmująca się 
planowaniem przestrzennym wsi i te-
renów rolnych oraz badaniem historii 
powstawania i rozwoju wiejskich form 
osadniczych.

Juszki, stara drewniana chata po renowacji.

Juszki, rzeźba św. Jana Nepomucena 
przed chatą Tadeusza Chrzanowskiego, 
jest kopią figury z Mojusza, obecnie 
stojącą w skansenie we Wdzydzach 
Kiszewskich.

Juszki, Boża Męka, dawna murowana 
kapliczka z Matką Boską.

Juszki, współczesna Boża Męka z Matką 
Boską.


