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Tylko państwo może 
zagwarantować bezpieczeństwo

Jak wygląda walka z pandemią 
koronawirusa w województwie 
pomorskim rozmawiamy z Jerzym 
Karpińskim, dyrektorem Wydziału 
Zdrowia Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 
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Ponad 50 procent pracowni-
ków Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Lęborku należy do 
„Solidarności”. Na wniosek 
związkowców sama firma 
została wyróżniona w kon-
kursie „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. 
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Na szczęście nie musimy 
interweniować

Kilkadziesiąt skarg i wniosków 
złożyły w ciągu minionego roku 
2020 związki zawodowe do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Gdańsku. 
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Inspekcja pracy podsumowuje 
trudny rok

Mądrość polityczna, 
tradycja i nadzieja

W majowym kalendarzu na 
czerwono zaznaczone są dwa dni 
powszednie – Święto Konstytucji 
3 Maja i Święto Pracy 1 Maja. Dwa 
dni blisko siebie, a tak różne. Coś je 
jednak łączyło.   
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Pięć lat z „Rodziną 500+”.  
Czy warto było wprowadzać?
W kwietniu, jak przypomnia-
ło ostatnio Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
obchodziliśmy piątą rocznicę 
wprowadzenia programu „Ro-
dzina 500+”. W tym czasie do 
polskich rodzin trafiło łącznie 
ponad 141 miliardów złotych, 
a świadczeniem wychowaw-
czym objętych zostało ponad 
6 milionów dzieci.
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Władza ma swoje prawa. Po 
zmianie na fotelu wójta czy 
burmistrza można spodziewać 
się ruchów kadrowych w mie-
ście czy gminie. Z fotelem 
dyrektora Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Bielkówku 
pożegnała się Alicja Zachara, 
nauczycielka z trzydziestolet-
nim stażem pracy. 
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Powyborcze porządki wójta 

Kwietniowe obrady Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” po raz kolejny odbyły się w trybie 
on-line. Powód – zagrożenie koronawirusem. Obrady zdominowała sytuacja w zakładach pracy w czasie 
zagrożenia COVID-19. Członkowie ZRG zastanawiali się nad regułami rządzącymi branżami w czasie 
pandemii, nad tym, co dyktuje rozsądek i doświadczenie życiowe w tak wyjątkowym czasie. 
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Branże w czasie pandemii

Demokracja związkowa nie jest  
i nie może być fikcją
Krzysztof Dośla: – Usprawnienie procedur wyborczych w związkowych 
strukturach to więcej czasu na działalność stricte związkową. Propozycje 
zmian, uproszczenia procedur, wynikają z naszych doświadczeń. Nie robimy 
tego dla siebie, nie tak dawno przeszliśmy procedurę wyborczą. Wielu 
z nas będzie kończyło kadencję na związkowych funkcjach, nim zmiany 
wejdą w życie. Robimy to dla naszych następców. Związkowa działalność 
i przynależność nie może być zdominowana przez przedłużające się na kilka 
miesięcy procedury wyborcze w jednej złożonej organizacji. 
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W KRAJU

Światowe spotkanie związków sektora 
piwowarskiego

W dniach 24 i 25 marca odbyły się światowe spo-
tkania związkowców sektora piwowarskiego. Konfe-
rencje i grupy robocze dla poszczególnych �rm orga-
nizował IUF (Światowa Federacja Spożywców) wraz 
z EFFAT (Europejska Federacja Spożywców). Polskę 
reprezentowali związkowcy z Heinekena, Carlsber-
ga, Asahi (Kompania Piwowarska).  Platforma zoom 
umożliwiała spotkanie 100 związkowców z 30 kra-
jów z całego globu: od krajów europejskich, poprzez 
Stany Zjednoczone, Peru, Brazylię po Haiti, Indie i 
Japonię. Najważniejsze zagadnienia dotyczyły m.in.: 
pandemii COVID-19 i jej wpływu na sektor piwa oraz 
powiązane sektory – hotelarski i turystykę, testowa-
nia pracowników oraz ich dobrowolnych szczepień 
organizowanych w niektórych regionach świata, 
outsourcingu, radykalnych cięć kosztów przez pra-
codawców, restrukturyzacji, powszechnego wzrostu 
cyfryzacji i automatyzacji w �rmach, pracy zdalnej,  a
także niszczenia związków zawodowych i utraty za-
ufania do pracodawców w takich krajach, jak Haiti czy 
Wielka Brytania.

Hongkoński działacz związkowy 
skazany na więzienie

Lee Cheuk Yan, sekretarz generalny Konfederacji 
Związków Zawodowych w Hongkongu, został ska-
zany przez tamtejszy sąd na 18 miesięcy więzienia 
za organizowanie i udział w prodemokratycznych 
wydarzeniach w sierpniu 2019 roku. Czterech innych 
obrońców demokracji również otrzymało wyroki 
więzienia, a pięciu kolejnych otrzymało wyroki w 
zawieszeniu. Przed ogłoszeniem wyroku Lee Cheuk 
Yan powiedział: „Jestem gotowy stawić czoła karze i 
wyrokowi. Jestem dumny, że mogę kroczyć z miesz-
kańcami Hongkongu drogą do demokracji”.

 Sharan Burrow, sekretarz generalny ITUC, w swo-
jej wypowiedzi po wyroku stwierdziła: „Lee Cheuk Yan 
i inni uwięzieni są więźniami politycznymi marionet-
kowego reżimu Chin w Hongkongu, który miażdży 
podstawowe wolności, aby zadowolić swoich pekiń-
skich płatników. Międzynarodowy ruch związkowy 
będzie nadal stał po stronie ruchu demokratycznego 
w Hongkongu”.

Piłkarze walczą o prawa człowieka!
W Katarze, państwie gospodarzu przyszłorocz-

nych mistrzostw świata, notorycznie łamane są prawa 
człowieka. Szacuje się, że odkąd kraj wyjednał od FIFA 
prawo do organizacji mundialu, zginęło tam 6,5 tys. 
migrantów, którzy pracowali w skandalicznych warun-
kach. Przez lata obowiązywał w Katarze tzw. system 
kafala, który dawał pracodawcom niemal całkowitą 
władzę nad pracownikami  migrantami. Nie mogli bez 
zgody swojego sponsora ani opuścić kraju, ani zmienić 
pracodawcy. O ile ten prawie niewolniczy system pod 
wpływem MOP i MKZZ ulega złagodzeniu, same wa-
runki pracy nadal są dramatyczne. 

W ostatnim czasie sporo mówi się w mediach o 
łamaniu praw człowieka w Katarze ze względu na pro-
testy kilku reprezentacji narodowych na starcie kwali-
�kacji do MŚ. Norwegowie wyszli na mecze z Gibralta-

rem i Turcją w koszulkach z napisami „Prawa człowieka 
– na boisku i poza nim”, a w ich ślady poszli Niemcy, 
Holendrzy i Duńczycy. Kilka klubów z norweskiej eks-
traklasy otwarcie nawołuje do bojkotu mundialu. 

Piotr Duda ostrzega premiera 
Morawieckiego: takich protestów nie 
było w Polsce od wielu lat

Narasta kon�ikt wokół Grupy TAURON. We wszyst-
kich spółkach trwają spory zbiorowe, a partnerzy 
społeczni alarmują, że brak dialogu społecznego 
doprowadzi do protestów. W sprawie interweniuje 
przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda, który w pi-
śmie do premiera Mateusza Morawieckiego ostrzega, 
że próba narzucenia nieakceptowanych społecznie 
rozwiązań w obszarze transformacji sektora energe-
tycznego doprowadzi do protestów, jakich nie było 
w Polsce od kilku lat.  „Proponowane przez Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych działania, dążące 
do wydzielenia wszystkich aktywów węglowych z 
koncernów energetycznych, przy braku jakiegokol-
wiek dialogu społecznego, doprowadziły w Grupie 
TAURON do sytuacji kryzysowej” – napisał w liście do 
premiera Mateusza Morawieckiego Piotr Duda. Wska-
zuje, że stronie społecznej nie przekazano podstawo-
wych informacji dotyczących transformacji polskiej 
energetyki, związanej z tym ochrony miejsc pracy, a 
jedyna wiedza, jaka jest dostępna, to pojawiające się 
w przestrzeni publicznej kolejne niejasne koncepcje. 
Wcześniej podobny list do premiera wysłały organi-
zacje „Solidarności” z TAURONU.

„S” o dodatkach dla pracowników 
niemedycznych 

„Solidarność” walczy o pracowników nieme-
dycznych, zatrudnionych w szpitalach covidowych. 
O trudnej sytuacji tych osób w audycji „Głos pracow-
nika” na antenie Radia Gdańsk mówiła Maria Ochman, 
przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”. – Walczymy o pracowników, którzy 
zostali pominięci dodatkiem covidowym, a którzy 
zatrudnieni są na oddziałach, na których przebywa-
ją pacjenci z COVID-19. Myślimy przede wszystkim 
o pracownikach działalności podstawowej, a więc 
sanitariuszach, opiekunkach medycznych, salowych. 
Ale również są to tacy pracownicy, jak psychologowie 
czy dietetyczki. Tych grup zawodowych, które współ-
tworzą zespół opiekujący się pacjentem z COVID-19, 
jest wiele i zupełnie niezrozumiały dla nas jest fakt 
podziału na tych, którzy są zastępowalni i niezastę-
powalni, którzy są bardziej potrzebni i którzy mogą 
sobie odejść z pracy – powiedziała Maria Ochman.

Naruszone zostały zasady dialogu 
społecznego

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
przyjęło stanowisko, w którym stwierdza, że brak 
współpracy rządu z partnerami społecznymi w proce-
sie wypracowywania stanowiska naszego kraju wobec 
projektu Dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach 
minimalnych w UE narusza podstawowe zasady dialogu 

społecznego i godzi w interesy polskich pracowników. 
NSZZ „Solidarność” wypowiedział się jednoznacznie za 
przyjęciem dyrektywy, uznając to za jeden z najbardziej 
istotnych elementów budowania społecznego wymia-
ru Unii Europejskiej. Jednocześnie, znając chłodny sto-
sunek rządu do tej inicjatywy, zwrócił się z propozycją 
współpracy nad wypracowaniem polskiego stanowiska. 
Okazało się jednak, że wybrano kierunek zupełnie od-
wrotny i zaniechano jakichkolwiek roboczych konsulta-
cji z partnerami społecznymi w tej kwestii. W rezultacie, 
o poglądach i propozycjach polskiego rządu w odnie-
sieniu do kształtu dyrektywy „S” dowiaduje się jedynie 
za pośrednictwem swoich europejskich organizacji. Pre-
zydium KK podkreśla stanowczo, że dla osiągnięcia celu, 
jakim jest budowanie społecznej spójności w Europie, 
planowana dyrektywa powinna mieć jak najszerszy za-
sięg, dlatego „Solidarność” będzie sprzeciwiać się jakim-
kolwiek podmiotowym wyłączeniom w jej tekście.

Młodzi o „Solidarności”

Jak organizować się w Internecie, jakich narzędzi 
używać i jak bardzo zmieniła się praca w organiza-
cjach związkowych w dobie pandemii – o tym roz-
mawiano 26 kwietnia podczas webinaru „Status: w 
związku? Tak! – czyli jak skutecznie organizować onli-
ne” zorganizowanego przez Krajową Sekcję Młodych 
NSZZ „Solidarność”. W kolejnym spotkaniu młodych 
on-line wzięli udział: Edyta Odyjas, przewodnicząca 
MO NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa 
i Prokuratury, Rafał Tomasiak, dyrektor Centrum 
Organizowania Związków Zawodowych oraz Rado-
sław Pyszczek, przewodniczący NSZZ „S” w T-Mobile. 
Uczestnicy zastanawiali się, jak organizować pracę 
związku w dobie pandemii i ograniczeń m.in. w spo-
tykaniu się z ludźmi. Podczas spotkania poruszono 
także problem obecności w mediach społecznościo-
wych i reakcje pracodawców na umieszczane tam 
informacje. Uczestnicy webinaru zgodnie stwierdzili 
też, że przyszłością związku są też narzędzia umożli-
wiające rejestrację nowych członków on-line. Byłoby 
to wygodne, przekonywali, nie tylko dla organizacji, 
ale także dla osób chcących przystąpić do związku.

Emerytury stażowe
– Wprowadzenie emerytur stażowych jest dla nas 

najważniejszym postulatem i od tego związek za-
wodowy Solidarność nie odstąpi – zadeklarował  23 
kwietnia przewodniczący Komisji Krajowej „Solidar-
ności” Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma 
przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem 
zajął się Sejm. Wprowadzenie emerytur stażowych, 
z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach 
opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 
latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów 
umów programowych, jakie „Solidarność” zawarła w 
kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem 
Dudą. Podczas konferencji prasowej w Katowicach 
przewodniczący „Solidarności” przypomniał, że w 
2015 r., gdy z inicjatywy prezydenta Dudy obniża-
no wiek emerytalny, w projekcie stosownej ustawy 
mowa była również o emeryturach stażowych, jed-
nak na ich wprowadzenie nie zgodziła się wówczas 
Zjednoczona Prawica. – Dzisiaj Zjednoczona Prawi-
ca, ale także Pałac Prezydencki jest w tym temacie 
pasywny. Dlatego związek zawodowy „Solidarność” 
przedstawi swoją drogę dojścia do sytuacji, w której 
przygotowany przez „S” projekt, w parlamencie zo-
stanie przegłosowany przez posłów i wejdzie w życie 
– zadeklarował przewodniczący „Solidarności”.

Historyk z Gdańska kandydatem na 
prezesa IPN

Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, decyzją Kolegium IPN wyło-
niony został w konkursie na prezesa Instytutu Pamię-
ci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi  Polskiemu. Jego kandydaturę będzie mu-
siał przegłosować Sejm i Senat.

27 kwietnia 2021 r. dr Karol Nawrocki został wyło-
niony spośród pięciu uczestników konkursu na pre-
zesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dr Karol 
Nawrocki jest historykiem i specjalistą ds. zarządza-
nia zasobami ludzkimi, działaczem społecznym. Ty-
tuł doktora nauk humanistycznych obronił w 2013 
r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 
stycznia 2009 r. był pracownikiem Instytutu Pamięci 
Narodowej; w latach 2014–2017 pełnił funkcję na-
czelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN 
w Gdańsku, koordynując prace naukowo-edukacyj-
ne na terenie gdańskiego oddziału IPN. Od kwiet-
nia 2017 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. 

I Forum Morskie Radia Gdańsk
Radio Gdańsk organizuje po raz pierwszy Forum 

Morskie. To cykl audycji, debat i spotkań kongreso-
wych na tematy związane z morzem oraz jego gospo-
darczym wykorzystaniem. Podczas �nału wydarzenia
w czerwcu przyznane zostaną również nagrody bran-
żowe. Pierwsza audycja Forum Morskiego została wy-
emitowana już 23 kwietnia i poświęcona była morskiej  
energetyce wiatrowej. W najbliższych miesiącach 
rozpocznie się bowiem budowa farm wiatrowych na 
Bałtyku. To gigantyczne przedsięwzięcie inwestycyj-
ne, warte około 100 miliardów złotych. Jego celem 
jest realizacja przez Polskę strategii proekologicznej, 
zmieniającej narodowy miks energetyczny. 21 maja  
na antenie Radia Gdańsk poruszony zostanie temat, 
w jaki sposób polskie porty wychodzą z pandemii. W 
maju dziennikarze zajmą się również kursem, który 
obrał polski przemysł stoczniowy. 

Szkoła w czasie COVID-19
Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji Pra-

cowników Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą 
w Gdańsku z 20 kwietnia br. skoncentrowało się na 
nauczaniu hybrydowym uczniów klas I–III, opinio-
waniu arkuszy organizacyjnych, ruchu kadrowym w 
szkołach oraz ZFŚS. Odbyło się, w związku z zagroże-
niem koronawirusem, w trybie on-line.  

Stan prawny tworzenia i zatwierdzania arkuszy 
organizacji szkół reguluje prawo oświatowe  oraz 
rozporządzenie MEN z 2019 r. Dodatkowe regulacje 
zostały umieszczone w rozporządzeniach MEN z 20 
marca 2020 r. i z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szcze-
gólnych rozwiązań w okresie COVID-19. 

Spotkanie związkowców z radcą prawnym To-
maszem Gryczanem, specjalizującym się w prawie 
oświatowym, dotyczyło też m.in. regulaminów ZFŚS, 
szczególnie uzgadniania ze związkami zawodowymi 
regulaminów przyznawania świadczeń. Kolejnym 
tematem były ramy rozwiązań legislacyjno-organiza-
cyjnych w edukacji włączającej.

W REGIONIE
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PYTANIE MIESIĄCA

Czy zagrożenie koronawirusem wpływa 
na życie społeczne i każdego z nas?

Reklama

Mirosław Madej, przewodniczący Rady 
Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”

– Za nami trudny rok z COVID-19, a przed nami równie 
niełatwy. Żyjemy w aplikowanej nam samoizolacji. Nie-
którym nie jest z tym łatwo, inni sobie radzą. My uciekamy 
za miasto, na działkę. Mimo lockdownu, dyscyplinowania 
i szczepień, zagrożenie z nami zostaje. Od nas oraz od 
postępu medycyny, od mądrego zarządzania kryzysem, 
zależy, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. 

Niepokojem napawa stan dzieci i młodzieży. To wyjątkowo wrażliwa grupa. 
Oni cierpią z powodu braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, popadają 
nierzadko w depresję. Zatrwożyły mnie wieści ze szpitala dziecięcego, w którym 
znalazła się trójka dzieci w wieku 10–12 lat po próbach samobójczych. Zastana-
wiam się, jakie będą dalsze skutki „hibernacji”, bo nie buntujemy się, popadliśmy 
w swoisty marazm. 

W pracy związkowej liczy się praca na rzecz drugiego człowieka. Nie zostawiamy 
ludzi samych sobie. A ludzie się zamknęli, nie rozmawiają ze sobą „twarzą w twarz”. 
Mam nadzieję, że nie przywykniemy do nadzwyczajnych obostrzeń, dostrzegając 
wpływ rygorów związanych z koronawirusem na tkankę społeczną i psychikę. 

Urszula Lewandowska, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gdyni

– Z racji profesji i mojej pracy z rodzinami widzę na 
co dzień, że ludzie przeżywają obostrzenia i zdarza się, że 
je kwestionują. Jak głębokie skutki pozostawia lęk i brak 
kontaktu, czas pokaże. Może to wynikać z ogólnej tenden-
cji do kontestowania, a może z braku dostatecznej wiedzy 
czy argumentacji opartej o dane. Jest obawa przed utratą 
pracy, braku możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi. 

Musimy zostać w domu, gdy szkoła działa zdalnie, a sam zasiłek sprawy nie zała-
twia. Nieczęsto są w pobliżu dziadkowie w pełni sił. Jeśli ktoś stracił pracę, to trud-
niej mu się odnaleźć, czyli znaleźć nową. Występuje napięcie wynikające z izolacji, 
co obniża nastroje, wprowadza pesymizm. Człowiek jest istotą społeczną. 

Ludzie zastanawiają się, kiedy to się wreszcie skończy. Skutkiem ograniczeń 
pandemicznych dla młodszych, dzieci i młodzieży, są pojawiające się problemy 
psychiczne, emocjonalne i �zyczne. Boję się, że one się jeszcze pogłębią. Nikt z nas
nie wie, jak apatia i lęk wpłyną na stan psychiczny i emocjonalny, jak głęboko do-
tknie to pokolenie urodzonych w XXI wieku. Nie wszyscy potra�ą korzystać z ko-
munikatorów, z narzędzi internetowych, są to indywidualne zdolności i percepcje. 
Dotyczy to i uczniów, i ich rodziców czy seniorów. Nie generalizując, wszelkich za-
ległości nie da się łatwo nadrobić w systemie on-line.  

Anna Sawicka, przewodnicząca KZ NSZZ 
„S” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku

– Instytucje kultury otrzymały pewne wsparcie, jed-
nak przy niskiej pensji zasadniczej skutki pandemii  dla 
pracowników są opłakane. Artysta nie może liczyć na ru-
chome składniki wynagrodzenia, gdy nie gra, nie wystę-
puje. Usiłujemy pracować, ale występów jest dużo mniej. 
Ciężko znosimy brak kontaktu z publicznością. Przecież 
gramy dla niej. Skutek jest taki, że trzeba szukać środków 
na wypłaty głodowych pensji, w wysokości najniższej kra-

jowej. Owszem, są gwiazdy dobrze wynagradzane. Wielu z nas, tych zatrudnionych 
w instytucjach, ma minimalny komfort, czyli na przykład opłacony ZUS. Z kolei dola 
freelancera pokazuje, jak złudna jest owa wolność artysty, jak ulotna. W Polsce, nie-
stety, nie istnieje w praktyce system stypendiów. Konkursy grantowe to zupełny 
margines. 

Tymczasem wiele osób ma potrzebę obcowania z kulturą, ze sztuką. Nie rozu-
miem, dlaczego zamknięto muzea, które przecież nie są oblegane. 

Łącza internetowe do odbioru muzyki i obrazu są ułomne. Inny, bywa z zakłó-
ceniami, jest dźwięk, nie widzi się zespołu, zdarzają się irytujące przerwy w trans-
misji. Bezpośredniej relacji ze słuchaczem czy widzem nie da się zastąpić. Artysta 
z de�nicji występuje przed publicznością w operze, w teatrze. Nawet sala kinowa
ma swoją magię. 

Na plus trzeba zapisać, że czasem w sieci coś się odkrywa, tra�a się na wyko-
nawcę czy utwory, których by się normalnie  nie poznało. Ludzie są wygłodniali 
kontaktu ze sztuką. Z drugiej strony, wiele nam umyka i jest zniweczone poprzez 
łącza. Inne są warunki streamingu, a inne sali kameralnej, �lharmonii i opery.

W edukacji artystycznej od razu zaczęliśmy wykorzystywać łącza, ale pewne 
sfery artyzmu są poprzez on-line niewykonalne, przykładowo w kształtowaniu 
dźwięku, no może poza utworami bardzo rytmicznymi. Pod pewnymi warunkami 
można z dyplomantami, z  osobami przygotowującymi się do konkursów, praco-
wać. Trzeba jednak oczywiście mieć maseczki, ściankę z pleksi. Zmieniło się też to, 
że teraz dużo więcej nagrywamy. Konkursy generalnie są jednak on-line. Trzeba 
dodać, że w procesie muzycznej edukacji nastąpiło jakby odwrócenie kolejności 
w trybie kształcenia Nagrania powinny być nie na początku, a na końcu, gdy na-
grywamy płytę. 

Wysłuchał (asg)

KORONAWIRUS NA POMORZU. MINIRAPORT 

13 miesięcy pandemii
Miejmy nadzieję, że powoli żegnamy 
się z pandemią SARS-CoV-2. Pod ko-
niec kwietnia 2021 roku w skali Polski 
średnia liczba zakażeń na 100 tysię-
cy osób w ciągu 7 dni spadła poniżej 
25, co umożliwia powrót do zasad 
obowiązujących w strefach żółtych. 
Zapewne wirus zostanie z nami na 
zawsze, jednak szczepionki pozwolą 
żyć w miarę normalnie. Jaki przebieg 
miała pandemia przez te 13 miesięcy 
w naszym województwie?

Do 28 kwietnia 2021 roku w woje-
wództwie pomorskim potwierdzono 
186 252 przypadki zakażenia koro-
nawirusem, co oznacza 7,98 procent 
mieszkańców. Pod względem liczby 
zachorowań nasze województwo zna-
lazło się na szóstym miejscu. Na jedną 
osobę, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2, przypada 13 
mieszkańców, u których koronawi-
rusa nie rozpoznano. Liczba zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy 
mieszkańców w skali kraju wyniosła 
7346,37, natomiast w naszym woje-
wództwie była wyższa – 7979,85 osób. 
Oczywiście musimy pamiętać, że wiele 
przypadków zakażenia nie zostało po-
twierdzonych testem. 

Pierwsze zachorowania w Pomor-
skiem odnotowano 14 marca 2020 r. 
Przez długi czas wykrywano tylko po-
jedyncze przypadki zakażeń, a nawet 
ich brak. Dla przykładu, 30 maja 2020 r. 
w naszym województwie nie odnotowa-
no żadnego zachorowania. Po raz pierw-
szy liczbę 100 zakażeń odnotowano 17 
września 2020 r. Później, niestety, liczby 
rosły. W czasie drugiej fali (jesień 2020 
r.) najwięcej testów dodatnich (1715) na 
obecność koronawirusa stwierdzono 21 
listopada 2020 r. W czasie trzeciej fali 
(wiosna 2021 r.) nastąpił gwałtowny 
wzrost zachorowań. Największą dzien-
ną liczbę przypadków zakażeń w naszym 
województwie zanotowano 26 marca 
2021 r. i wyniosła ona 2620 przypadków. 
W dniu, w którym piszemy ten tekst (28 
kwietnia), w naszym województwie było 
348 przypadków.

Do końca kwietnia br. w woj. pomor-
skim z powodu koronawirusa zmarły 
4053 osoby (w całej Polsce 66 527 osób). 
W tej smutnej statystyce zajmujemy 
w skali kraju dopiero 10 miejsce. 

O tym, że powoli wychodzimy 
z pandemii świadczy fakt, że obecnie 
w naszym województwie na 2229 łóżek 
szpitalnych dla pacjentów z COVID-19 
zajętych jest mniej niż połowa (1087). 

Na 193 dostępne respiratory zajętych 
jest 93. 

W Pomorskiem zaszczepiono ponad 
500 tysięcy osób. Aby uzyskać odporność 
zbiorową powinno zostać zaszczepionych 
jeszcze 700 tysięcy. Według danych Mini-
sterstwa Zdrowia, tylko jednego dnia, 27 
kwietnia wykonano 18 043 szczepienia, 
co lokuje nas na 6 miejscu w kraju. 

(mk)
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Ciê¿ka praca 
i wyrzeczenia

To, że obecna opozycja nie jest gotowa na przejęcie władzy, 
wiadomo od dawna. Wie o tym sama opozycja, ale jak się okazuje, 
nie spędza to snu z powiek jej liderom. Martwią się oni, i słusznie, 
czy Polacy są gotowi na powrót do władzy polityków Platformy 
Obywatelskiej. Zamiast pytać tylko, czy opozycja jest gotowa do 
przejęcia władzy, zastanówmy się też, czy społeczeństwo jest gotowe 
na rząd, który obieca ciężką pracę i wyrzeczenia – napisała na 
Twitterze senator PO Barbara Zdrojewska. Jak wyglądała sytuacja 
przeciętnego Polaka za rządów PO-PSL dobrze pamiętamy: praca 
za 5 zł na godzinę, wiek emerytalny do 67 lat, brak wsparcia 
dla rodzin z dziećmi, rewaloryzacje emerytur na poziomie kilku 
złotych. Nieliczni nie musieli za bardzo zaciskać pasa, jak choćby 
obecny poseł KO Robert Kropiwnicki, który zdołał w ciągu 12 lat 
kupić sobie dziewięć mieszkań. Z wywodów senator Zdrojewskiej 
wynika, że głównym problemem jest to, że PiS namieszało lu-
dziom w głowach swoim „nieodpowiedzialnym populizmem”. Bo 
kto to widział, aby Polacy, zamiast zbierać szparagi w Niemczech, 
pobierali jakieś 500 plus czy 13 i 14 emerytury.

Czyj¹ w³asnoœci¹ s¹ 
szczepionki?

Kto jest właścicielem towaru? Wydawałoby się, że odpowiedź jest 
prosta. Ten, co za niego zapłacił. Innego zdania jest posłanka PO 
(czy KO?) Agnieszka Pomaska, która w nagraniu zamieszczonym 
w mediach społecznościowych odnoszącym się do programu 
szczepień stwierdziła, że rząd używa szczepionek, które nie są ich 
własnością. Tak więc, według posłanki PO, właścicielem szczepio-
nek, za które zapłaciła Polska, są Niemcy. Przy okazji dowiedzieli-
śmy się, że Polska jest winna problemom ze szczepieniami u na-
szego zachodniego sąsiada. To największe kraje i najbogatsze kraje 
Unii Europejskiej podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem 
do szczepionki. To dlatego w Niemczech szczepienie nie idzie tak do-
brze jakby mogło, bo gdyby każdy kraj sam walczył o szczepionki, to 
tych szczepionek najwięcej byłoby w tych największych krajach, jak 
w Niemczech, we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii – mówi Po-
maska w nagraniu. Nawiasem mówiąc, coś niedobrego dzieje się 
z niektórymi gdańskimi politykami. A to wiceprezydent Gdańska 
obwinia Polaków na równi z Niemcami za wybuch drugiej wojny 
światowej, a to posłanka oskarża rząd Polski o przywłaszczenie 
sobie szczepionek należących do Niemców.

W obronie wolnych s¹dów 
Prokuratura wszczęła postępowanie wobec sędziego, prze-
szukano jego dom i biuro, skon�skowano telefon. Zarzut, jaki
postawiono sędziemu, dotyczy wydanego przez niego wyroku 
w sprawie noszenia maseczek i robienia testów w dwóch 
szkołach. Niemiecka prokuratura widzi przesłanki do uznania, 
że oskarżony samowolnie przypisał sobie stosowną kompetencję, 

chociaż była to sprawa administracyjna, dla rozstrzygnięcia której 
właściwe są jedynie sądy administracyjne. A gdzie immunitet? 
Gdzie niezależność sądu? Otóż w Polsce. Bo sędzia, o którym 
mowa, to sędzia niemiecki. A w Niemczech nadzwyczajnej 
kaście, jak nazwała swoich kolegów sędzia Kamińska, immunitet 
nie przysługuje. A w Polsce obywatel, który ma legitymację 
sędziowską, może nie stawiać się na wezwanie prokuratury. I co, 
i nic mu nie zrobią. A nawet okrzykną bohaterem, a jego guzik 
tra� do muzeum. Informacja dla niezorientowanych: chodzi tu
o sędziego Igora Tuleyę, którego guzik znajduje się w zbiorach 
Muzeum Guzików w Łowiczu. O tym wiekopomnym fakcie 
poinformowała sędzia Monika Ciemięga z Opola.

Ani areszt, ani kaucja

W piątek Donald Tusk w wywiadzie mówi, że jego kolega Sła-
womir N. to więzień polityczny, a w poniedziałek sąd wypuszcza 
go na wolność. Co prawda za milionową kaucją, ale jak przy-
chodzi termin jej wpłaty, sąd zawiesza ją do czasu rozpoznania 
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie zażalenia prokuratury na wy-
puszczenie Sławomira N. z aresztu. No i podejrzany o milionowe 
łapówki jest na wolności, i to bez żadnego zabezpieczenia. 

K³ótnia na lewicy...
Może być ciekawie. Marta Lempart znów stawia ultimatum. 
Tym razem nie rządzącej Zjednoczonej Prawicy, a opozycyjnej 
Lewicy. Przywódczyni Strajku Kobiet (nie wiemy, czy jest to aktu-
alna nazwa, kobiet już podobno nie ma, a są osoby z macicami) 
uznała, że partia Czarzastego dogadując się z rządem Mateusza 
Morawieckiego w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, zdra-
dziła i jeśli w ciągu doby się nie ogarnie, to zacznie się „ogólno-
polska akcja wybijania głupoty z głowy Lewicy”. Jak zwykle pani 
Lempart niezwykle subtelnie formułuje swój przekaz.

...k³ótnia na prawicy
Gdyby spytać przeciętnego Polaka, kto rządzi w Polsce, usłysze-
libyśmy, że PiS, dopiero po pewnym zastanowieniu niektórzy 
dodaliby, że Zjednoczona Prawica, czyli koalicja Prawa i Spra-
wiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia. Koalicjanci partii 
Jarosława Kaczyńskiego co jakiś czas dają o sobie znać, niestety 
najczęściej wiąże się to z problemami i daje podstawy do spekula-
cji o trwałości koalicji rządzącej. A to lider Porozumienia Jarosław 
Gowin zakwestionuje termin wyborów, a to szef Solidarnej Polski 
Zbigniew Ziobro sprzeciwi się raty�kacji decyzji Rady Europej-
skiej dotyczącej funduszy z Unii Europejskiej. To podskakiwanie 
koalicjantów PiS nie przynosi im żadnego wymiernego efektu. 
Gdyby wybory odbyły się w kwietniu br. i partie rządzące wystar-
towałyby osobno, to według badań IBRiS Prawo i Sprawiedliwość 
uzyskałoby poparcie 30,1 proc. badanych, a Porozumienie i Soli-
darna Polska byłyby daleko od progu wyborczego – ugrupowa-
nie Jarosława Gowina uzyskałoby 1,6 proc. poparcia, a partia 
Zbigniewa Ziobry – 2,2 proc. Więc po co to wszystko?

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

O dużych 
pieniądzach
Pisząc te słowa, nie wiem, jaki będzie ostateczny los Krajowego Planu 
Odbudowy, który ma pomóc w odbudowie kraju w świecie popandemicz-
nym. Wiem za to, że tzw. opozycja, a przynajmniej znaczna jej część, po raz 
kolejny, bodaj najbardziej dobitny, dowiodła, że za nic ma przyszłość kraju 
i los milionów  Polaków, że pan Budka i jemu podobni są w stanie zrobić 
absolutnie wszystko, byle dorwać się z powrotem do władzy. Ci, którzy za 
veto wobec unijnych planów chcieli stawiać przed Trybunałem Stanu, dziś 
ochoczo wzywają do odrzucenia drobnych 750 mld polskich złotych, które 
mają zbudować siłę polskiej gospodarki, pomóc polskim przedsiębiorcom 
i wzmocnić polskie rodziny. Chyba żadna poprzednia akcja totalnej opozycji 
nie pokazała, że hasło „im gorzej, tym lepiej” jest jej podstawowym progra-
mem, oczywiście obok najważniejszego: „w……ć!”. To najlepiej świadczy, 
jakimi wartościami kierują się w swojej politycznej działalności. Doktryna 
Neumanna święci triumfy. Przykro to stwierdzić, ale nawet postkomunistycz-
na lewica (SLD) była w stanie wiele lat temu wyzwolić się z widm Układu 
Warszawskiego i głosować za wstąpieniem Polski do struktur NATO. Dziś 
politycy Platformy, podobno Obywatelskiej, pokazują obywatelom naszego 
kraju gest Kozakiewicza i zdają się mówić „nie, bo nie”.  Zapewne budzi to 
też lekkie zażenowanie w Brukseli. No bo, jak to, ta walcząca o demokrację 
proeuropejska polska opozycja, ważna część Europejskiej Partii Ludowej, 
która zarzucała rządzącym, że odrzucając unijny budżet, chcą polexitu, sama 
teraz wchodzi w te buty? Być może to również na unijnych salonach obnaży 
prawdziwe intencje dotychczasowych pupilów Brukseli. A swoją drogą część 
Zjednoczonej Prawicy też stąpa po cienkiej linie. Trudno bowiem zrozu-
mieć postawę Solidarnej  Polski i nie zapytać, w czym jest ona „solidarna”? 
Sympatyczny skądinąd poseł Cymański, podkreślający swoją prospołeczność 
w każdej wypowiedzi, chce jednocześnie odrzucić grube miliardy, które na 
wsparcie  programów społecznych też mogą być przeznaczone. Jak rozumiem, 
kierownictwo SP pragnie w ten sposób podkreślić swoją odmienność i zbudo-
wać podmiotowość formacji, licząc przy tym, że głosami części opozycji Fun-
dusz i tak przejdzie. Ale sposób to bardzo ryzykowny i nie do końca poważny, 
bowiem przy wywróceniu rządowej łódki poseł Ziobro trzeci raz szansy bycia 
ministrem sprawiedliwości raczej nie dostanie.

Pozostańmy dalej przy dużych pieniądzach. Oto minął piąty rok realizacji 
jednego z największych społecznych programów trzydziestolecia – 500+. 
Do rodzin trafiło ponad 140 mld złotych. Wbrew faktom, z którymi się 
podobno nie dyskutuje, guru opozycji, Leszek Balcerowicz, określił ten 
program jako „ekonomiczną, moralną i społeczną klęskę”. Nic to, że wydobył 
on z obszarów głębokiego ubóstwa setki tysięcy wielodzietnych polskich 
rodzin, że umożliwił tysiącom w miarę normalne funkcjonowanie, a pienią-
dze w zdecydowanej większości trafiły na rynek wewnętrzny, wzmacniając 
popyt i w jakiejś mierze budując siłę gospodarki. Ponieważ uczynił to 
znienawidzony rząd, to jest to „moralna klęska”. Ba, jeśli tak dalej pójdzie, to 
niechybnie stoczymy się na dno, jak Grecja. Grecją straszy się zresztą nas od 
niemal sześciu lat, podobnie jak gospodarczym załamaniem, budżetowym 
deficytem i finansowym bankructwem. A tu nic takiego nie ma miejsca, 
a Polska wychodzi z pandemii w miarę suchą stopą.

Na koniec wrzućmy jednak kamyk do rządowego ogródka. Oto przedsta-
wiciele polskiego rządu krytycznie odnieśli się do przedstawionego jeszcze 
jesienią ubiegłego roku projektu dyrektywy UE o europejskiej płacy mini-
malnej. Trudno to zrozumieć, bowiem podstawowe założenie tego projektu 
określa, że celem jest ustanowienie płacy minimalnej na poziomie 50 pro-
cent średniej płacy w danym kraju (lub 60 procent tzw. mediany). Tymcza-
sem nie kto inny, jak właśnie rząd PiS-u, prowadzi do takiego rozwiązania, 
zapowiadając jeszcze przed pandemią systematyczny coroczny znaczący 
wzrost płacy minimalnej w naszym kraju. Mimo pandemii w tym roku 
płaca wzrosła do wysokości 2,8 tysiąca złotych i zapewne przekroczy owe 50 
procent średniej płacy w gospodarce narodowej. Być może więc diabeł tkwi 
w szczegółach owej dyrektywy. W jednym z paragrafów mówi ona bowiem 
o konieczności objęcia co najmniej 70 procent pracowników układami 
zbiorowymi pracy, a pod tym względem Polska znajduje się od początku 
transformacji na szarym końcu UE. Szkoda też, co podkreśliło w specjal-
nym stanowisku Prezydium KK, że przy opiniowaniu projektu dyrektywy 
zabrakło jakichkolwiek konsultacji społecznych. Na razie, dyskutując na 
argumenty,  szczepmy się wbrew niedowiarkom i antyszczepionkowcom. 
I wróćmy do normalności. Po tym roku, przyda się to wszystkim.

Jacek Rybicki 
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Okazuje się, że i w czasie pandemii 
i obostrzeń polityka i gospodarka to-
czą się swoimi drogami. Warto o tym 
pamiętać. Przykład? Marcin Kowalski z 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników 
Leśnictwa w Gdańsku zaprezentował 
perspektywę przyjęcia dyrektywy eu-
ropejskiej o gospodarce leśnej. Ma być 
ona wdrożona (implementowana) w 
naszym kraju do 2030 roku. 

Czym jest las?

Strategia leśna Unii Europejskiej 
będzie integralną częścią Europejskie-
go Zielonego Ładu. Jest przedmiotem 
konsultacji ogłoszonych przez Komisję 
Europejską na temat wyzwań dotyczą-
cych klimatu, różnorodności biologicz-
nej i obszarów wiejskich. Nową strate-
gię leśną Komisja Europejska przyjmie 
już w tym roku. Będzie ona oparta na 
unijnej strategii na rzecz różnorodno-
ści biologicznej do 2030 roku. Według 
niej tereny lasów mają zajmować 30 
procent powierzchni, z tego 10 procent 
pod ochroną ścisłą. 

Jak wyliczył Marcin Kowalski, ozna-
cza to poddanie ochronie ścisłej około 
2,5 miliona hektarów lasów. Skutkiem 
tego będzie zmniejszenie pozysku 
drewna nawet o 40 procent. I to bez 
rekompensaty dla przedsiębiorstw pań-
stwowych, jakimi są Lasy Państwowe. 
Jest to część agendy zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów Zjed-
noczonych do 2030 r., Porozumienia 
paryskiego, Konwencji o różnorodno-
ści biologicznej oraz Konwencji o zwal-
czaniu pustynnienia. Konsultacje były 
otwarte do 19 kwietnia 2021 roku. Sek-
cja leśników NSZZ „S” powołała więc 
zespół, który ma rozpoznać strategię, 
analizę jej skutków i przygotować sta-
nowisko na podstawie opinii leśników 
i podmiotów gospodarczych z branży 
obróbki drewna. 

Jak określa się las? Eurostat wyko-
rzystuje system klasyfikacji ustanowio-
ny przez Organizację ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych 
(FAO): „Las oznacza teren o zwarciu 
drzewostanu (lub równoważnym stop-
niu zadrzewienia) wynoszącym ponad 
10 procent i obszar powyżej 0,5 hektara. 
Drzewa powinny móc osiągnąć wyso-
kość co najmniej 5 metrów w stanie 
dojrzałym in situ”.

Z pozytywów: leśnicy zakończyli 
tlący się od roku konflikt sekcji krajo-
wej z dyrektorem generalnym Lasów 
Państwowych. Otóż dr inż. Andrzej 
Konieczny 8 kwietnia br. został od-
wołany ze stanowiska dyrektora ge-
neralnego. Ten bliski współpracownik 
byłego ministra środowiska prof. Jana 
Szyszki musiał odejść po ujawnieniu 

Branże w czasie pandemii
ZARZĄD REGIONU  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Kwietniowe obrady Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” po 
raz kolejny odbyły się w trybie on-line. Powód – zagrożenie koronawiru-
sem. Obrady zdominowała sytuacja w zakładach pracy w czasie zagroże-
nia COVID-19. Członkowie ZRG zastanawiali się nad regułami rządzącymi 
branżami w czasie pandemii, nad tym, co dyktuje rozsądek i doświadczenie 
życiowe w tak wyjątkowym czasie. 

zakupu nieruchomości z 95-procento-
wą bonifikatą i przepisaniu jej na syna, 
co opisały media. 9 kwietnia br. mini-
ster środowiska powołał Józefa Kubicę, 
dyrektora katowickiej dyrekcji LP, na 
stanowisko p.o. dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych. Wcześniej praco-
wał on jako inżynier nadzoru w Nadle-
śnictwie Świerklaniec. Dyrektor Kubica 
jest doświadczonym leśnikiem, pracuje 
w Lasach Państwowych od 1978 roku, 
co zdaniem leśników związkowców ro-
kuje dobrą współpracę.

Innym „palącym” tematem była 
stawka paliwowa na pojazdy leśników, 
która od 15 lat nie uległa zmianie. Le-
śnicy, używając prywatnych aut do ce-
lów służbowych, rozliczają to według 
tej stawki. Dotyczy ona też innych grup 
zawodowych.  

Strażacy na straży

W erze COVID-19 niezwykle 
istotna jest praca służb medycznych i 
ratowniczych, w tym strażaków, funk-
cjonariuszy PSP i druhów z OSP, którzy 
wspierają medyków i ratowników me-
dycznych.

– Straż pożarna obsadza izby przy-
jęć do testowania, pożycza namioty, 
wspiera służbę medyczną, na przykład 
przy mierzeniu temperatury osób w 
portach. Funkcjonariuszom i druhom 
należy się wdzięczność za ich postawę 
w tej trudnej sytuacji związanej z pan-
demią – mówił Krzysztof Dośla, prze-
wodniczący ZRG NSZZ „Solidarność”, 
dziękując strażakom.  

Starszy aspirant Tomasz Richert, 
przewodniczący Międzyregionalnej 
Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność” z Komendy Miejskiej 
PSP Gdynia, przedstawił realia pracy 
strażaków w czasie pandemii.

– Grupa 18 strażaków z PSP jest od-
delegowana do szpitali tymczasowych 
w Gdańsku i Sopocie, zaś 80 strażaków 
jeździ w zespołach ratownictwa me-
dycznego. Jesteśmy wysyłani w ramach 
karetek pogotowia. Dajemy sobie radę 
mimo nowych wyzwań – mówił To-
masz Richert.

Problemy jednak pozostają. – New-
ralgiczny jest ciągle artykuł 15a ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym, przygoto-
wanej przez resort spraw wewnętrznych 
i administracji. W listopadzie 2020 roku 
zmiany w emeryturach trafiły do kon-
sultacji. Politycy zapewniali, że „w naj-
bliższym czasie” problem nierówności 
zostanie rozwiązany. Nie został rozwią-
zany. Dotyczy on grupy funkcjonariu-
szy przyjętych do służby między 1999 a 
2003 rokiem – relacjonował Richert.

Przypomnijmy, że projekt (wraz z 
uzasadnieniem) przekazany przez wice-

ministra spraw wewnętrznych Macieja 
Wąsika dotyczy punktu z podpisanego 
w 2018 roku porozumienia ze służba-
mi mundurowymi. Chodzi o problem 
różnicowania statusu funkcjonariuszy 
w nabywaniu praw emerytalnych w 
zależności od momentu przyjęcia do 
służby. Dotyczy to wszystkich służb 
podległych MSWiA: Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
Służby Ochrony Państwa, czyli blisko 9 
tysięcy funkcjonariuszy w okresie kolej-
nych 10 lat od wejścia w życie ustawy, 
którzy mają za sobą co najmniej 25 lat 
służby.

Przypomnijmy, że NSZZ „S” jest 
obecny w 18 z 19 komend powiatowych 
PSP i skupia 700 strażaków na 1600 
pełniących służbę w województwie po-
morskim (sekcja skupia też strażaków z 
Regionu Słupskiego). W naszym woje-
wództwie 321 strażaków PSP przeszło 
COVID-19, podobnie druhowie OSP. 
O ile są w stanie udowodnić zakażenie 
w czasie służby, mogą liczyć na wypłatę 
100-procentowego wynagrodzenia.   

Tęsknią za normalnością

Wanda Lemanowicz, przewodni-
cząca Regionalnej Sekcji Emerytów i 
Rencistów NSZZ „S”, która zrzesza 2,6 
tysiąca osób, przekazała sprawozdanie 
z działalności sekcji, głównie w zakre-
sie organizacji pomocy, także zapomóg, 
wsparcia psychicznego, zniżek kolejo-
wych itd. Niestety, wielu członków sek-
cji ostatnio zmarło. Związkowi emeryci 
mają nadzieję, że jesienią wznowią swo-
je spotkania „twarzą w twarz” i wyjdą z 
powszechnej izolacji.

Relacje rówieśnicze

Wojciech Książek, lider Międzyre-
gionalnej Sekcji Pracowników Oświaty 

i Wychowania z siedzibą w Gdańsku, 
przypomniał, że przedszkola i ucznio-
wie klas I–III oraz nauczyciele praco-
wali do ostatniego lockdownu. Po polu-
zowaniu obostrzeń przedszkola pracują 
już nie tylko dla dzieci rodziców i opie-
kunów bezpośrednio zaangażowanych 
w walkę z pandemią.

– Czekamy na ponowne otwarcie 
szkół, gdyż uczniowie pozbawieni rela-
cji rówieśniczych oraz bezpośredniego 
kontaktu ze swoimi nauczycielami dużo 
tracą, co może być nie do odrobienia. 
Przed nami też wyzwanie przeprowa-
dzenia egzaminu maturalnego w maju. 
Jest też w środowisku rozżalenie, że nie 
wszyscy pracownicy szkół, ci chętni do 
szczepień, zostali zaszczepieni – mówił 
Wojciech Książek, upominając się o 
personel pomocniczy, jak sekretarki, 
woźni czy księgowe w szkołach. To oni 
nieraz są na pierwszej linii kontaktów z 
rodzicami i dziećmi.

Wojciech Książek zwrócił też uwa-
gę na niekorzystną tendencję rosnącego 
bezrobocia wśród absolwentów szkół 
zawodowych i techników czy – mówiąc 
ogólnie – ludzi do 25 roku życia. Przy-
pomnijmy, że Polska w lutym 2021 roku 
drugi miesiąc z rzędu mogła pochwalić 
się najniższym bezrobociem w Unii Eu-
ropejskiej, ale zupełnie inaczej wygląda 
sytuacja, jeśli chodzi o osoby do 25 roku 
życia. Stopa bezrobocia młodych urosła 
w ciągu roku z 9,6 proc. do 14,8 proc., 
czyli o 5,2 punktu procentowego (wg 
Eurostatu). To trzeci najszybszy przy-
rost w Unii, po Hiszpanii i Estonii. Licz-
ba bezrobotnych wśród osób młodych 
poszła w górę w rok o 43 tysiące osób, 
licząc luty 2020 do lutego 2021.

Trójkąt bermudzki

Mirosław Piórek, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowe-

go i przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa”, poinformował, że prace Zespołu 
Trójstronnego ds. Przemysłu Stocznio-
wego, który miał obradować na temat 
ratowania i przyszłości sektora oraz 
perspektywy budowy promów i mor-
skich farm wiatrowych, zostały przeło-
żone w związku z chorobą wiceministra 
Marka Gróbarczyka. Tymczasem sytu-
acja branży jest trudna.

– Na terenie dawnej Stoczni Gdy-
nia i posadowionych tam firm z bran-
ży stoczniowej i pokrewnych zrobił się 
trójkąt bermudzki. Bez zamówień i 
popytu wewnętrznego za dwa lata nie 
będziemy już mówić o stoczniach, bo 
nic z nich nie pozostanie – alarmował 
Mirosław Piórek.   

Z kolei Krzysztof Adamczyk z 
PLO poinformował o – jego zdaniem 
– fali wznoszącej w żegludze światowej. 
Dowodem na to ma być m.in. ruch w 
obrębie Kanału Sueskiego oraz znaczny 
wzrost stawek frachtowych, a także fakt, 
że statek typu ro-ro, należący od wrze-
śnia ub.r. do PLO „POL Maris”, odku-
piony od armatora tureckiego, pływa z 
sukcesem w czarterze u Stena Line.   

Przypomnijmy, że w 2019 roku 
Polska miała 96 cywilnych morskich 
statków transportowych. Pod naszą 
narodową flagą pływało zaledwie 16 
jednostek. Pozostałe statki oznakowano 
obcymi banderami. Pod naszą banderą 
pływają też wysłużone okręty wojenne 
oraz kutry i holowniki. 

Notatka z zebrania ZRG NSZZ „S” 
z marca br., poświęconego także pro-
blemom branż, została przekazana na 
ręce wiceprzewodniczącego Komisji 
Krajowej „S” Bogdana Kubiaka, odpo-
wiedzialnego za struktury branżowe w 
Związku

Artur S. Górski
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Członkowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 12 kwietnia 
br. dyskutowali nad propozycjami Regio-
nu Gdańskiego dotyczącymi zmian w Sta-
tucie NSZZ „S” oraz w ordynacji wybor-
czej do struktur organizacji, w tym nad 
wyborami według regulaminu uchwalo-
nego przez komisje zakładowe. Jak mówi 
Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG 
„S”, zmiany wydają się rewolucyjne, ale 
chodzi po prostu o uproszczenie proce-
dury wyborczej, w tym jawności głosowa-
nia na najniższych szczeblach związkowej 
demokracji. 

– Propozycje zmierzają do tego, aby 
wybory do niższych struktur odbywały się 
na zasadach wewnętrznych oraz przewi-
dują jawne głosowanie w tych strukturach 
– powiedział Stefan Gawroński, członek 
Prezydium ZRG NSZZ „S” – a celem po-
winien być czas na działalność  związkową, 
nie zaś pogrążanie się przez kilka miesięcy 
w sprawy proceduralne oraz generowanie 
stert papieru dokumentującego.

Podczas obrad liderzy rozbudowanych 
i licznych struktur organizacyjnych Związ-
ku, to jest Bożena Brauer, przewodnicząca 
gdańskiej oświatowej „S”, oraz Mirosław 
Piórek, przewodniczący Krajowej Sekcji 
Przemysłu Okrętowego i przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni 
„Remontowa”, opowiedzieli się za jawno-
ścią wyborów na szczeblach zakładowych. 
Chodzi o sprawność organizacji i ograni-
czenie procedur do minimum, przy za-
chowaniu funkcji kontrolnych zarządów 
regionów i regionalnych komisji wybor-
czych. Ordynację wyborczą ustala Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Forum 
na ich przedstawienie i przedyskutowanie 
byłby Krajowy Zjazd Delegatów, ale...

– Czekamy na decyzję, kiedy i czy w 
ogóle w tym roku odbędzie się Krajowy 
Zjazd Delegatów planowany wstępnie na 
sierpień. Realny wydaje się termin późną 
jesienią. Do tego czasu apeluję o rozmo-
wy na temat proponowanych przez nas 
zmian statutowych i przekonywanie kole-
żanek i kolegów z innych regionów – mówi 
Krzysztof Dośla.

Przypomnijmy, że komisja zakładowa 
w celu zorganizowania wyborów w organi-

Związkowa demokracja
ZMIANY W ORDYNACJI WYBORCZEJ

Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” to zbiór przepisów regulujących 
sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach Związku. Re-
guluje ona tworzenie zakładowych komisji wyborczych, komisji skrutacyj-
nych, komisji mandatowo-wyborczych, porządku posiedzeń wyborczych, 
zgłaszania kandydatów, przeprowadzania wyborów poza zebraniem, two-
rzenia Krajowej Komisji Wyborczej, wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd 
Delegatów, sposobu liczenia głosów i przeliczania głosów na mandaty. 

zacji zakładowej może powołać zakładową 
komisję wyborczą. Skład zakładowej ko-

misji wyborczej nie może być mniejszy 
niż trzy osoby. Komisja zakładowa lub 
zakładowa komisja wyborcza ustala m.in. 
kalendarz wyborczy, przygotowuje wybo-
ry od strony organizacyjno-programowej, 
wyznacza okręgi wyborcze, informuje, w 
sposób przyjęty w organizacji, o terminie 
i miejscu zebrania wyborczego oraz o zgło-
szonych kandydaturach, przekazuje do 
RKW protokoły z wyborów oraz ankietę 
osobową wybranego przewodniczącego, 
pośrednio przez członka lub pełnomocnik 
RKW nadzorującego wybory. Zakładowe 
zebranie członków lub delegatów oraz 
zakładowe zebranie koordynacyjne dele-
gatów wybiera odpowiednio przewodni-
czącego zakładowego zebrania członków 
lub delegatów lub zakładowego zebrania 
koordynacyjnego delegatów zwanego 
dalej przewodniczącym zebrania, proto-
kolantów, członków komisji skrutacyjnej 
oraz członków innych komisji, zgodnie 
z regulaminem obrad. Ma to odbywać się 
zgodnie z treścią Uchwały nr 1 XIX KZD 
NSZZ „S”. 

Artur S. Górski

– Usprawnienie procedur wyborczych w związko-
wych strukturach to więcej czasu na działalność stric-
te związkową. Propozycje zmian, uproszczenia procedur, 
wynikają z naszych doświadczeń. Nie robimy tego dla 
siebie, nie tak dawno przeszliśmy procedurę wyborczą. 
Wielu z nas będzie kończyło kadencję na związkowych 
funkcjach, nim zmiany wejdą w życie. Robimy to dla 
naszych następców. Związkowa działalność i przynależ-
ność nie może być zdominowana przez przedłużające się 
na kilka miesięcy procedury wyborcze w jednej złożonej 
organizacji. Po dniu pracy nie każdy chce uczestniczyć 
w kilkugodzinnym zebraniu wyborczym, opartym 
o sztywne ramy, niezależne od specyfiki zakładu czy organizacji. W 1980 i 1989 
roku wybory odbywały się jawnie na najniższych związkowych szczeblach. Było 
zaufanie, podchodzono do wyborów poważnie i dokonywano najczęściej dobrych 
wyborów.

Nie narzucamy niczego. Przecież ludzie wiedzą, kto będzie ich dobrze reprezen-
tował. Pozostawiamy decyzję członkom koła, organizacji, jaki regulamin wyborów 
przyjmą. To będzie ich sprawa. Zapisy tak uchwalonego regulaminu zakładowej 
komisji wyborczej, zaakceptowane przez regionalną komisję, nie będą martwe. 
Zachowamy oczywiście funkcje kontrolne w ramach regionalnych komisji wybor-
czych, ale nie chcę nawet myśleć, że ktoś zechce zagrać nieczysto, zadziałać wbrew 
organizacji. Nie chcemy petryfikować fikcji.

O ile pierwsze zebranie, mimo skutecznego powiadomienia, nie odbędzie się 
z braku kworum, dopuszczamy jego obniżenie do 30 procent przy drugiej próbie. 
Nie zapędzajmy się w ślepy zaułek i dostosujmy formę zebrania do realiów.  

Wybór władz podstawowych jednostek organizacyjnych według regulaminu 
uchwalonego przez organizacje zakładowe uprości procedury i uczyni je bardziej 
zrozumiałymi w najmniejszych komórkach, w kołach, komisjach oddziałowych, 
wydziałowych, w zakładach pracy. Powyżej szczebla zakładowego utrzymujemy 
dotychczasową procedurę. 

Zaakceptowane przez ZRG propozycje będą podlegały weryfikacji przez Ko-
misję Krajową NSZZ „S” i Krajowy Zjazd Delegatów. Liczę, że weryfikacja będzie 
pozytywna.

Tempo życia, dostępność nowych technologii, dyktuje konieczność zastanowie-
nia się nad umożliwieniem przeprowadzenia spotkania wyborczego on-line. Jed-
nak jestem zwolennikiem pracy i spotkań związkowych twarzą w twarz. Po roku 
zdominowanym przez koronawirusa wszyscy stajemy się „on-line”. Jest to zjawisko 
sprzyjające izolacji, a nawet frustracji spowodowanej brakiem rzeczywistego kon-
taktu, inaczej niż tylko poprzez ekran komputera. 

Krzysztof Dośla

Demokracja związkowa 
nie jest i nie może być fikcją

Czerwiec 2018 r. Wybory przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”.
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„Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy wyzwaniem dla pracodawców i związ-
ków zawodowych w czasie pandemii i w popandemicznej rzeczywistości” 
– to temat  konferencji w trybie on-line z okazji Światowego Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, którą zorganizował Re-
gion Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. W konferencji 27 kwietnia br. uczest-
niczyli m.in. Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy, i Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Główna inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko w swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na priorytet Państwowej Inspekcji Pracy, czyli na działania pre-
wencyjne. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda z 
kolei podkreślił m.in. rolę rzetelnie przeprowadzonych szkoleń młodych pracow-
ników. Zauważył, że praca zdalna nie może być dla pracodawców okazją do cięcia 
kosztów. W większości zakładów praca zdalna jest nierealna i tym większy szacunek 
należy się pracownikom, którzy przez cały czas narażają swoje zdrowie. – Słucha-
my, co pracownikom przeszkadza i wtedy prewencyjnie i edukacyjnie chcemy wyjść 
naprzeciw tym potrzebom – mówiła nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy 
we Wrocławiu Barbara Serafinowska, omawiając sprawy na konkretnych zapisach 
ustawy antycovidowej. Wskazała między innymi, jak trudne jest położenie pracow-
nika podczas pracy zdalnej zarazem opiekującego się dzieckiem. 

Zastanawiano się, czy i pod jakimi warunkami można, mimo ściśle określonej definicji 
wypadku przy pracy, traktować zachorowanie na COVID-19 jako wypadek przy pracy? 
– COVID zastał nas w sytuacji postępującej izolacji międzyludzkiej – mówił dr To-
masz Wójcik, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Międzynarodowej Organizacji 
Pracy. Jego zdaniem w czasie pandemii zerwanie łańcucha dostaw przerwało cykl 
produkcyjny, a kryzys pokazał, jak uzależniony jest świat od Azji, gdzie tania siła 
robocza wytwarza większość komponentów. 

Inwigilacja pracownika związana z monitorowaniem jego pracy przez środki IT 
i algorytmy także wymaga odpowiednich zmian zabezpieczających interes pracow-
nika i przedsiębiorcy. – Nie jesteśmy zainteresowani, aby wkraczać do domów pra-
cowników, bo to jest ich przestrzeń prywatna – mówiła Katarzyna Łażewska-Hryc-
ko, niemniej przyznała, że praca coraz bardziej wkracza w sferę prywatną człowieka. 
– Naszą rolą jest uczulać na zagrożenia związane z wolnością pracownika. 

(asg)

Bezpieczeństwo i kontrola 
w dobie pandemii 

Co zrobić, aby w Polsce zwiększyła się liczba układów zbiorowych pracy, 
szczególnie tych ponadzakładowych, zastanawiali się uczestnicy kolejnej 
debaty, która odbyła się 12 kwietnia br. w formie webinarium, zorganizo-
wanej w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” finanso-
wanego z Funduszy Norweskich.

W kwietniowym panelu wzięli udział: poseł Janusz Śniadek, przewodniczą-
cy Rady Ochrony Pracy, Mariusz Pokrzywinski, p.o. okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku, eksperci Komisji Krajowej prof. Marcin Zieleniecki i Sławomir Adam-
czyk, Zbigniew Kowalczyk, członek prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”. Debatę 
prowadził Jacek Rybicki, ekspert ds. dialogu społecznego.

Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Polsce 
przez 30 ostatnich lat nie udało się wypracować mechanizmów zwiększających 
liczbę zawieranych układów zbiorowych pracy, szczególnie tych ponadzakładowych. 
Zastanawiali się również nad sposobami zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Polska należy do państw o najniższym procencie pracowników objętych  układami 
zbiorowymi pracy. We Francji 99 proc. pracowników jest objętych układami zbioro-
wymi pracy, również w innych krajach Europy Zachodniej ten procent jest wysoki. 
Zupełnie inna sytuacja jest w krajach na wschód od Łaby, tutaj w większości tylko 
kilka procent pracowników podlega układom zbiorowym pracy i, niestety, procent 
ten wciąż spada. W Polsce w 2000 roku wskaźnik ten wynosił 25 proc., w 2016 roku 
było to 14 proc., obecnie jest to około 10 proc. Ponadto w naszym kraju przeważają 
zakładowe układy zbiorowe pracy, brak jest natomiast branżowych układów. Obecnie 
funkcjonują tylko trzy: dla górnictwa węgla brunatnego, dla pracowników przemysłu 
zbrojeniowego i lotniczego i dla pracowników parków narodowych. Czwartym, swo-
istym branżowym układem zbiorowym pracy jest Karta nauczyciela.

Zdaniem prof. Marcina Zielenieckiego, biorącego udział w kwietniowym we-
binarium,  głównymi barierami w zawieraniu układów zbiorowych pracy w Polsce 
są: niskie uzwiązkowienie pracowników i niski poziom zrzeszania się pracodawców 
oraz przestarzałe regulacje dotyczące zawierania układów zbiorowych pracy.

(mk)

Polscy pracownicy bez 
układów zbiorowych pracy

DIALOG SPOŁECZNY KLUCZEM DO ROZWOJU

KONFERENCJA WE WROCŁAWIU
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KOMISJA ZAKŁADOWA  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LĘBORKU

Specyfika pracy

Firma powstała w wyniku podziału 
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Słupsku, co 
miało miejsce w maju 1991 roku. Nale-
żące do niej budynki są rozrzucone po 
mieście, co – ze względu na charakter 
działalności – nie stanowi wyjątku.  

– W innych miastach jest podob-
nie, ponieważ „Woda” nie może być 
zlokalizowana tylko w jednym miej-
scu. Mamy biura, punkt uzdatnia-
nia, przepompownie i oczyszczalnie 
– wylicza Dariusz Kosior, maszynista 
w stacji uzdatniania wody, jednocześnie 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w MPWiK w Lę-
borku. – W naszym mieście w jednym 
miejscu pobiera się wodę z ziemi i tam 
następuje jej filtrowanie oraz uzdatnia-
nie przed wpuszczeniem do miejskiej 
sieci. W innych lokalizacjach znajduje 
się kilkanaście drobnych przepompow-
ni ścieków, które prowadzą ostatecznie 
do jednej głównej. 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” ma swoich przedstawicieli w róż-
nych obiektach, a więc nie tylko w stacji 
uzdatniania wody czy przepompowni, 
ale także przykładowo w administracji. 
Co ważne, nie ma problemów komu-
nikacyjnych pomiędzy poszczególnymi 
miejscami i osobami. 

Specyfika pracy wpływa nie tylko na 
liczbę obiektów firmy, ale również na 

Na szczęście nie musimy 
interweniować 

Ponad 50 procent pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lęborku należy do „Solidarności”. Na wniosek związkow-
ców sama firma została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. 

sposób pracy w okresie pandemii. Część 
osób z biura, jeżeli jest taka możliwość, 
cały czas pracuje zdalnie. Do biura 
administracji można przyjść tylko po 
wcześniejszym umówieniu się, bywają 
bowiem klienci, którzy muszą załatwić 
swoją sprawę na miejscu, na przykład 
umowy. Kasa jest nieczynna. 

– Z kolei w stacji uzdatniania wody 
pracujemy stale przez 24 godziny na 
dobę, po czym mamy wolne i wszystko 
jest zorganizowane w taki sposób, żeby 
mieć jak najmniejszy kontakt ze sobą 
– opowiada przewodniczący. – Zmie-
niamy się na zewnątrz, a nie wewnątrz 
obiektu. Przykładowo przez szyby sa-
mochodów przekazujemy sobie infor-
macje o tym, co się działo, co będzie 
danego dnia do wykonania i rozstajemy 
się. W samym obiekcie działa lampa ul-
trafioletowa. Nie wiem, czy zwalcza ko-
ronawirusa, ale zawsze jest to dodatko-
wa forma zabezpieczenia. Oprócz tego 
wszystkie pomieszczenia odkażane są 
na bieżąco. Część pracowników w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w Lęborku, w tym również 
ja, przeszła już koronawirusa. 

Współpraca z dyrekcją

Na szczęście, w związku z epidemią 
i następującymi zmianami w prawach 
pracowniczych, nie zdarzyło się, by 
Komisja Zakładowa musiała interwe-
niować. Relacje z obecnym dyrektorem 

spółki układają się bardzo dobrze. To 
człowiek, który pracuje w tej firmie od 
ponad 20 lat. 

– Jest chyba najlepszym menedże-
rem w historii naszych wodociągów. 
Piotr Boniaszczuk pracuje w firmie 
od około 1993 roku, był kierownikiem 
technicznym, inżynierem, a od ośmiu 
lat pełni funkcję dyrektora – opowia-
da przewodniczący KZ i dodaje, że za 
kadencji obecnego szefa warunki pracy 
wyraźnie się poprawiły. – Wszyscy są 
zadowoleni. Komisja Zakładowa nie 
musi z nim o nic walczyć. Jeżeli jest ja-
kaś potrzeba czy problem, który trzeba 
rozwiązać, to rozmawiamy – mówi Da-
riusz Kosior. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych

Takie, zakończone pozytywnym 
efektem, rozmowy dotyczą na przykład 

– Uczestnicząc w planowaniu wy-
datków przewidzianych w ramach fun-
duszu, rozmawiamy z pracownikami, 
pytamy, czy należałoby przesunąć jakieś 
środki z jednego rozdziału do drugiego. 
Przykładowo w ubiegłym roku z powo-
du pandemii nie odbyły się tradycyjne 
wyjazdy sportowo-rekreacyjne, więc 
pieniądze zostały przesunięte na inny 
cel – informuje przewodniczący.  

Komisja socjalna

W przedsiębiorstwie wypracowany 
został model współpracy, który sprawia, 
że można zrobić coś dla pracowników 
również w inny sposób. – Od kilku lat 
działa komisja socjalna, która wdraża 
w życie różne formy pomocy dla pra-
cowników – mówi Krzysztof Borkow-
ski, pracownik głównej przepompowni 
ścieków i sekretarz Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”. 

Zgodnie z regulaminem w jej skła-
dzie są osoby, które należą do związku 
zawodowego. 

Oprócz tego z dyrekcją firmy podpi-
sane zostało porozumienie, na podsta-
wie którego pracownicy otrzymują co 
roku podwyżkę wynagrodzeń w wy-
sokości 3 procent. Od 2022 roku może 
być to nawet ponad 4 procent, ale wiele 

Dariusz Kosior, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” MPWiK 
w Lęborku, oraz Krzysztof Borkowski, jej sekretarz.

Przyjazny 
pracodawca 

W 2015 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zgłosiła spółkę do konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Po analizie otrzymanych wniosków kapituła 
wyróżniła także lęborską �rmę.

– Przyznany certy�kat świadczy o dobrych relacjach wewnątrz spółki – mówił
wówczas Piotr Boniaszczuk, dyrektor zarządu MPWiK. – W przedsiębiorstwie sta-
wiam na zaangażowanie i przestrzeganie ustalonych zasad. Dotyczy to zarówno 
pracowników, jak i zarządu. Prowadzony z pracownikami dialog służy podnoszeniu 
jakości pracy. Systematyczne zmiany wewnątrz zakładu przekładają się na jakość 
oraz cenę świadczonych przez przedsiębiorstwo usług.

Dodajmy, że celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają 
się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów 
zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. 

– Gdy Piotr Boniaszczuk został wybrany na dyrektora, wiedzieliśmy, że będzie 
dobrze. Znaliśmy go jako pracownika – wspomina Krzysztof Borkowski. – Dyrektor 
mówi nam wprost, że jeśli czegoś potrzebujemy, przykładowo nowych narzędzi, 
mamy to zgłaszać. W ten sposób otrzymaliśmy lepszą odzież roboczą. Dla porów-
nania – za poprzedniego szefa potra�liśmy dostać onuce, a teraz mamy wysokiej
jakości odzież roboczą. 

Obecnie biuro spółki jest remontowane, a oczyszczalnia modernizowana. Jesienią 
zakończył się remont zbiorników stabilizacji tlenowej. Firma prowadzi także inwestycje 
na terenie miasta. Właśnie trwa budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodocią-
gowej w ulicy Kazimierza Wielkiego. Spółka wymienia aktualnie także stary wodociąg 
żeliwny zasilający Osiedle Czołgistów. – Roboty są wykonywane jednocześnie z tymi 
prowadzonymi przez gminę w ramach rozbudowy i przebudowy ulicy Kazimierza Wiel-
kiego oraz budową połączenia drogowo-mostowego ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czoł-
gistów – informuje spółka. 

Na szczęście, w związku 
z epidemią i następującymi 
zmianami w prawach 
pracowniczych, nie zdarzyło 
się, by Komisja Zakładowa 
musiała interweniować. 
Relacje z obecnym dyrektorem 
spółki układają się bardzo 
dobrze. To człowiek, który 
pracuje w tej firmie od ponad 
20 lat. 

Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych. Co roku uzgadniane są zmia-
ny w wydatkach na rozmaite cele.  
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będzie zależeć od kondycji i możliwości 
spółki, która z założenia nie jest nasta-
wiona na generowanie coraz większe-
go zysku. Trzeba bowiem pamiętać, że 
jej przychody, a co za tym idzie także 
dochody, są wprost zależne od wyso-
kości opłat, jakie uiszczają mieszkańcy 
Lęborka. 

–  Przedsiębiorstwo może zarabiać 
tylko na prowadzonych inwestycjach 
czy zleceniach na wykonywanie przy-
łączy do sieci wodno-kanalizacyjnych. 
Z tytułu opłat za wodę takie firmy jak 
nasza nie mogą osiągać zysku – tłu-
maczy sekretarz Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność”. 

Ilu nas jest w „Solidarności”?

Efektem ubocznym dobrej sytuacji 
spółki jest to, że... nowo zatrudnione 
osoby nie wstępują do Związku. Choć, 
z drugiej strony, uzwiązkowienie w Miej-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji w Lęborku i tak przekracza 
50 procent wszystkich zatrudnionych. 
Kilka lat temu przewodniczący Dariusz 
Kosior odebrał wyróżnienie Zarządu 
Regionu Gdańskiego „S” dla najbardziej 
uzwiązkowionej firmy w całym Regionie 
Gdańskim „Solidarności”. Tylko że teraz 
skład komisji może być pomniejszony 
o jednego członka. 

– Wynika to z faktu, że zmniejsza 
się liczba osób należących do Związku 
w tym zakładzie. To z kolei wynika z tego 
że ubywa nam starszych pracowników, 
którzy od wielu lat byli naszymi członka-
mi. Te osoby przechodzą na emeryturę 
– tłumaczy przewodniczący. 

Młodzi natomiast nie chcą się zapi-
sywać i pytają: „co ja z tego będę miał?”. 
– Widzą, że w firmie w miarę dobrze 
się dzieje. Nie walczymy z dyrektorem, 
więc nie dostrzegają celowości zapisa-
nia się do Związku. Pojawia się argu-
ment, że trzeba opłacać składki, które 
będą odciągane z wypłaty. Mimo że to 
pieniądze, które na koniec roku wraca-
ją – przyznaje przewodniczący. – W tej 
sytuacji nie mamy siły przekazu i spo-
sobu, żeby namawiać nowe osoby do 
zapisania się do „Solidarności”. 

Poza tym każdy pracownik, na-
wet ten, który nie należy do Związku, 
może zwrócić do Komisji Zakłado-
wej z wnioskiem o zajęcie stanowiska 
w jego sprawie. – A gdy idziemy do 
dyrektora starać się na przykład o pod-
wyżki, to wnioskujemy o pieniądze dla 
wszystkich pracowników, a nie tylko 
naszych członków – przyznaje prze-
wodniczący. 

Zdarza się potem, że osoby, które nie 
należą do „Solidarności”, jako pierwsze 
pytają, ile będzie tej podwyżki i dlacze-
go tak mało... 

Obecnie w Komisji Zakładowej, 
oprócz przewodniczącego, są: Miro-
sław Zaborowski, wiceprzewodniczący, 
skarbnik Anna Sawa, członek Mieczy-
sław Kleba oraz Krzysztof Borkowski, 
sekretarz. Ten ostatni należy do „Soli-
darności” od samego początku istnienia 
Związku. Istotne zmiany w składzie KZ 
miały miejsce w latach 90. i jedyną oso-
bą, która została ze starego zespołu, był 
właśnie Krzysztof Borkowski. – Nastą-
piły wówczas bardzo duże zmiany, skład 
został zweryfikowany w 90 procentach 
– wspomina związkowiec. 

– Jeśli faktycznie jedna osoba będzie 
musiała ustąpić, to zobaczymy, kto to 
będzie – przyznaje przewodniczący. 
– Taka ewentualna zmiana martwi.  

Tomasz Modzelewski

Najważniejsze zapisy związane z pra-
cą poza biurem przedstawione zostały 
na pięciu stronach nowego regulami-
nu. To postanowienia ogólne, warunki 
dopuszczalności pracy zdalnej, prawa i 
obowiązki pracodawcy oraz pracownika, 
a także zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy, paragrafy omawiające ochronę 
informacji i danych osobowych. Są też 
załączniki, w których znajdują się wzory 
polecenia wykonywania pracy zdalnej, 
wniosek o jej umożliwienie oraz oświad-
czenie. Tylko że pracownicy dostrzegli 
braki w zapisach. 

– Zanim przedstawiliśmy swoje sta-
nowisko, konsultowałam się z innymi 
urzędami. Dzwoniłam i pytałam, jak to 
u nich wygląda – opowiada Krystyna 
Miąskowska, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku. – Przykładowo w Olsztynie 
wprowadzona została ewidencja czasu 
pracy i konkretne wytyczne dotyczące 
pracy zdalnej.

Sama ewidencja czasu wykonywania 
pracy powiązana jest z systemem elek-
tronicznego zarządzania dokumentami, 
w którym widać to, co kto robi (obecnie 
pracownicy mają dostęp do tego syste-
mu w swoich domach). 

– Logistycznie to jest dobrze zorga-
nizowane. Osoby, które wyraziły taką 
chęć albo zostały oddelegowane do 
pracy zdalnej, mają dostęp do urzędo-
wych dokumentów. Częściowo pracują 

na swoich sprzętach, ale w większości 
na urzędowych. Za tym poszły również 
odpowiednie przepisy i regulacje doty-
czące ochrony danych osobowych oraz 
tajemnicy służbowej. Pracownicy są 
świadomi, jak należy wykonywać taką 
pracę. Tutaj nie mieliśmy uwag – infor-
muje Dariusz Nitka, sekretarz KM. 

Praca w domu na autoryzowanym 
oprogramowaniu umożliwiającym 
sprawdzanie czasu wykonywania zadań 
to jednak nie wszystko, ponieważ nie jest 
to pełna ewidencja czasu pracy i podejmo-
wanych czynności. Komisja zawnioskowa-
ła więc o prowadzenie przez pracownika 
opisu czynności – ich ewidencji.

– W systemie mamy również skrzyn-
ki e-mailowe i wiadomości od innych 
osób z pracy, w tym przełożonych. Poja-
wiają się e-maile na przykład w niedzie-
lę wieczorem? Czy jest to wywołanie do 
pracy? Jak traktować takie wiadomości? 
– pyta Dariusz Nitka. 

– Pomorski Urząd Wojewódzki ge-
neralnie pracuje w godzinach od 7.45 
do 15.45. Ale pracownikom zdarza się 
pracować po tych godzinach. Sama 
również czasami otrzymuję w syste-
mie dokumenty, które są wysyłane 
po godzinach pracy – zwraca uwagę 
Krystyna Miąskowska. – Nie chcemy, 
żeby w pewnym momencie nastąpiło 
wymuszanie na pracownikach dyspo-
zycyjności. Bo skoro ktoś wysyła, to 
ktoś inny powinien zajrzeć do takiej 
wiadomości. Rozmawiałam z kole-

żanką z innego urzędu i u niej jest to 
niedopuszczalne, aby po godzinach 
pracy włączać komputer. Trzeba się z 
tego tłumaczyć. 

Jak dodaje sekretarz KM, urzędnicy 
mają pracę w większości zadaniową, 
ale do wykonania w określonym czasie 
pracy urzędu. 

Związkowcy nie mogli pominąć 
także faktu, że już w ubiegłym roku 
w większości pracownicy, którzy o to 
wnioskowali, otrzymywali polecenie 
pracy zdalnej. W tym poleceniu znajdo-
wało się między innymi, ich zdaniem, 
niedookreślenie czasu pracy zdalnej. 
– To jest następny punkt, na który 
zwróciliśmy uwagę w proponowanym 
regulaminie. Według nas powinien 
zaistnieć zapis, mówiący o terminie za-
kończenia czasu pracy zdalnej – mówi 
sekretarz. 

Kolejnym punktem jest możliwość 
odwołania pracownika z pracy zdal-
nej. Dotyczy to zapisu ustawowego, 
który mówi, że „pracodawca może w 
każdym czasie cofnąć polecenie wyko-
nywania pracy zdalnej”. Rzecz w tym, 
aby odwołanie z pracy zdalnej nie było 
nagłe. Jeśli bowiem pracodawca wezwie 
jakąś osobę z dnia na dzień, to pracow-
nik może mieć kłopot z dojazdem i 
organizacją pracy. – Czy w takiej sytu-
acji mam nagle przyjechać do urzędu 
ze wszystkimi dokumentami? – pyta 
przewodnicząca. – To jest związane 
również z tym, że wiele osób mieszka 
poza miejscowością, w której znajduje 
się miejsce pracy. A więc muszą dojeż-
dżać i kupować bilety okresowe, które 
trzeba zaplanować w swoim domowym 
budżecie.

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przygotowano projekt regulaminu pracy zdalnej. 

Wystarali się o wprowadzenie zmian  
do regulaminu pracy zdalnej
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przygotował projekt regulaminu 
pracy zdalnej. Nie wszystko zostało w nim jednak doprecyzowane, więc 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” zaproponowała poprawki. 
Po negocjacjach i rozmowach większość uwag została przyjęta. 

Obecnie w urzędzie zdalnie 
pracuje kilkadziesiąt 
procent zatrudnionych. Ta 
liczba, biorąc pod uwagę, 
że w ostatnim czasie liczba 
zachorowań na COVID-
19 znowu zaczęła rosnąć, 
może sięgać nawet około 70 
procent składu osobowego 
Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W praktyce 
może być to nawet około 500 
osób.

Dodajmy, że obecnie w urzędzie 
zdalnie pracuje kilkadziesiąt procent 
zatrudnionych. Ta liczba, biorąc pod 
uwagę, że w ostatnim czasie liczba za-
chorowań na COVID-19 znowu zaczę-
ła rosnąć, może sięgać nawet około 70 
procent składu osobowego Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. W praktyce 
może być to nawet około 500 osób, co 
oznacza, że regulamin jest ważny dla 
dużej grupy pracowników. 

Związek zwrócił uwagę na jeszcze 
jeden brakujący w regulaminie aspekt: 
ten dotyczący umiejętności i warunków 
lokalowych pracownika. – W projekcie 
znajduje się punkt mówiący, że osoby 
skierowane na pracę zdalną są zobo-
wiązane zapewnić sobie odpowiednie 
warunki lokalowe i BHP. Czy mają 
ponosić tego koszty? Chyba nastąpiło 
odwrócenie ról – uważa sekretarz. – Nie 
do końca rozumiemy, co autor ma na 
myśli. Jednocześnie  ciężko byłoby, aby 
pracodawca jeździł po mieszkaniach 
i wszystko sprawdzał, więc nie jest to 
do końca szczęśliwy zapis. 

Związkowcy martwią się także o in-
ne aspekty związane z pracą, którymi 
prędzej czy później trzeba będzie się 
zająć. Jak zwraca uwagę przewodniczą-
ca, na kłopoty wynikające z pandemii 
nałożyła się kwestia zaległych urlopów. 
Część osób ich nie wykorzystała, są na-
wet tacy pracownicy, którzy mają jesz-
cze nietknięty cały ubiegłoroczny urlop. 
Kto będzie pracował za nich? – Wiele 
rzeczy jest niedopracowanych, ale mam 
nadzieję, że dzięki wprowadzeniu regu-
laminu sytuacja się poprawi – podsu-
mowuje Krystyna Miąskowska. 

Propozycje zmian do projektu regu-
laminu zostały przesłane przez Komisję 
Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” 
do dyrektora generalnego PUW w Gdań-
sku. Po negocjacjach i rozmowach związ-
kowcy otrzymali wersję regulaminu, w 
której pracodawca przyjął w większości 
zaproponowane poprawki. 

Tomasz Modzelewski
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– To już ponad rok od rozpoczęcia 
się pandemii COVID-19, na szczęście 
szczyt trzeciej fali mamy za sobą. Jak 
województwo pomorskie radziło so-
bie z pandemią w porównaniu z in-
nymi regionami?

– Uważam, że nasze województwo 
poradziło sobie w sposób naprawdę 
szczególny. Złożyło się na to wiele dzia-
łań. Na przykład jako pierwsi w skali 
ogólnopolskiej utworzyliśmy punkt 
pobierania wymazów drive-thru, gdzie 
możliwy jest przyjazd samochodem oraz 
szybkie pobranie próbek na obecność 
wirusa SARS-CoV-2. Również wyko-
nywaliśmy największą liczbę badań 
diagnostycznych w skali ogólnopolskiej 
w stosunku do liczby mieszkańców. Na 
uwagę zasługuje także dobra współpra-
ca organizatorów opieki zdrowotnej pod 
względem zabezpieczenia mieszkańców, 
w wyniku której pracownicy ochrony 
zdrowia, zarządzający szpitalami i orga-
ny założycielskie bardzo szybko dostoso-
wały się do tej niezwykle trudnej sytuacji 
pandemicznej i dokonały ogromnych 
zmian logistycznych w funkcjonowaniu 
jednostek ochrony zdrowia. Dotyczy to 
między innymi przenosin różnych od-
działów w inne miejsca na terenie woje-
wództwa, aby utworzyć miejsca zabez-
pieczone dla chorych na COVID-19. 

– Często się mówi, że skutkiem pan-
demii jest ograniczenie świadczeń 
w wielu obszarach służby zdrowia, 
także tych dotyczących na przykład 
onkologii. Jak to wyglądało w na-
szym województwie?

– W przypadku onkologii to abso-
lutna nieprawda. Tryb onkologiczny, z 
polecenia Ministerstwa Zdrowia i zale-
ceń nadzoru specjalistycznego, abso-
lutnie nie uległ zachwianiu. Natomiast 
jedynym zagrożeniem, jakie wystąpiło, 
to mniejsza zgłaszalność osób z dole-
gliwościami do lekarza, wynikająca z 
lęku przed zakażeniem się wirusem. To 
rzeczywiście jest problem ogólnoświa-
towy wynikający z pandemii. Nawet 
w tak rozwiniętym państwie jak Stany 
Zjednoczone badania, poza COVID-19, 
zostały ograniczone o 25 procent. U nas 
jest podobnie. Część osób obawiała się 
zakażenia i wizyty w szpitalu czy przy-
chodni. Natomiast jeśli chodzi o samą 
onkologię, tu absolutnie nie było żad-
nego zatrzymania, wszystkie standardy, 
jeśli chodzi o czas i procedury diagno-
styczne, były zachowane. 

– W mediach widzieliśmy niepokojące 
sceny z południa Polski – mówię tu o 
kolejkach karetek do szpitali, braku 
miejsc czy respiratorów. Czy w woje-
wództwie pomorskim zdarzył się po-
dobny aż tak kryzysowy moment?

– Najtrudniejszy moment w okresie 
całego minionego roku był na początku 
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pandemii. Mówimy o okresie od marca 
do czerwca 2020 roku. Wówczas w ska-
li ogólnopolskiej w wielu medycznych 
placówkach brakowało jeszcze środków 
ochrony osobistej, pracownicy nie mieli 
świadomości na temat standardów sani-
tarno-epidemiologicznych wymaganych 
przez szpitale zakaźne. Zwrócę uwagę, że 
wszystkie szpitale musiały dostosować 
się do standardów szpitali zakaźnych, 
wprowadzić określone procedury, postę-
powania. Pracownicy ochrony zdrowia 
zostali zobowiązani do ubierania się w 
określone stroje i działań w wymaganym 
rygorze sanitarnym. Było to bardzo trud-
ne, ponieważ takich nowych zadań wiele 
oddziałów szpitalnych nigdy nie realizo-
wało. Z drugiej strony brakowało pełnej 
informacji o tej chorobie. Obecnie jest 
inna sytuacja, tych informacji jest dużo, 
wiemy, jak postępować. Wielu specjali-
stów nie wiedziało, jaki będzie przebieg 
choroby, jakie to jest zagrożenie. Wywo-
ływało to ogromny niepokój u samych 
pracowników ochrony zdrowia, obawy o 
własne zdrowie, a nawet życie. To utrud-
niało funkcjonowanie jednostek ochro-
ny zdrowia. To był najtrudniejszy okres. 
Natomiast później te wszystkie procedu-
ry zostały opanowane, dostarczony od-
powiedni sprzęt i aparatura medyczna. 
Obecnie, co z satysfakcją można stwier-
dzić, w Pomorskiem nie brakuje ani re-
spiratorów, ani wysoko specjalistycznego 
sprzętu, ani środków ochrony osobistej. 
Nie brakuje w tej chwili nawet szczepio-
nek. Mamy jeden z najwyższych standar-
dów, jeśli chodzi o wyposażenie. 

– Jak przebiega akcja szczepień w na-
szym województwie? Czy  obecnie 
funkcjonujące punkty szczepień są 
w wystarczającej liczbie, czy będą 
otwierane jeszcze dodatkowe?

– W tej chwili mamy 350 punktów 
szczepień w różnych miejscach na terenie 
całego województwa, priorytetem była 
dostępność w każdym powiecie. Mamy 
26 szpitali węzłowych, które wykonują 
szczepienia. Z inicjatywy Narodowe-
go Funduszu Zdrowia we współpracy 
z samorządami powstało dodatkowo 
21 punktów szczepień, a kolejnych 21 
punktów zwiększyło w znaczący sposób 
swoje możliwości. Na przykład Uniwer-
syteckie Centrum Kliniczne otworzyło 
punkt, gdzie będzie można dziennie 
szczepić do 5 tysięcy osób. Będą czte-
ry takie duże punkty, oprócz UCK w 
Gdańsku także w Słupsku, na Ergo Are-
na Sopot i w Gdyni. Umożliwi to nam 
wykonywanie tygodniowo nawet 200 
tysięcy szczepień. Z informacji ministra 
Dworczyka wynika, że szczepionek nie 
zabraknie. Jak słyszymy, są jakieś zawi-
rowania, ale generalnie nie wpłyną one 
na możliwość szczepienia całej popu-
lacji. Najistotniejsze jest teraz, aby nasi 
mieszkańcy się zaszczepili w jak najszyb-

szym czasie. Dlatego wszystkich zachę-
cam do rejestracji na szczepienie. Jest to 
bardzo ważne, jest to jedyne lekarstwo, 
aby uniknąć większego zagrożenia, aby 
szybko wrócić do normalności. 

– Pod koniec kwietnia zaszczepionych 
w naszym województwie było 500 
tysięcy osób. Ile jeszcze powinno być 
zaszczepionych, abyśmy mogli mówić 
o odporności populacyjnej? 

– Biorąc pod uwagę, że musi to być 
około 70 procent, to jeżeli mamy 2 milio-
ny 300 tysięcy mieszkańców wojewódz-
twa, 500 tysięcy to dzieci i młodzież, 
których obecnie nie szczepimy, musimy 
zaszczepić około 1 miliona 200–300 ty-
sięcy osób. Wtedy z punktu widzenia epi-
demicznego sytuacja będzie opanowana. 

– A co ze szczepieniami w zakładach 
pracy? Czy są już zakłady, które się 
zgłaszają, chcąc takie szczepienia 
prowadzić?

– Decyzją wojewody pomorskiego 
już 3 marca 2020 roku został powołany 
zespół antykryzysowy, który spotyka się 
co tydzień. W jego pracach biorą udział 
pracodawcy, korporacje zawodowe, 
pielęgniarskie, aptekarskie, lekarskie, 
przedstawiciele samorządów i dyrekto-
rów szpitali. Mamy informacje, że wiele 
dużych zakładów pracy już przygotowało 
się do szczepień swoich pracowników, są 
to zakłady powyżej 500 osób (obecnie: 
300 osób). Także wiele urzędów, takich 
jak np. Urząd Marszałkowski, też zbiera 
deklaracje od pracowników w sprawie 
szczepień. Już w maju takie szczepienia 
będą organizowane. W większych zakła-
dach z możliwości szczepień skorzystać 
będą mogły także rodziny pracowników. 

– Ze strony opozycji słyszymy, że 
obecny rząd nie poradził sobie z pan-
demią, że jest chaos w szczepieniach 
i samorządy zrobiłyby to lepiej.

– Mamy sytuację kryzysową, którą 
trzeba traktować jak stan wojny. Tu tyl-
ko państwo może podjąć pełną odpo-
wiedzialność za ratowanie życia i zdro-
wia obywateli. Samorządy nie byłyby 
w stanie tego zorganizować. Chodzi tu 
o zakupy na wielką skalę, w grę wcho-
dzą miliardowe kwoty, to dotyczy każ-
dego mieszkańca naszego regionu. To 
muszą być decyzje centralne, a nawet 
ustalane na szczeblu Unii Europejskiej. 
Żaden z samorządów nie mógłby przy-
jąć tego na swoje barki. Oczywiście jest 
niewielkie wsparcie samorządów bę-
dących organami założycielskimi szpi-
tali, i jeżeli są życzliwie nastawione do 
współpracy, to jest to pozytywne. Ale 
tutaj stuprocentową odpowiedzialność 
ponosi państwo i tylko państwo może 
zagwarantować nam pełne bezpieczeń-
stwo. Takie służby, jak wojsko, policja 
czy służba zdrowia ponoszą odpowie-

dzialność publiczną, gwarantując nam 
pełne poczucie bezpieczeństwa. 

– Powiedział Pan, że w naszym woje-
wództwie współpraca z samorządami 
w walce z koronawirusem układa się 
raczej dobrze.

– Ja osobiście już bardzo długo funk-
cjonuję w ochronie zdrowia wojewódz-
twa pomorskiego i z dużą satysfakcją 
mogę dziś powiedzieć, że wszystkie 
służby podchodziły i podchodzą mery-
torycznie do swoich zadań. Każdy ma 
świadomość, jak należy postępować, 
żeby zabezpieczyć mieszkańców przed 
zagrożeniami. Współpraca i z samo-
rządami, i z dyrektorami wszystkich 
szpitali była profesjonalna i pod każ-
dym względem merytoryczna. Nie było 
żadnych zawirowań, jak słyszymy cza-
sami, że w niektórych innych miejscach 
były jakieś walki polityczne. Z ogromną 
satysfakcją muszę podkreślić, że w Po-
morskiem współpraca na wszystkich 
poziomach była bardzo dobra. Wiele 
instytucji, jak Wojewódzka Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna, Departament 
Zdrowia, organy założycielskie powiatów 
dla szpitali, dyrektorzy  wszystkich szpi-
tali bez wyjątku, a także szpitali resor-
towych: MSWiA, Marynarki Wojennej 
czy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
podlegające ministrowi zdrowia, wszyst-
kie te jednostki wzajemnie współpraco-
wały, dzieliły się informacjami, wspierały 
wzajemnie w pomocy chorym, bo często 
było tak, że w niektórych jednostkach 
brakowało miejsc czy sprzętu, więc wy-
pożyczały sobie wzajemnie. Tak jak to 

Tylko państwo może zagwarantować 
bezpieczeństwo 

miało miejsce w przypadku respiratorów, 
których w pewnym momencie brakowa-
ło w Szpitalu Marynarki Wojennej. 

Chciałbym, żeby była taka możli-
wość, aby tym wszystkim ludziom po-
dziękować osobiście, podać rękę, popa-
trzeć w oczy. To są wielkie rzeczy, które 
się wydarzyły, a jakoś to wszystko umyka 
w tym pośpiechu i w zawirowaniu co-
dziennych spraw. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

Jak wygląda walka z pandemią koronawirusa w województwie pomorskim 
rozmawiamy z Jerzym Karpińskim, dyrektorem Wydziału Zdrowia Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Doktor Jerzy Karpiński był gościem Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” na początku pandemii.
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Mamy sytuację kryzysową, 
którą trzeba traktować 
jak stan wojny. Tu tylko 
państwo może podjąć 
pełną odpowiedzialność za 
ratowanie życia i zdrowia 
obywateli. Samorządy 
nie byłyby w stanie tego 
zorganizować. Chodzi tu 
o zakupy na wielką skalę, 
w grę wchodzą miliardowe 
kwoty, to dotyczy każdego 
mieszkańca naszego regionu. 
To muszą być decyzje 
centralne, a nawet ustalane 
na szczeblu Unii Europejskiej. 
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Dumna biało-czerwona bandera powiewa na nielicznych polskich 
jednostkach pływających. Reszta jednostek handlowych i pasa-
żerskich nosi „tanie bandery”, a marynarze pracują u obcych ar-
matorów.

W 2020 roku Polska miała 96 cywilnych statków transportowych. Z tego 
pod naszą narodową banderą pływało ich zaledwie 16, w tym trzy pełno-
morskie. Pozostałe statki oznakowano obcymi banderami. We wrześniu 
2020 r. Polskie Linie Oceaniczne kupiły pierwszą od trzech dekad jednost-
kę, statek typu ro-ro, zbudowaną jedenaście lat temu w stoczni w Odense. 
Nadano mu imię POL Maris i zarejestrowano pod flagą maltańską. Pływa 
w czarterze u Stena Line. To znak czasów.

Pod naszą banderą pływają jeszcze wysłużone okręty wojenne, kutry 
i holowniki. Marynarze w Polsce to grupa zawodowa licząca około 30 tysię-
cy osób, głównie zamustrowanych na jednostkach obcych armatorów, pod 
„tanimi banderami” (Panama, Liberia, Wyspy Marshalla, Malta, Singapur, 
Cypr, Bahamy) oraz banderami norweską i niemiecką. Tym ważniejsze są 
międzynarodowe uregulowania warunków płacy i pracy na morzu.

W pracach nad unijną dyrektywą o płacy minimalnej polski rząd po-
stanowił stworzyć egzotyczną koalicję z Grecją oraz takimi państwami, 
jak Cypr czy Malta, jednoznacznie kojarzącymi się z tanimi banderami. 
Wydawało się, że stosunek rządu Mateusza Morawieckiego do projektu 
dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europej-
skiej jest krytyczny. Rząd zarzucał projektowi naruszenie prawa unijnego 
oraz naruszenie zasady subsydiarności. Podczas prezentacji stanowiska w 
Sejmie i w Senacie oraz na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego przedstawiciele rządu nie ukrywali, że preferują co najwyżej wydanie 
niewiążącego zalecenia w obszarze oddziaływania na płacę minimalną. Z 
biegiem prac w Radzie Unii Europejskiej okazało się, że rząd opowiada się 
za wyłączeniem spod zakresu potencjalnej dyrektywy marynarzy. Wiado-
mości przekazali koledzy związkowcy z Europejskiej Federacji Pracowni-
ków Transportu (The European Transport Workers’ Federation – ETF).

Przeciwko wyłączeniu zaprotestowała strona pracownicza Zespołu Trój-
stronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, wzywając stronę rządową 
do natychmiastowej dyskusji na forum zespołu. Dla związkowców z NSZZ 
„Solidarność” jest to całkowicie niezrozumiałe podejście do podstawowych 
zasad dialogu społecznego. 

– Rząd po raz kolejny nie przekazuje partnerom społecznym nawet 
szczątkowych informacji o tym, jakie stanowisko prezentuje na poziomie 
unijnym na temat projektów legislacyjnych ważnych dla świata pracy. Do-
brze, że pozyskujemy tę wiedzę od europejskich organizacji, w których 
jesteśmy afiliowani – wskazuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, dodając, że nie buduje to atmosfery 
minimalnego zaufania, a dialog społeczny staje się grą pozorów.

21 kwietnia br. związkowcy poruszyli tę sprawę w trakcie obrad Zespołu 
Trójstronnego ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa. Ministerstwo Infra-
struktury tłumaczy, że Polska po prostu ma wątpliwości co do szczegółów 
projektu. Warto dodać, że nie wszędzie obowiązuje płaca minimalna i w 
ubiegłym roku do grona przeciwników europejskiej płacy minimalnej, czyli 
Austrii, Danii i Szwecji, dołączyła Grecja, stając w obronie swoich statków, 
które pływają pod tanią banderą cypryjską.

Kraj taniej bandery oznacza niskie koszty zatrudnienia załogi oraz li-
beralne przepisy bezpieczeństwa, niskie stawki podatkowe. Tania bandera 
jest flotą państwa, które umożliwia zagranicznym właścicielom i armato-
rom rejestrację statku na swoim terytorium, na korzystnych warunkach 
finansowych, przy minimalnych opłatach i korzystnych dla armatorów 
rozwiązaniach podatkowych. Odnosi się ona do krajów dających swoją 
przynależność państwową statkom, z którymi państwa te nie posiadają żad-
nych naturalnych związków, a jedyną zależnością jest formalność wydania 
świadectwa rejestracyjnego. 

(asg)

– Czy jesteśmy w stanie uwolnić się 
od zmory tanich bander bez wspar-
cia rządu i przychylności prawodaw-
ców dla rodzimej bandery?

– Bez współpracy z rządem ograni-
czenie tanich bander jest niemożliwe. 
Rządy z poprzednich lat, powiem: z po-
przednich epok rozumienia ekonomii 
i gospodarki, doprowadziły niemalże 
do likwidacji polskiej floty. Pozostały 
nieliczne, wręcz śladowe, przykłady 
marynarskiej pracy pod biało-czerwoną 
banderą. Według polskich armatorów 
musiałyby być stworzone armatorom 
równie korzystne, a przynajmniej zbli-
żone, warunki do tych, które są ofero-
wane pod tanią banderą.

– Przecież Grecja i kraje taniej ban-
dery, Malta i nieokupowana część 
Cypru, są w Unii Europejskiej...

– I to jest właśnie nieuczciwa konku-
rencja. Morska Holandia też zatrudnia 
załogi nieholenderskie, tanie załogi. I w 
pierwszym rejestrze zaniża stawki wy-
nagrodzeń marynarzy spoza Holandii. 
Grecja nie jest państwem taniej ban-
dery, lecz korzysta z bandery i rejestru 
cypryjskiego.

– Który jest rajem podatkowym...
– Tak jest. Musiałyby być zastosowa-

ne udogodnienia o których mówi się w 
Unii Europejskiej. Dozwolona jest po-
moc publiczna dla żeglugi w zakresie 
składek na ubezpieczenia społeczne i 
podatków. W interesie całej naszej go-

spodarki jest posiadanie żeglugi pod 
polską banderą z zatrudnionymi pol-
skimi marynarzami i czerpanie z tego 
korzyści.

– 35 tysięcy marynarzy radzi sobie 
tak, jak pod koniec lat 80.

– Dochodzimy tu do dyrektywy 
unijnej, która w projekcie proponuje 
ustanowienie zasad najniższego wy-
nagrodzenia. Projekt nie mówi, ile ta 
„minimalna” ma wynosić. Wydaje się, 
że Związek Armatorów Polskich i stro-
na rządowa nie rozumieją dyrektywy. 
Związek Armatorów Polskich (m.in. 
Polska Żegluga Bałtycka, Polskie Linie 
Oceaniczne, Polska Żegluga Morska, 
Ship Service – dop. red.) i – o zgrozo 
– rząd, wg nieoficjalnych informacji, 
przychylają się do stanowiska Grecji, 
wykluczającego marynarzy. Jakoby 
kwestia minimalnego wynagrodzenia 
jest regulowana przepisami międzyna-
rodowymi, a to nieprawda. Wyklucze-
nie marynarzy, bo do tego sprowadza 
się takie stanowisko, jest skandalem. 
Przecież polskie ustawodawstwo nie 
wyłącza marynarzy, chociażby z Usta-
wy o minimalnym wynagrodzeniu. Czy 
ktoś słyszał, że jakaś grupa zawodowa, 
mówimy o marynarzach, jest wyłączo-
na z przepisów? Odwrotnie: jest Ustawa 
o pracy na morzu.  

– Był dialog trójstronny?
– Ta sprawa nie została omówiona 

na Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi 

i Rybołówstwa Morskiego. Pytanie 
zasadnicze: na jakiej podstawie stro-
na rządowa zaprezentowała swoje 
stanowisko? W oparciu o jakie da-
ne? Jakie jest uzasadnienie? Nie ma 
odpowiedzi. Spotkanie zespołu było 
przekładane przez osiem miesięcy. 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” przyjęło stanowisko 
za dyrektywą i nie przewiduje wyłą-
czeń. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek 
wyłączeniom, w tym marynarzy. 
Być może było tak, że przyjęto w tej 
sprawie stanowisko i  argumenty 
Polskiego Związku Przedsiębiorców 
Żeglugowych, który grupuje między 
innymi przedstawicieli armatorów 
zagranicznych i firmy zagraniczne.

– „Polski związek”, ładnie się nazy-
wa…

– Tak, ale nie jest stroną Zespołu 
Trójstronnego. Mimo to jego opinia 
łudząco przypomina tzw. wątpliwości 
i pytania polskiego rządu. Związek Ar-
matorów Polskich z kolei poparł stano-
wisko Grecji, która unika konsekwencji 
w zakresie podatków...

– Armator Grek ma jednostki zareje-
strowane np. na Cyprze. 

– No właśnie, ale to nie powód, by 
rząd przyjmował błędne, niekonsulto-
wane stanowisko. Z perspektywy euro-
pejskiej sprzeciw rządu RP jest o tyle 
mało zrozumiały, że od lat we Wspólno-
cie realizowany jest plan kwalifikowanej 
żeglugi, który nie zostanie zrealizowany 
bez godziwych wynagrodzeń dla wyso-
ko wykwalifikowanych marynarzy. Nie 
chcemy tego zauważyć? Każde państwo 
może samo sobie ustalić szczegóły. 
Tymczasem mamy irracjonalne stano-
wisko rządu. Albo ktoś przegapił nasze 
sprawy, albo zasugerował się, oby tak 
nie było, interesami obcych armatorów 
i ich przedstawicieli.

– Czy to ma skutki i przełożenie 
na bezpieczeństwo żeglugi, załóg 
i frachtów?

– Pod tanimi banderami zdarza się 
częściej eksploatowanie statków z po-

Spór o pensje marynarzy. 
Tania czy biało-czerwona 
bandera?Akord końcowy

E-mail z Ministerstwa Infrastruktury z 22 kwietnia br. 
m.in. do Andrzeja Kościka, przewodniczącego Rady 
Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków  
NSZZ „Solidarność” 
Szanowni Państwo, zgodnie z ustaleniami z wczorajszego posiedzenia Ze-
społu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, przesyłamy 
informacje o stanowisku, jakie prezentował przedstawiciel RP na posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. Społecznych w dniu 19.03.2021 r. Stanowisko to zostało 
przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury do Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, odpowiedzialnego za negocjacje projektu dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii 
Europejskiej.
 „Przedstawiciel RP wyraził wątpliwość, w jaki sposób przepisy przedmiotowej 
dyrektywy miałyby zastosowanie do grupy zawodowej marynarzy, a mianowicie 
ustawodawstwo którego państwa Unii Europejskiej miałoby zastosowanie do 
określenia minimalnego wynagrodzenia marynarzy. Wskazał, że marynarze 
stanowią bardzo mobilną grupę zawodową i świadczą pracę na statkach podno-
szących różne bandery. W związku z tym na jednym statku pracę mogą świad-
czyć marynarze różnych narodowości. Ponadto wskazał, że armatorzy rejestrują 
statki pod banderami różnych państw, niekoniecznie pod banderą państwa, w 
którym posiadają siedzibę. W związku z tym Przedstawiciel RP zwrócił się o 
dalsze informacje w tym zakresie do Komisji Europejskiej i Prezydencji oraz 
poprosił o wykładnię zastosowania projektowanych przepisów przez Służby 
Prawne Rady UE w odniesieniu do marynarzy”.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Piotrowska-Łaga, Sekretarz Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi  
i Rybołówstwa Morskiego, Departament Gospodarki Morskiej

SEKCJA MORSKA MARYNARZY I RYBAKÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rozmowa z Andrzejem Kościkiem, przewodniczącym 
Rady Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „Solidarność”

minięciem zasad, które są w pierwszych 
rejestrach. To nie reguła, ale jest kurs 
w dół. Stąd marynarze gorzej wyna-
gradzani, niedostatecznie wykształceni. 
Brakuje nowych kadr i zainteresowania 
zawodem w Europie. I to pomimo wy-
sokiego bezrobocia wśród młodych 
ludzi? Ten zawód nie jest już konku-
rencyjny. Mamy jeszcze obniżać stan-
dardy, zamiast tworzenia atrakcyjnych 
warunków pracy?

– Czy dzisiaj Krzysztof Krawczyk 
zaśpiewałby: „chciałem być mary-
narzem”?

– Nasi armatorzy zaczynają zatrud-
niać obcokrajowców. To znaczy, że 
poziom życia na lądzie się podniósł, 
praca na morzu staje się nieatrakcyjna. 
To jest akord końcowy podejścia kolej-
nych rządów do gospodarki morskiej, 
do żeglugi i marynarzy. 

Rozmawiał Artur S. Górski
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Sondaż przeprowadzony przez Biuro 
Informacji Gospodarczej InfoMonitor w 
ubiegłym roku jasno wskazuje, że blisko 
jednej czwartej badanych osób nie bra-
kuje już pieniędzy na podstawowe wy-
datki, z kolei prawie jedna piąta mogła 
za środki pochodzące między innymi z 
programu „Rodzina 500+” kupować to-
wary lepszej jakości. Ale, jak przekonu-
je minister rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg, to nie wszystko.

– Informacja zwrotna ze strony ro-
dziców jest dla nas niezwykle ważna. 
Stąd wiemy, że świadczenie wycho-
wawcze oznacza lepsze perspektywy na 
rozwój dzieci, ich pasji, zainteresowań, 
inwestycję w przyszłość, ale również 
spełnione małe oraz większe marzenia, 
spokojne święta czy udane wakacje. To 
poczucie bezpieczeństwa na co dzień 
– mówiła niedawno.

Doktor Aleksander Kozicki, szef 
gdyńskiego oddziału NSZZ „Solidar-
ność” i ojciec trójki dzieci w wieku 11, 
14 oraz 17 lat, zwraca uwagę na to, że 

program wprowadzony przez Prawo i 
Sprawiedliwość nie tylko dał szansę na 
rozwój, ale wręcz wypełnił lukę istnieją-
cą na poziomie elementarnych potrzeb. 
– W kontekście tego programu mówi 
się na przykład o zajęciach pozaszkol-
nych, ale ogromna część rodzin boryka-
ła się z podstawami i tym, za co przeżyć 
do następnego miesiąca. Te pieniądze 
pozwalają przetrwać – stwierdził.

Gdy w 2017 roku informowaliśmy o 
sporze, jaki toczył się wówczas w gdań-
skiej Operze Bałtyckiej, a dotyczył wy-
nagrodzeń (chodziło o to, aby zbliżyć je 
do zarobków, jakie artyści otrzymywali 
przed zmianą szefostwa placówki) prze-
wodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” informowała wprost: 
– Głodowe pensje od września 2016 
roku stały się dla pracowników opery 
groźne. Gdyby nie „500 +”, część rodzin 
nie wytrzymałaby tego okresu. 

W tej sytuacji niczym dziwnym nie 
jest poparcie wielu rodzin dla realizo-
wanego nadal projektu. 

Zapytali o opinie i sprawdzili 
dane

Z badania, jakie przeprowadził 
CBOS „Program Rodzina 500 plus po 
pięciu latach funkcjonowania” wynika, 
że obecnie poparcie dla przedsięwzięcia 
wyraża aż 73 procent badanych.

Z kolei sytuacja demograficzna i 
społeczno-ekonomiczna po wprowa-
dzeniu świadczenia, a także ograni-
czenie zasięgu ubóstwa i poziom bu-
dżetów gospodarstw domowych były 
przedmiotem publikacji, jaka została 
niedawno przygotowana przez rządo-
wych urzędników. Z ich danych wyni-
ka, że na przykład w 2019 roku zasięg 
ubóstwa skrajnego spadł do poziomu 
4,2 procent, czyli poziomu najniższego 

Jak otrzymać świadczenie 
wychowawcze?
Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek, który 
należy złożyć w swoim miejscu zamieszkania lub drogą on-line. Przyznanie świad-
czenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o środki 
otrzymają informację o ich przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail, a jeśli 
go zabraknie, informację będzie można odebrać osobiście (nieodebranie informacji 
nie będzie wstrzymywało wypłat). 

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Pięć lat z programem„Rodzina 500+”.  
Czy warto było go wprowadzać?

po 2007 roku. Dotyczył on praktycz-
nie wszystkich grup społecznych, ale 
najsilniejszy obserwowany był między 
innymi wśród dzieci oraz rodzin wie-
lodzietnych. 

Z kolei wskaźnik zagrożenia ubó-
stwem relatywnym wśród dzieci prze-
kraczał przed 2016 rokiem 21 procent, a 
po wprowadzeniu świadczenia wycho-
wawczego „500+” odnotowano jego 
istotny spadek, który przekroczył aż 7 
punktów procentowych.  

– Mamy nie tylko 500 złotych w każ-
dym miesiącu, ale i dodatkowe środki 
na początku roku szkolnego oraz odpisy 
podatkowe, co przekracza, licząc łącz-
nie, 20 tysięcy złotych  w skali roku. 
To oznacza, że nasza rodzina ma w 
praktyce trzecią pensję, dzięki czemu 
standardy życia się zmieniły. Gdyby 
więc Prawo i Sprawiedliwość nie zro-
biło nic podczas swoich rządów, a tylko 
wprowadziło program pomocowy dla 
rodzin, to już byłby i tak istotny skok 
nie tylko socjalny, ale i cywilizacyjny 
– zwraca uwagę Aleksander Kozicki. 

Jak dodaje szef gdyńskiego oddzia-
łu „Solidarności”, ma kontakt z innymi 
wielodzietnymi rodzinami, więc wie, że 
ta pomoc jest niezwykle istotna. 

– To nie jest przedmiotem rozmów, ale 
każda rozsądna osoba jest świadoma tego, 
że jeśli dojdą nam dodatkowe środki prze-
kazywane co miesiąc, to już mamy kwotę 
potrzebną na pokrycie stałych opłat. Te 
pieniądze pozwalają przetrwać, ale rów-
nież realizować przykładowo bogatszy 
proces edukacyjny – mówi dr Kozicki.

Porównując wyniki badania budże-
tów gospodarstw domowych GUS za 
2015 i za 2019 rok można zauważyć, 
że program „Rodzina 500+” w dużej 
mierze przyczynił się do zmian w zwy-

czajach konsumpcyjnych wśród rodzin, 
zwłaszcza z  trojgiem dzieci lub więcej. 

– To jest pierwszy program pomoco-
wy dla rodzin, nigdy wcześniej nie było 
czegoś takiego – mówi dr Kozicki. 

Już nie tylko dla dużych rodzin 

Uwagę trzeba przy tej okazji zwrócić 
także na zmiany, jakie były wprowadza-
ne na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 
Świadczenie wychowawcze początko-
wo przyznawano na drugie i kolejne 
dziecko w rodzinie. Wsparcie można 
było otrzymać też na pierwsze dziecko 
rozumiane jako najstarsze lub jedyne 
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 
życia, ale tylko po spełnieniu określo-
nego kryterium dochodowego. Od 1 
lipca 2019 roku to kryterium  przestało 
obowiązywać i ze świadczenia mogą 
obecnie korzystać wszyscy rodzice. 

Rozszerzenie formuły programu spo-
wodowało w praktyce znaczne zwiększe-
nie wysokości środków adresowanych 
do wielu rodzin. Sumując wszystko 
od początku uruchomienia programu 
w kwietniu 2016 roku do końca lutego 
2021 r. wydatki na „500+” dały już razem 
kwotę 141 miliardów złotych, które trafiły 
do 6,6 miliona dzieci. W tym okresie na 
program przeznaczono, wraz z kosztami 
obsługi projektu, 142 miliardy złotych. 

Kolejne zmiany, tym razem związa-
ne z ustalaniem okresu świadczeniowe-
go oraz terminem składania wniosków 
o świadczenie wychowawcze, zostały 
wprowadzone w 2021 roku. Od teraz 
prawo do świadczenia „500+” ustalane 
jest na okres od 1 czerwca do 31 maja 
następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o świadczenie wychowaw-
cze na nowy okres świadczeniowy moż-

Zasięg ubóstwa skrajnego (tj. odsetek osób w gospodarstwach o wydatkach poniżej minimum 
egzystencji) według wieku w Polsce w latach 2010–2019 (w proc.)
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W kwietniu, jak przypomniało ostatnio Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, obchodziliśmy piątą rocznicę wprowadzenia programu „Rodzina 
500+”.  W tym czasie do polskich rodzin trafiło łącznie ponad 141 miliardów 
złotych, a świadczeniem wychowawczym objętych zostało ponad 6 milio-
nów dzieci. 
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Komu przysługuje wsparcie 
z programu „Rodzina 500+”?
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub dyrektorowi domu pomocy społecz-
nej. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, znajduje się pod opie-
ką naprzemienną obydwojga, każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę 
kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, a więc 250 zł miesięcznie. 
Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci dodatku wychowawczego 
otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-
-wychowawcze oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Łączna kwota świadczeń z podziałem na województwa

na składać drogą elektroniczną, czyli za 
pośrednictwem portalu Empatia, poprzez 
bankowość elektroniczną lub portal PUE 
ZUS. Pierwszego kwietnia natomiast roz-
począł się nabór wniosków drogą trady-
cyjną, czyli za pośrednictwem poczty lub 
podczas osobistej wizyty w urzędzie. 

– Ze względów bezpieczeństwa za-
chęcam jednak do korzystania z drogi 
elektronicznej, czyli bankowości elek-
tronicznej, portalu Empatia oraz PUE 

ZUS. To naprawdę prosta i intuicyjna 
procedura, która nie tylko usprawni 
cały proces, ale przede wszystkim za-
gwarantuje bezpieczeństwo, które jest 
absolutnie bezcenne – zachęca minister 
rodziny i polityki społecznej.  

Co ważne, tylko złożenie wniosku 
do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że 
świadczenie wychowawcze zostanie wy-
płacone z wyrównaniem od 1 czerwca. 

Tomasz Modzelewski

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
zbierając opinie o programie, oddało głos 
także samym rodzinom 
Mama trójki synów Anna Galicka przyznaje, że program bardzo pomógł w reali-
zacji potrzeb dzieci i spełnianiu ich marzeń. – Mimo że utrzymanie dorastających 
synów oraz ich kształcenie wymaga coraz większych nakładów �nansowych, bez
obaw patrzę w przyszłość, bo wiem, iż mogę liczyć na wsparcie ze strony państwa 
w postaci świadczenia „500+” – mówi Anna Galicka. Jak dodaje, dzięki programowi 
dzieci mogły m.in. otrzymać wymarzone prezenty oraz różnego rodzaju sprzęt, na 
który wcześniej rodzinę nie było stać.
Rafał i Zo�a Bartoszowie wskazują, że program to dodatkowe środki na utrzyma-
nie dzieci, co daje duże możliwości realizacji ich potrzeb. – Gdy go wprowadzono, 
otrzymaliśmy spore środki �nansowe, które bardzo wsparły naszą rodzinę. Dzięki
temu mogliśmy odłożyć trochę pieniędzy i przeznaczyć je na wykończenie nasze-
go domu. Teraz też stać nas na wspólne wakacyjne wyjazdy. Możemy w szerszym 
zakresie inwestować w rozwój dzieci, które mogą spełniać niektóre swoje marze-
nia – przyznają państwo Bartoszowie.
Milena Kosterna wraz z mężem Kamilem wychowują trójkę dzieci: czternastoletnią 
Klaudię, jedenastoletniego Macieja i dwuletnią Hanię. – Możemy rozwijać pasje 
i zainteresowania naszych dzieci. Uczęszczają na zajęcia dodatkowe, doszkalają 
się w nauce języków obcych, ale także uczą się pływać i jeździć konno. Wycieczki i 
wyjazdy, zarówno te jednodniowe, jak i te trochę dłuższe pozwalają im poznać Polskę, 
różne miasta, zabytki i historię. Nauka zdalna, jaką teraz dzieci odbywają, zmusiła nas 
do zakupu niezbędnych do tego sprzętów, mogliśmy zrealizować te zakupy dzięki 
oszczędnościom z tego świadczenia – wylicza Milena Kosterna.
Jak dodaje, dzięki świadczeniu „500+” udało im się zrealizować jedno z marzeń, jakim 
było posiadanie dużej rodziny – oszczędności pozwoliły zdecydować się na kolejne 
dziecko, a dzięki pieniądzom z programu rodzina może zapewnić im godny byt.

W zakładzie pracy
By zmniejszyć oddziaływanie korona-

wirusa na gospodarkę, oprócz tzw. tarcz 
wprowadzi się szczepienia w zakładach 
pracy, co znacząco przyspieszy podawa-
nie preparatu i będzie można uniknąć 
wożenia pracowników do publicznych 
punktów szczepień. Szczepieni będą 
pracownicy bez ograniczeń wiekowych, 
w tym obcokrajowcy legalnie zatrudnieni 
w Polsce. W zakładach pracy każdy chęt-
ny będzie mógł podejść do szczepienia.  

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do 
spraw szczepień Michał Dworczyk po-
wiedział 14 kwietnia br., że „trwają prace 
w zespole roboczym nad dokładnymi 
zasadami szczepień w zakładach pracy”. 
Z kolei 27 kwietnia br. podał, że  borykamy 
się z problemem związanymi z dostawami 
szczepionek. W związku z tym odsuwa się 
o tydzień uruchomienie tego „niezwykle 
ważnego kanału”, czyli szczepień w zakła-
dach pracy z połowy maja na trzecią jego 
dekadę. Firmy będą mogły przystąpić do 
akcji, jeśli chętnych będzie 300 osób i mogą 
to być pracownicy i współpracownicy. Re-
jestracja do szczepień w firmach rozpocz-
nie się 4 maja br.

 
Plusy nad minusami

– Ciężko przeszedłem zakażenie koro-
nawirusem. Wiem, jak groźna to choroba. 
Przestrzegam jednak przed sianiem pa-
niki i blokowaniem dyskusji, szczególnie 
gdy lekarze wypowiadają się w oparciu 
o badania naukowe i oficjalne statysty-
ki oraz na bazie oceny epidemiologów, 
wirusologów i immunologów. Korzyści 
z przyjęcia preparatu szczepionkowego 
przewyższają minusy. Są informacje, że 
niepożądanych skutków jest relatywnie 
mało, ale są też w obiegu opinie osób, 
które szukają alternatywy dla preparatów 
szczepionkowych – zauważa Edward For-
tuna, przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Zarzą-
dzie Morskiego Portu Gdańsk.

W Polpharmie szczepią

W zakładach produkujących leki 
załogi są już szczepione przeciwko CO-
VID-19. Krajowa Sekcja Pracowników 
Farmacji  NSZZ „S” wraz ze Związkiem 
Pracodawców wystąpili przed kilku mie-
siącami do ministra zdrowia z postulatem 
szczepień farmaceutów i pracujących przy 
produkcji leków.  

– Zakład produkujący leki ma swoją 
specyfikę. To przede wszystkim rygor hi-
gieny. Trzy miesiące wstecz apelowaliśmy, 
by do „grupy zero” włączyć wszystkich 
pracujących w przemyśle farmaceutycz-
nym. Zaszczepiono lekarzy, ale nie pra-

cowników farmacji. Leczyć jednak nie 
można bez leków. Teraz sytuacja jest na 
plus, przyśpieszono plan szczepień pra-
cowników zakładów farmaceutycznych. 
W trzeciej dekadzie kwietnia szczepimy 
wszystkich chętnych poniżej 1973 roku 
urodzenia. Była uruchomiona specjalna 
strona internetowa celem dokonania za-
pisów. Pracują u nas i z nami ludzie od-
powiedzialni, którzy wiedzą, że jest nie 
tylko COVID, że trzeba leków na inne 
choroby i preparatów do zabiegów. Co 
prawda występują nieoczekiwane i nie-
pożądane odczyny, a nawet powikłania, 
ale korzyści, zmniejszenie zagrożenia, 
wielokrotnie przewyższają ryzyko zacho-
rowania po przyjęciu szczepienia – uważa 
Leszek Świeczkowski, przewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Farmaceutycznych Polpharma SA w Sta-
rogardzie Gdańskim, podkreślając zna-
czenie bezpieczeństwa lekowego, czyli 
zaopatrzenia aptek w leki.

– Jest przygotowywany program szcze-
pień w zakładach pracy, ale nie są jeszcze 
znane rozporządzenia i szczegóły. My do 
tego programu przystąpimy. Podjęliśmy 
w międzyczasie ofertę starogardzkiego 
podmiotu leczniczego, by nasi pracowni-
cy, uprawnieni w Narodowym Programie 
Szczepień, byli szczepieni u nas, na na-
szym terenie, by nie musiał nasz pracow-
nik wędrować w poszukiwaniu punktu 
szczepień. To jest nasza akcja. Czekamy 
na uruchomienie programu szczepień w 
zakładach pracy, by szczepienia stały się 
powszechne - powiedziała nam Magdale-
na Rzeszotalska, szef ds. Public Relations 
w Polpharmie SA.  

Co trzeba zrobić?

Przedsiębiorstwa, które przystąpią do 
szczepień swoich pracowników, nie będą 
mogły wybrać marki preparatu. Skorzy-
stają na programie firmy zatrudniające 
300, a nie jak zakładano, powyżej 500 
pracowników. Z kolei do limitu  będą wli-
czani wszyscy współpracownicy przed-
siębiorców, bez względu na podstawę za-
trudnienia, czyli obejmą zleceniobiorców 
i samozatrudnionych. Wnet okaże się, czy 
w przypadku szczepień można wliczyć też 
kooperantów.

Będą mogły przystąpić po programu 
grupy kapitałowe, składające się z kilku 
spółek. Tak jest na przykład w Zarzą-
dzie Morskiego Portu Gdańsk.

– Port to miejsce spotkań z ludźmi 
z różnych stron świata. Z definicji służy 
wymianie ludzi i towarów. Port w Gdań-
sku notuje bardzo dobre wolumeny prze-
ładowywanych towarów. Nie można tego 
zepsuć przez masowe zachorowania. Była 
oferta skierowana do pracowników. Za-

rząd portu, występując jako grupa kapita-
łowa Port Gdański Eksploatacja SA, PUP 
Rezerwa, Port Północny, Straż Ochrony 
Portu Gdańsk, zgłosił do wojewody ak-
ces, nim jeszcze znowelizowano przepisy i 
dopracowano przepisy wykonawcze. Klu-
czowy jest czas. Został upowszechniony 
i zdynamizowany państwowy program 
szczepień. Po otwarciu dużych punktów 
szczepień dyskusja o szczepieniach w za-
kładach pracy będzie miała mniejszy sens. 
Osoby mające już teraz możliwość przyję-
cia szczepień z nich korzystają. Zgłaszając 
jednocześnie ten fakt w przedsiębiorstwie, 
by nie blokować innym miejsca – mówi 
Edward Fortuna, dodając przy okazji, że 
w farmaceutyczne przedsięwzięcia są za-
angażowane olbrzymie fundusze, a przy 
podróżach będzie najpewniej wymagane 
zaświadczenie o przyjęciu szczepienia. 
Mówi się bowiem o wprowadzeniu tzw. 
paszportu szczepionkowego.  

 
Jak się ma to odbywać? 

Po zebraniu listy chętnych przedsię-
biorca powinien nawiązać współpracę z 
podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą, a ten z osobami uprawniony-
mi, które przeprowadzą szczepienia. W 
przypadku niektórych z wymienionych 
zawodów niezbędne będzie przedsta-
wienie dokumentu potwierdzającego 
posiadanie umiejętności kwalifikowa-
nia i wykonywania szczepień po kursie 
doszkalającym.

Pracodawca będzie musiał zgłosić 
do NFZ podmiot leczniczy wybrany 
do wykonywania szczepień lub upraw-
nioną osobę i pokryć koszty ich orga-
nizacji, jak np. wynajem pomieszczeń. 
Jeżeli przedsiębiorca zgłosi 300 osób go-
towych do szczepienia, to do ustalenia 
pozostanie termin i miejsce, gdzie będą 
dostarczone szczepionki dla firmy.

Pracownicy udając się na szczepienie 
powinni mieć wydrukowany stosowny 
kwestionariusz wywiadu. Podmiot leczniczy 
będzie odpowiedzialny za ułożenie kalenda-
rza szczepień, wskazanie miejsca zgodnego 
z wymogami sanitarno-epidemiologiczny-
mi, zapewnienie odpowiedniego wyposa-
żenia, organizację zespołów szczepiących 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa szcze-
pień. Podmiot zamówi odpowiednią liczbę 
szczepionek w Systemie Dystrybucji Szcze-
pionek, przeprowadzi kwalifikację i wykona 
szczepienia. Niezbędne będzie wystawienie 
kart szczepień. W punkcie szczepienia bę-
dzie musiała być osoba z doświadczeniem 
w udzielaniu pierwszej pomocy, lekarz lub 
ratownik medyczny.

Warto podkreślić, że nie ma przymu-
su przystąpienia do szczepienia w zakła-
dach pracy. To jest dobrowolna akcja dla 
osobistego bezpieczeństwa i bezpieczeń-
stwa działalności firm. Jeżeli producenci 
wywiążą się ze swoich deklaracji co do 
dostarczonych szczepionek do Polski, to 
w połowie maja realne jest rozpoczęcie 
szczepień w zakładach pracy.

Artur S. Górski

Zakład pracy  
miejscem szczepień 
Narodowy Program Szczepień ma zagwarantować przeprowadzenie bezpiecz-
nych i skutecznych szczepień przeciwko COVID-19. Obejmuje zakup odpowied-
niej liczby szczepionek, ich dystrybucję, monitoring przebiegu i efektywności 
szczepienia. W połowie maja tego roku będzie się można szczepić nie tylko w 
szpitalach, jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej i aptekach, ale także 
w firmach.

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
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Rozmowa z Henrykiem Borkowskim, społecznym inspektorem 
pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, który 
w 2019 roku zajął trzecie miejsce w konkursie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy PIP w Gdańsku na „Najaktywniejszego 
Społecznego Inspektora Pracy” 

– Czym odróżnia się praca społeczne-
go inspektora w placówce medycz-
nej od analogicznej pracy w innych 
miejscach?

– Według mojego rozeznania w zakła-
dach produkcyjnych albo innych firmach 
jest trochę łatwiejsza. W służbie zdrowia 
jest bardziej skomplikowana, ponieważ u 
nas trzeba podejmować więcej różnych te-
matów, przykładowo w przypadku opraco-
wywania oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego choćby z możliwością zranienia się 
ostrymi narzędziami albo przeniesieniem 
zakażenia w wyniku ekspozycji na krew czy 
inny groźny materiał biologiczny. Mamy 
też kontakt z promieniowaniem, co raczej 
nie występuje w zakładach produkcyjnych. 
W innych zakładach także wykonywane są 
stanowiskowe oceny ryzyka, ale to w służbie zdrowia takich pracochłonnych tematów jest 
wiele i to związanych z przeróżnymi dziedzinami. Dlatego wiele czasu spędzam tutaj za-
równo w czasie i po godzinach pracy, aczkolwiek zostałem wybrany, ponieważ nie boję się 
i rozliczam wszystko – od A do Z. Oczywiście, zdarza się, że termin realizacji zalecenia jest 
– zgodnie z ustawą – przesuwany. Rozumiem, że czasami występuje taka potrzeba prze-
sunięcia terminu na prośbę kierownika zakładu. Do wszystkiego podchodzę z rozwagą, 
tym bardziej że szpital właśnie się rozbudowuje. Latem zostanie oddany nowy budynek, 
więc z pewnością pojawi się wiele zaleceń pod względem BHP. Ale mamy sytuację taką, 
a nie inną, więc gdy widzę coś niebezpiecznego, to wykonuję zdjęcie i od razu wysyłam 
je do dyrektora, aby problem rozwiązać.  

– Czy koronawirus mocno wpłynął na działalność społecznej inspekcji w UCK? 
– Z pewnością wpłynął. Jako zakładowy społeczny inspektor pracy mam do-

stęp do każdego pomieszczenia, ale – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne 
– dostęp do oddziałów i pomieszczeń jest ograniczony. Myślę, że przydałoby się, 
aby Państwowa Inspekcja Pracy zrealizowała szkolenie, choćby zdalne, dla oddzia-
łowych inspektorów w zakresie COVID-19 i w ten sposób wsparła nas, ponieważ 
nikt nie jest alfą i omegą. Ja wskazuję ustnie wiele elementów do poprawy, choć 
taka forma nigdzie nie występuje. Z drugiej strony to się sprawdza, zalecenia są 
realizowane we wskazanym czasie i nie ma z tym żadnych problemów. 

– Patrząc w dłuższej, wieloletniej perspektywie, można powiedzieć, że liczba 
zagrożeń zwiększa się czy zmniejsza? 

– Nie zwiększa się, a w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na-
wet zmniejsza. Zwracam uwagę na to, co powinno być zmienione pod względem 
BHP i przeciwpożarowym, zanim nowe pomieszczenia zostaną oddane do użytku. 
Pracownik wchodzi więc do w miarę bezpiecznej strefy. Oczywiście nie jestem w 
stanie wyłapać wszystkiego wszędzie, ale i tak teraz jest łatwiej, a to ze względu na 
doświadczenia związane z oddawaniem do użytku innych budynków, z którymi 
były związane liczne zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy.

(tm)

Rozliczam wszystko  
od A do Z
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Godna praca to bezpieczna praca
Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” poświęcony jest promowaniu kultury 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, 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/godnabezpiecznapracaPO
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29 marca br. w czwartym już spo-
tkaniu poświęconym warunkom pra-
cy w Polsce i roli społecznej inspekcji 
pracy wzięli udział: poseł Janusz Śnia-
dek, przewodniczący Rady Ochrony 
Pracy, Agnieszka Dobrodziej, zastępca 
okręgowego inspektora pracy, członek 
prezydium ZRG Zbigniew Kowalczyk i 
Janusz Wiśniewski, zakładowy społecz-
ny inspektor pracy w Mostostalu Choj-
nice. Specjalnymi gośćmi spotkania 
byli: Jakub Kraszewski, dyrektor Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego w 
Gdańsku, jego zastępca ds. personal-
nych Piotr Ciborski i kierownik Inspek-
toratu BHP w UCK Marek Czarnecki. 
Dyskusję prowadziła Iwona Pawlaczyk, 
ekspert ds. BHP.

Społeczna inspekcja pracy jako 
partner pracodawcy

Jakub Kraszewski, dyrektor na-
czelny UCK w Gdańsku, ze społeczną 
inspekcją pracy zetknął się w prze-
myśle stoczniowym, w którym praco-
wał dziesięć lat, z tego kilka lat jako 

dyrektor personalny. Brał on także 
udział w pracach Komisji Trójstronnej 
na poziomie instytucji Unii Europej-
skiej, gdzie omawiano również tematy 
społecznej kontroli i warunków pracy. 
– W szpitalu pracuję dwunasty rok i 
udało mi się kilka lat temu reaktywo-
wać społeczną inspekcję pracy, która 
praktycznie nie działała. Rozumiem, 
że w niektórych firmach, które opacz-
nie rozumieją nadzór społeczny, może 
być jakiś opór przed nim. Uważam, że 
ocena warunków pracy przez społecz-
nych inspektorów jest istotna, zwłasz-
cza w takich podmiotach jak szpital. 
Społeczny inspektor pracy jest naszym 
partnerem i łączy nas wspólny cel w 
postaci zapewnienia bezpiecznych 
i ergonomicznych warunków pracy 
– mówił podczas konferencji dyrektor 
UCK. Co prawda w UCK dokonuje się 
pewnych ocen dotyczących warunków 
pracy, pracownicy wypełniają ankietę 
oceny satysfakcji pracowniczej, gdzie 
kluczowe są pytania odnośnie warun-
ków pracy, jak i postawy pracowników 
nadzoru wobec warunków pracy, ale 

zdaniem Jakuba Kraszewskiego ankie-
ta nie załatwi sprawy bezpieczeństwa w 
pracy i stały nadzór jest dużo bardziej 
efektywny. 

Kultura bezpieczeństwa pracy

Stan warunków pracy zależy w dużej 
mierze od podejścia pracodawcy. – Są 
organizacje, w których pracodawcy 
dbają o warunki pracy, uważając, że 
pracownicy są najważniejszym ele-
mentem procesu pracy. Ale są, niestety, 
takie miejsca, gdzie warunki pracy są 
dziewiętnastowieczne – mówił dyrektor 
naczelny UCK, który uważa, że zakłady 
pracy, gdzie zostały wdrożone proce-
dury i standardy dotyczące środowi-
ska pracy, radzą sobie lepiej w obecnej  
trudnej sytuacji. Natomiast te organiza-
cje, które tych działań nie wdrożyły, bo-
rykają się z dużymi problemami, dlatego 
między innymi, że nie da się z dnia na 
dzień pewnych zmian przeprowadzić, 
a najtrudniejsze są  zmiany kulturowe i 
zmiany mentalności. – W naszym szpi-
talu w budowaniu kultury bezpieczeń-
stwa pracy uczestniczy zakładowy spo-
łeczny inspektor pracy oraz szef służby 
BHP – podsumowuje dyrektor. W UCK 
zakładowym społecznym inspektorem  
pracy jest Henryk Borkowski, który w 
2019 roku zajął trzecie miejsce w kon-
kursie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
PIP w Gdańsku na „Najaktywniejszego 
Społecznego Inspektora Pracy” .

Pokrzywdzeni na kontraktach 
i zleceniach

W Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym pracuje około 4 tysięcy osób. 
Formalnie służba BHP podlega dyrek-
torowi naczelnemu, jednak bezpośred-
nio zarządza nią jego zastępca do spraw 
personalnych Piotr Ciborski, który na 
co dzień współpracuje z zakładową spo-
łeczną inspekcją pracy. Specyfiką służby 
zdrowia jest duża liczba pracowników 
zatrudnionych na podstawie umów cy-
wilnoprawnych. 

– Pracuje u nas sporo osób na kon-
traktach czy umowach zleceniach. Jeżeli 
wymagamy respektowania zasad i przepi-

DEBATA „GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA” 

Partnerzy w dyskusji  
na temat warunków pracy
– W organizacjach publicznych, takich przykładowo jak nasz szpital, spo-
łeczna inspekcja pracy pełni istotną rolę. Jest ona naszym partnerem w 
realizacji wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpiecznych i ergono-
micznych warunków pracy – mówił Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, podczas webinarium 
zorganizowanego w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca” 
finansowanego z Funduszy Norweskich. 

Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK w Gdańsku, podczas webinarium  
29 marca 2021 r. 
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O wnioskach z realizacji pierwszego etapu projektu „Godna praca 
to bezpieczna praca” finansowanego z Funduszy Norweskich 
rozmawiamy z Iwoną Pawlaczyk, ekspertem ds. BHP.

– Za nami czwarta, już ostatnia konferencja 
w ramach projektu „Godna praca to bez-
pieczna praca” finansowanego z  Funduszy 
Norweskich. Z powodu pandemii spotkania 
miały charakter mieszany, część uczestni-
ków brała w nich udział za pośrednictwem 
Internetu. Jakie  są dotychczasowe efekty 
projektu?

– W ramach projektu planowane są jeszcze 
spotkania z przedstawicielami strony norweskiej. 
Ale na razie zakończyliśmy pierwszy etap, czyli 
cykl konferencji poświęconych warunkom pracy w 
Polsce. Generalnie oceniam go bardzo pozytywnie. 
Udało się nam  nawiązać kontakt z Centralnym In-

stytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, który jest wiodącą 
instytucją w zakresie ochrony pracy w Polsce. W naszych konferencjach uczestniczyła, 
przedstawiając między innymi prezentacje dotyczące warunków pracy w Polsce, dr 
Zofia Pawłowska, która w CIOP kieruje Zakładem Zarządzania Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy. Ponadto w każdym naszym spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, pani Agnieszka Dobrodziej, zastępca okrę-
gowego inspektora pracy. Udało nam się również zaprosić na jedno ze spotkań przed-
stawicieli dyrekcji i służby BHP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, 
co pozwoliło nam zapoznać się ze stanowiskiem pracodawców w kwestii, jak powinien 
wyglądać społeczny nadzór nad warunkami pracy w Polsce.

– W projekcie uczestniczą także związkowcy i społeczni inspektorzy pracy…
– Udział społecznych inspektorów pracy wnosi do projektu bardzo wiele. W naszych 

spotkaniach uczestniczy między innymi Janusz Wiśniewski z Mostostalu Chojnice, 
który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego zakładowej „Solidarności” i zakła-
dowego społecznego inspektora pracy. Jego firma współpracuje z Norwegami w zakresie 
produkcji przemysłowej, przez co ma on bezpośredni kontakt z wymogami stawianymi 
przez kraje skandynawskie dotyczące BHP. W spotkaniach zdalnie uczestniczył również 
zakładowy społeczny inspektor pracy z dawnej Stoczni Gdańskiej Lech Górski.

– Czy można już mówić o jakichś wnioskach z debat?
– Pierwszy podstawowy efekt naszych debat to fakt, że rozpoczęliśmy dyskusję na 

temat zmian systemowych w zakresie ochrony pracy w Polsce, a w szczególności warun-
ków pracy i  społecznego nadzoru. Jedna z naszych rekomendacji dotyczy komisji BHP. 
Kiedyś był obowiązek ich tworzenia w zakładach zatrudniających 50 pracowników, 
niestety, kilka lat temu podniesiono tę liczbę do 250 pracowników. Postulatem jest, żeby 
wrócić do liczby 50 pracowników i to nie jest żadna rewolucja, bo to już było w naszym 
systemie. Następna kwestia jest bardziej skomplikowana i dotyczy społecznego nad-
zoru nad warunkami  pracy w zakładach, gdzie nie ma związków zawodowych. Tam, 
gdzie są związki zawodowe, jest społeczna inspekcja pracy, a jak wiadomo w Polsce 
uzwiązkowienie jest niskie, tak więc w przeważającej liczbie zakładów pracy nie ma 
społecznego nadzoru.

– Czy są jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?
– Warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych w innych krajach. I tak w krajach 

skandynawskich, między innymi w Norwegii, funkcjonują tzw. regionalni inspektorzy 
ds. kontroli warunków pracy.  W czasie ostatniego naszego spotkania dyrektor Jakub 
Kraszewski z UCK podsunął pomysł, że można by utworzyć stanowisko inspektora ds. 
warunków pracy, które byłoby finansowane był przez samorząd, ale czy załatwiłoby to 
problemy małych firmy czy mikrofirm?

– Podczas dyskusji padł pomysł, że osoby te mogłyby być wybierane przez miesz-
kańców jakiegoś terenu przy okazji wyborów samorządowych. Kandydatów na 
te stanowiska mogłyby wysuwać reprezentatywne organizacje związkowe.

– Tam, gdzie są związki zawodowe, to nikt by związkom uprawnień nie odbierał, 
natomiast jest problem tam, gdzie nie ma związków. Można by wtedy zaangażować 
regionalne czy branżowe struktury związkowe do działań na poziomie samorzą-
dowym. Wiodące sprawozdanie statystyczne dotyczące warunków pracy w Pol-
sce to formularz wypełniany przez pracodawców, tzw. Z10, który jednak dotyczy 
zakładów zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Czyli nie mamy nawet 
statystyk dotyczących zakładów zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Ten spo-
łeczny nadzór byłby bardzo przydatny, aby także móc kontrolować warunki pracy 
w małych firmach.

– Jak zespół realizujący projekt zamierza dalej przekazywać rozwiązania wypra-
cowane podczas spotkań?

– W spotkaniach w ramach projektu uczestniczył poseł Janusz Śniadek, który jako 
przewodniczący  Rady Ochrony Pracy w Sejmie RP zadeklarował, że rezultaty projektu, 
a więc na przykład postulaty zmian legislacyjnych, przeniesie na szczebel parlamentu.

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Dyskusję udało się 
rozpocząć 

sów BHP, to w równym stopniu egzekwu-
jemy je od pracowników, jak i od osób na 
umowach cywilnoprawnych. W tym ty-
godniu opiniowałem nowy wzór umowy 
kontraktowej, rozbudowaliśmy katalog 
stosowania kar umownych za brak uży-
wania środków ochrony indywidualnej. 
Od początku pandemii rygorystycznie 
podchodzimy do stosowania środków 
ochrony przez personel pielęgniarski i 
lekarski – mówi Piotr Ciborski. 

Zakładowe służby BHP karę porząd-
kową mogą nałożyć na pracownika, a 
co z osobami, które mają kontrakty 
czy zlecenia? W UCK stosuje się kary 
umowne. Jednak zdaniem Piotra Cibor-
skiego wpływ na osoby zatrudnione na 
innych zasadach niż umowa o pracę jest 
ograniczony, także w takich kwestiach 
jak badania lekarskie, szkolenia BHP 
czy też dodatkowe uprawnienia kwali-
fikacyjne. Obecne ustawodawstwo nie 
sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa i 
higieny pracy osobom zatrudnionym 
na innej podstawie niż etat. Na przy-
kład pracodawca nie może dać takim 
osobom odzieży czy obuwia, gdyż 
nie odliczy tego od podatku. Według 
polskiego prawa takie osoby to „biz-
nesmeni”, a nie pracownicy. W koszty 
działalności można wliczać tylko to, co 
dotyczy pracowników zatrudnionych 
na etatach. W UCK jest ponad tysiąc 
osób zatrudnionych na umowach cy-
wilnoprawnych i we wszystko muszą  
zaopatrzyć się same. 

Ustawę o społecznej inspekcji 
pracy trzeba napisać na nowo

Dyrektor Piotr Ciborski, który jest 
ekspertem prawa pracy i przez wiele lat 
pracował jako inspektor pracy, był także 
zastępcą okręgowego inspektora pracy, 
wskazuje na ograniczenia prawne doty-
czące społecznej inspekcji pracy. – Nie 
ma czegoś takiego jak międzyzakłado-
wy społeczny inspektor pracy. Struktury 
związkowe mogą tak działać, natomiast 
inspektor pracy działa tylko w tym pod-
miocie, gdzie jest wybrany, nie może 
działać szerzej. Z drugiej strony w za-
kładach o szerokiej strukturze i różnych 
warunkach pracy nie ma praktycznie 
takiej możliwości, żeby jedna osoba, jak 
zakładowy społeczny inspektor pracy, 
znała się na wszystkich zagrożeniach 
– mówi Piotr Ciborski. W UCK funkcjo-
nują 33 kliniki, pięć zakładów i ponad 60 
przychodni i pracowni. Oprócz zakłado-
wego społecznego inspektora pracy jest 
dziesięciu inspektorów oddziałowych. 
Specyfika szpitala powoduje, że są miej-
sca, gdzie społeczny inspektor pracy nie 
wejdzie, są to na przykład pomieszczenia 
z urządzeniami emitującymi promienio-
wanie jonizujące. 

Potrzebę zmian w ustawie o społecz-
nej inspekcji pracy widzi także dyrektor 
Jakub Kraszewski, który wskazuje na 
model skandynawski, w którym społecz-
na inspekcja pracy i związki zawodowe 
uzyskują pewną autonomię w oparciu 
o samorząd terytorialny. – Społeczny 
inspektor przychodzi do zakładu z ra-
mienia samorządu, jest opłacany przez 
samorząd, jest przede wszystkim wy-
kwalifikowanym specjalistą. Jak taki 
inspektor przychodzi np. do duńskiego 
zakładu pracy, tam jest krótka piłka, bo 
jest ekspertem, nie da się go wymanew-
rować. I nikt na niego nie wywiera naci-
sku – mówił dyrektor naczelny UCK.

Zdaniem Iwony Pawlaczyk, specja-
listki ds. BHP w Regionie Gdańskim 

NSZZ „Solidarność”, obecnie obowią-
zująca ustawa o społecznej inspekcji 
pracy, która została uchwalona w 1983 
roku, pomimo późniejszych zmian nie 
przystaje do obecnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej i wymaga praktycz-
nie napisania jej na nowo. W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
próba jej znowelizowania na podstawie 
projektu NSZZ „Solidarność” zakoń-
czyła się niepowodzeniem. 

Komisja BHP

Forum współdziałania w kształto-
waniu warunków pracy między part-
nerami społecznymi  jest komisja do 
spraw BHP. – W UCK komisja działa 
zgodnie z regulaminem i zarządzeniem 
dyrektora. Spotyka się co najmniej raz 
na kwartał w bardzo szerokim gronie: 
przedstawiciele wszystkich związków 
zawodowych, lekarz, zakładowy spo-
łeczny inspektor pracy, oddziałowi in-
spektorzy pracy. Rozpatrujemy wszel-
kie problemy bieżące i zaplanowane na 
przestrzeni roku. Ostatnio poruszane 
tematy to zakres badań lekarskich 
pracowników w kontekście pandemii, 
stan techniczny pomieszczeń, bo szpital 
UCK od kilkunastu lat się rozbudowu-
je – relacjonował podczas marcowej 
debaty Marek Czarnecki, kierownik 
Inspektoratu BHP w Uniwersyteckim 
Centrum Klinicznym w Gdańsku. 

O współpracy ze społeczną inspekcją 
pracy mówił także Piotr Ciborski. – Re-
gularnie ze społecznym inspektorem 
pracy wykonujemy przeglądy. Robili-
śmy przegląd oświetlenia zewnętrzne-
go, oznakowania przejść i niebezpiecz-
nych stref. Zimą robimy też przegląd 
sopli lodu zwisających z dachów. U nas 
społeczni inspektorzy są aktywni non 
stop. A nowe narzędzia informatyczne 
umożliwiają szybkie przesyłanie infor-
macji o nieprawidłowościach. 

Jak skontrolować pracę zdalną

O potrzebie zmian w ustawie o 
społecznej inspekcji pracy jest też 
przekonana Agnieszka Dobrodziej, za-
stępczyni okręgowego inspektora pracy 
– Ustawa jest do zmiany, do napisania 
na nowo. Obecnie funkcjonujemy w in-
nej rzeczywistości. Pandemia też poka-
zała pewne trudności w egzekwowaniu 
przepisów. Jeśli chodzi o efektywność 

działania społecznych inspektorów pra-
cy, to bardzo wiele zależy od człowieka. 
Konotacje polityczne są drugorzędne 
–  mówiła Agnieszka Dobrodziej, któ-
ra nawiązała również do problematyki 
pracy zdalnej. Stwierdziła ona, że praca 
zdalna to nie jest praca wykonywana w 
domu, to jest coś innego niż home of-
fice. Praca zdalna to praca poza stałym 
miejscem wykonywania pracy, poza 
siedzibą. Obecnie możemy mieć do 
czynienia z wykonywaniem tej pracy w 
różnych miejscach. Stąd duży problem 
z egzekwowaniem  spraw behapow-
skich, jak i też badaniem okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy. Nowa 
główna inspektor pracy Katarzyna Ła-
żewska-Hrycko zamierza przedstawić 
pewne rekomendacje dotyczące pracy 
zdalnej Radzie Dialogu Społecznego. 
Agnieszka Dobrodziej liczy również 
na współpracę z posłem Januszem 
Śniadkiem. Jej zdaniem konieczne jest 
stworzenie takiej formuły, żeby można 
było podjąć działania w czynnościach 
kontrolno-nadzorczych w celu wyegze-
kwowania dla pracowników pewnych 
świadczeń, bo wypadek przy pracy 
wiąże się z kwestią odszkodowawczą i 
wymierną pomocą, wsparciem w razie 
zdarzenia w związku z wykonywaniem 
pracy. Do tej pory odnotowano w kraju 
trzy przypadki śmiertelne, które zosta-
ły zakwalifikowane jako wypadki przy 
pracy w ramach pracy zdalnej. 

W Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym w Gdańsku opracowana zo-
stała procedura telepracy, ponadto zo-
stał przeprowadzony audyt w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. Pracownik na 
telepracę może przejść albo na polece-
nie  dyrektora, albo na własny wniosek. 
Możliwość kontroli została zapisana w 
kodeksie pracy, jest jednak warunek, że 
nie wolno ingerować w życie prywatne 
pracownika. Kontrola ma być w obec-
ności pracownika i nie może naruszać 
jego prywatności. 

– W naszej procedurze jest zapis, że 
telepraca odbywa się „za zgodą pracow-
nika”, ale nie mieliśmy przypadku, żeby 
ktoś nam odmówił telepracy. Procedu-
ra przewiduje płacenie pracownikowi 
ryczałtu za używanie własnego prądu 
i ewentualnie korzystanie z droższego 
łącza internetowego. Z reguły użyczamy 
pracownikom komputery przenośne. 
Drukowanie odbywa się w zakładzie, bo 
pracownik przychodzi co kilka dni do 
zakładu pracy – mówi Piotr Ciborski, 
który do kontroli pracy zdalnej w domu 
jest nastawiony sceptycznie. Jego zda-
niem nie da się uregulować zasad BHP 
w domu. – Jak można odseparować 
pracę na rzecz zakładu z wykonywa-
niem zadań codziennych. Tego się nie 
da oddzielić. Żadna norma prawna nie 
jest w stanie tego uregulować – dodaje 
Ciborski.

– Było to już czwarte spotkanie w ra-
mach projektu „Godna praca to bez-
pieczna praca”. To, co udało się zrobić, to 
rozpocząć dyskusję o zmianach w prze-
pisach dotyczących społecznej inspekcji 
pracy. Udało się nam do projektu zapro-
sić zarówno ekspertów z Centralnego In-
stytutu Ochrony Pracy – Państwowego 
Instytutu Badawczego,przedstawicieli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP 
w Gdańsku, jak i przedstawicieli praco-
dawców, a przede wszystkich społecz-
nych inspektorów pracy – podsumowu-
je marcową debatę moderator spotkania 
Iwona Pawlaczyk.

Małgorzata Kuźma

– Uważam, że ocena 
warunków pracy przez 
społecznych inspektorów jest 
istotna, zwłaszcza w takich 
podmiotach jak szpital. 
Społeczny inspektor pracy 
jest naszym partnerem i łączy 
nas  wspólny cel w postaci 
zapewnienia bezpiecznych i 
ergonomicznych warunków 
pracy – mówił podczas 
konferencji Jakub Kraszewski, 
dyrektor naczelny UCK 
w Gdańsku.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5929,05 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w marcu 
2021 r. W porównaniu z lutym 2021 r. 
oznacza wzrost o 6,5 proc.

18,9 proc. – to wzrost produkcji 
sprzedanej przemysłu w marcu tego 
roku w porównaniu z marcem 2020 r.

6,4 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego według wstępnych 
danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii. W poprzednim miesią-
cu wynosiła 6,5 proc.

13,1 proc. – to wzrost liczby nowo 
zarejestrowanych spółek handlo-
wych w marcu 2021 r. w porównaniu 
z lutym 2021 r.

24,8 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w marcu 
tego roku w porównaniu z marcem 
2020 r.

9,5 proc. – o tyle droższa była 
energia elektryczna w marcu 2021 
roku w porównaniu z marcem roku 
ubiegłego.

3,2 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w marcu 2021 r. w porównaniu 
z marcem ubiegłego roku.

7,6 proc. – tyle zdrożały paliwa do 
prywatnych środków transportu 
w marcu tego roku w porównaniu 
z analogicznym miesiącem 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

105 procent 

Zbudujemy dom
W 2020 roku był rekordo-

wy popyt na działki budow-
lane – przygotowano prawie 
62 tysiące aktów notarialnych 
sprzedaży takich działek. 
Skąd tak gwałtowny wzrost 
zainteresowania budową do-
mów? Wojciech Rynkowski, 
ekspert serwisu Extradom.pl, 
wskazuje, że przyczyną może 
być zdalne wykonywanie 
pracy przez wiele osób, wy-
muszone pandemią korona-
wirusa. W związku z brakiem 
konieczności codziennych 
dojazdów do miejsca pracy, 
osoby te zdecydowały się na 
zakup działki i rozpoczęcie 
budowy domu pod miastem 
– i to często nawet dalej niż 
w sąsiedniej gminie (coraz 
większe znaczenie mają wa-
lory rekreacyjne i lokalna in-
frastruktura).

Pszczoły zapylające kolorowe kwiaty 
nieodparcie kojarzą się z wiosną. Zawdzię-
czamy im oczywiście miód – naturalny 
antybiotyk, wykorzystywany również 
pomocniczo w leczeniu chorób serca, 
wątroby, układu nerwowego i w stanach 
ogólnego wyczerpania organizmu. Po-
nadto każdy gatunek miodu ma charak-
terystyczne tylko dla siebie właściwości 
lecznicze – gryczany i akacjowy pomaga-
ją w chorobach przewodu pokarmowego, 
lipowy ma działanie uspokajające, rze-
pakowy i malinowy najlepiej sprawdzają 
się w chorobach serca, wrzosowy zaleca 
się przy schorzeniach dróg moczowych i 
przeroście prostaty, a spadziowy zawiera 
najwięcej żelaza i magnezu i uważany jest 
za ogólnie najzdrowszy. 

Pszczoły wytwarzają również inne 
wartościowe produkty. Pyłek kwiatowy 
poprawia ukrwienie tkanki nerwowej, 
zwiększając zdolność koncentracji, zale-
ca się go też w zaburzeniach trawienia 
i przemiany materii. Przy czym znowu: 

Dwunastu niezwiązanych ze sobą 
antyszczepionkowych aktywistów od-
powiada za 65 proc. materiałów dezin-
formujących o szczepionkach, ukazują-
cych się w mediach społecznościowych. 
Amerykańska organizacja Centrum Prze-
ciwdziałania Nienawiści w Sieci (CCDH) 
podkreśla, że konta wspomnianych 
aktywistów na Facebooku, Instagramie, 

Twitterze i YouTubie mają 59 milionów 
obserwatorów. Co gorsza, internetowi 
giganci są bezradni wobec ich działań 
– konta tylko trzech osób ze wspomnia-
nej grupy zostały zawieszone na którymś 
z portali, a żadna nie została pozbawiona 
dostępu do wszystkich z nich, choć ich 
pro�le wielokrotnie naruszały warunki i
standardy platform. 

Hiszpański rząd chce s�nansować
trzyletni ogólnokrajowy program ma-
jący na celu ustalenie gospodarczych 
skutków wprowadzenia czterodniowego 
tygodnia pracy. W programie ma wziąć 
udział 200 pracodawców ochotników. 
Pracownicy ich �rm mają dostawać ta-
kie same wynagrodzenia mimo mniej-

szej liczby przepracowanych godzin, 
a pomoc rządowa ma zrekompensować 
przedsiębiorcom koszty wprowadzenia 
dodatkowego zatrudnienia albo zainsta-
lowania nowych technologii. Program 
ma wyodrębnić sektory gospodarki, 
w których skrócenie czasu pracy okaże 
się korzystne.

Grupa złożona z indyjskich i rosyjskich 
naukowców stworzyła nowy rodzaj folii 
do pakowania spożywczych produktów. 
Do jej wytworzenia używa się glonów. 
Zdaniem jej twórców nowa folia może 
wydłużać termin przydatności zapakowa-
nych kanapek, a po wzbogaceniu formuły 
w czosnek, kurkumę czy imbir nawet za-

bijać wirusy. Co istotne, szybko ulega roz-
kładowi (umieszczona w wodzie, rozpusz-
cza się w 90 proc. w ciągu doby), co więcej 
– jest jadalna. Naukowcy podkreślają, że 
ich produkt może być wytwarzany przez 
tradycyjne fabryki polimerów, do produk-
cji nie są potrzebne żadne nowatorskie 
urządzenia.

Zwolnienia grupowe na Pomorzu

Hiszpanie popracują cztery dni?

Dezinformacyjna dwunastka

Jadalna folia

Dary pszczół

O tyle według danych z Monitora Sądo-
wego i Gospodarczego wzrosła liczba 
niewypłacalności polskich �rm r/r w
pierwszym kwartale 2021 r.

Kupiłem działkę na 
Pomorzu, bo tu jest tak 
różnorodnie: morze, lasy, 

wydmy, jeziora…

pyłek z akacji i lipy uspokaja, ten z mnisz-
ka lekarskiego pomaga w chorobach pę-
cherza moczowego i nerek, a pochodzący 
z jabłoni działa wspomagająco przy cho-
robach serca. Pierzga – przefermentowa-
ny pyłek – bywa zalecana w chorobach 
układu nerwowego i jelit. Z kolei mlecz-
ko pszczele wspomaga układ krążenia, 
nerwowy, kostny i odpornościowy. Kit 
pszczeli pomaga w stanach zapalnych 
dziąseł.
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Prężność polskiej gospodarki – a przede wszystkim dobre perspektywy 
– w Europie zadziwiają (…). Po międzynarodowym kryzysie finanso-
wym, który Polska jako jedyny kraj UE przetrwała bez recesji, polska 
gospodarka również w czasie pandemii koronawirusa przechodzi 
przez kryzys tak łatwo, jak żadne inne państwo członkowskie UE.

Fragment artykułu zatytułowanego „Polski mały cud gospodarczy” 
zamieszczonego w najważniejszej niemieckiej  

gazecie gospodarczej „Handelsblatt”
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Planowane zwolnienia        Dokonane zwolnienia

Liczba osób

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pra-
cy podsumowało sytuację związaną ze 
zwolnieniami grupowymi na przestrzeni 
ostatnich lat. Porównane zostały dane po-
kazujące plany, jak i ich realizację (przed-
stawiamy je na powyższej gra�ce).

Największych zwolnień grupowych do-
konali pracodawcy prowadzący działalność 
handlową (32 proc. ogółu zwolnionych), 
w tym przede wszystkim specjalizujący 
się w sprzedaży detalicznej obuwia lub 
odzieży oraz działający w przetwórstwie 
przemysłowym (22,3 proc.). Jak informuje 
PORP, przewiduje się, że pracodawcy będą 
kontynuować zwolnienia grupowe, aby 
w sytuacji spowolnienia gospodarczego 
zmniejszać koszty działalności przedsię-
biorstw. Skala kolejnych zwolnień grupo-
wych prawdopodobnie pozostanie na po-
dobnym poziomie jak w roku 2020.

W 2020 r. w województwie pomorskim 
dokonane przez pracodawców zwolnie-
nia grupowe objęły niewiele ponad tysiąc 
osób. Jest to wzrost o 1/3 w porównaniu 
do 2019 r. Istotnie wzrosła (o ponad 170 
proc.) liczba osób zaplanowanych przez 
pracodawców do zwolnień grupowych 
(z 0,7 tys. osób w 2019 r. do poziomu 1,8 
tys. w 2020 r.). 

Decydując się na zwolnienia grupowe 
pracodawca musi liczyć się z kilkoma obo-
wiązkami: musi przeprowadzić konsul-
tacje ze związkami działającymi w  jego 
�rmie, a w przypadku ich braku z przed-
stawicielami pracowników, ponadto ma 
obowiązek wypłacić każdemu zwalnia-
nemu pracownikowi odprawę pieniężną 
w wysokości jedno-, dwu- lub trzymie-
sięcznego wynagrodzenia uzależnionego 
od stażu pracy.
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Pod presją
Od momentu objęcia stanowiska 

wójta gminy Kolbudy przez Andrzeja 
Chruścickiego nastąpił rozdźwięk po-
między dyrekcją szkoły w Bielkówku 
a organem prowadzącym. Odwołana 
dyrektor ZKiW w Bielkówku uważa, 
że od stycznia 2019 r. poddawana była 
presji ze strony organu prowadzącego, 
a momentami przybierała ona zna-
miona szykanowania i ocierała się o 
mobbing.   

– O tym, że będą porządki w szko-
łach dowiedziałam się tuż po wyborach 
na wójta. Od stycznia 2019 roku roz-
poczęła się nagonka. Żyję w perma-
nentnym stresie. Sytuacja sprawiła, że 
musiałam pójść na urlop dla poratowa-
nia zdrowia. Kilkukrotnie dokonywane 
były kontrole przez kierownik Referatu 
Oświaty. Gmina wynajęła też audytora, 
co ciekawe, ten nie wniósł zastrzeżeń. 
Kontrole kuratoryjne także wypadały 
dobrze – mówi Alicja Zachara.

Przed wręczeniem pierwszej decyzji 
o zawieszeniu otrzymała propozycję nie 
do odrzucenia, aby sama zrezygnowa-
ła. Nie poskutkowało. W czerwcu 2019 
roku zaczęła się więc druga odsłona, od 
skargi kilkorga rodziców oraz pisma na-
uczycielki szkoły w Bielkówku Martyny 
Pilas, obecnie dyrektor placówki. Wójt 
upoważnił wówczas kierownik Referatu 
Oświaty Małgorzatę Hopa do przepro-
wadzenia kontroli doraźnej w zakresie 

szkolnej dokumentacji. Kolejne kontro-
le nastąpiły niebawem. 

– W szkole w Bielkówku pracu-
ję od 1984 roku. Poświęciłam jej całe 
życie zawodowe. Jestem nauczycielem 
z wieloletnim stażem, wielokrotnie 
nagradzanym. Byłam pierwszym na-
uczycielem dyplomowanym w gmi-
nie Kolbudy. Zostałam wybrana na 
dyrektora za kadencji poprzedniego 
wójta Leszka Grombali, ale nie łączyły 
nas sympatie czy związki polityczne, 
wręcz przeciwnie. Nasza współpraca 
po prostu układała się bardzo dobrze. 
W ciągu 37 lat swojej pracy nigdy nie 
byłam karana, oceny mojej pracy były 
wyróżniające. Tymczasem teraz nawet 
moja teczka personalna znalazła się pod 
specjalnym nadzorem kierownik Refe-
ratu Oświaty – mówi Alicja Zachara, 
która za szczególne zasługi dla oświaty 
otrzymała Medal KEN, a dziś mówi, że 
jest na skraju wyczerpania. 

Finansowa dyscyplina

Kontrola Kuratorium Oświaty za-
kończyła się kilkoma zaleceniami. 
Na tym jednak nie koniec. W tej grze 
zadziałano bez pardonu. Pojawiło się 
oskarżenie o brak dyscypliny w finan-
sach. 

W lutym 2020 r. organ prowadzący, 
bez wiedzy dyrekcji, wezwał do Urzędu 
Gminy czterech nauczycieli z Bielków-

ka, by uzyskać ich oświadczenia, że 
sporządzili wnioski do Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w póź-
niejszym terminie niż zapomogi, które 
zostały im wypłacone w lipcu 2019 r. 

– Nie przydzielałam zapomóg sama, 
robiłam to wraz z komisją socjalną, 
zgodnie z regulaminem – twierdzi była 
dyrektor, która ma żal, że w ślad za tym 
na antenie i na stronie Radia Gdańsk 
pojawiła się za sprawą wójta Kolbud 
sugestia, że działania urzędu spowodo-
wane były „brakiem części pieniędzy na 
koncie funduszu świadczeń socjalnych”. 
NSZZ  „Solidarność” wystąpił do wójta 
Kolbud z pismem o publiczne sprosto-
wanie. Bez skutku. 

Sprawa funduszu trafiła do Prokura-
tury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim 
z zawiadomienia wójta gminy Kolbudy. 
Ta zaś nie wszczęła postępowania prze-
ciwko dyrektor szkoły w Bielkówku. 
Toczyło się postępowanie w sprawie, 
w celu wyjaśnienia okoliczności, nie 
zaś przeciw konkretnej osobie.

– Zgłoszenie do prokuratury i na-
głośnienie tego było niewybredną su-
gestią. Przypominało to „polowanie na 
czarownice”,  dlatego że nie zgadzałam 
się potulnie na sytuację, że oto przyszła 
nowa miotła i trzeba się dostosować 
– broni się była dyrektor, wskazując na 
ogólnikowy charakter zarzutów.

Solidarność

Sprawa dyrektor w Bielkówku była 
też przedmiotem dyskusji na posiedze-
niu komisji Rady Gminy. Alicja Zacha-
ra zwróciła się więc o udostępnienie jej 
nagrania z 2019 r. Organ odmówił.

– Mamy obowiązek solidarnego 
działania. Wobec pani dyrektor wyto-
czone zostały poważne oskarżenia. Za 
jej profesjonalizmem przemawiają fakty, 
jak sprawne przeprowadzenie egzami-
nów w trudnym czasie nauczycielskie-
go strajku oraz ponadprzeciętne wyniki 
egzaminów ósmoklasistów – zauważa 
Wojciech Książek, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania NSZZ „S”  
z siedzibą w Gdańsku. 

– Związek pomaga swym członkom 
na przykład poprzez wsparcie prawne, 
które również zaoferowano pani dyrek-
tor – dodaje. 

Wyniki egzaminów w 2020 roku na 
tle powiatu i województwa sytuują szko-
łę w Bielkówku w czołówce. W czasie 
niedokończonej kadencji Alicji Zachary 
17 nauczycieli przystąpiło do kolejnego 
stopnia awansu zawodowego.

– Chcemy przeciwdziałać temu, co 
dzieje się wokół osoby odwołanej dy-
rektor szkoły w Bielkówku przez działa-
nia organu prowadzącego. Jako nauczy-
ciel była ona zawsze postrzegana bardzo 
pozytywnie. Opinia o jej zawodowym 
przygotowaniu w środowisku jest bar-
dzo dobra. Jest postrzegana jako osoba 
pomysłowa, zaangażowana. Utrzymy-
wała wysoki poziom nauczania. Była 
nagradzana m.in. przez wójta. Szkoła 
pod jej kierunkiem była otwarta dla 

lokalnej społeczności. Przykre, że ten 
dorobek został zlekceważony. Jak moż-
na nie szanować ciężkiej pracy? – mówi 
Izabela Rułkowska, przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” w Kolbudach, dodając, że podczas 
strajku w oświacie w 2019 roku, mimo 
że dyrektor Zachara została sama, po-
radziła sobie z egzaminami.

Potem jednym z zarzutów urzędu 
były wypłacenie zapomóg, jako „re-
kompensaty za strajki”.

–  Seria oskarżeń, w tym o niegospo-
darność, jest krzywdząca. Zaczęły się 
donosy na niedociągnięcia formalne. 
W każdej szkole nauczyciele zwracali 
się o zapomogi po strajkach, nasza sy-
tuacja materialna się pogorszyła – przy-
pomina przewodnicząca oświatowej „S” 
w Kolbudach.

Alicja Zachara dodaje, że jednym 
z przejawów jej nierównego traktowania 
było niewypłacanie 300 zł miesięcznie za 
wychowawstwo, pomimo prowadzenia 
zajęć w grupie przedszkolnej. Z kolei w 
styczniu ub.r. wójt – jak relacjonuje Za-
chara – pomimo  środków w budżecie 
nie wyraził zgody na udział w szkoleniu 
z platformy cyfrowej LIBRUS.

Skąd ta niechęć? 

– Na początku 2019 roku organ 
prowadzący próbował wymóc na mnie, 
wręcz żądał odwołania bez wypowie-
dzenia, w czasie trwania roku szkolne-
go, wicedyrektor ZKiW w Bielkówku 
Żanety Magulskiej-Aszyk (żona kon-
kurenta obecnego wójta w wyborach 
samorządowych – dop. red.). Jako oso-
ba powołująca na stanowisko wicedy-
rektora nie wyraziłam na to zgody, gdyż 
nie widziałam takiej potrzeby, nie jest to 
też zgodne z przepisami prawa oświa-
towego. Po naciskach ze strony Urzędu 
Gminy zwróciłam się do pomorskiego 
kuratora oświaty, który utrzymał w 
mocy moje postanowienie – wspomina 
Zachara.

Powyborcze porządki wójta
Władza ma swoje prawa. Po zmianie na fotelu wójta czy burmistrza można 
spodziewać się ruchów kadrowych w mieście czy gminie. W Bielkówku się-
gnęły one dyrektora szkoły. Mimo ponadprzeciętnych wyników nauczania 
w placówce z fotelem dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania poże-
gnała się Alicja Zachara, nauczycielka z trzydziestoletnim stażem pracy. 
Proces jej „grillowania” trwał ponad rok. Wyniki osiągane w edukacji nie 
miały tu znaczenia. 
Była dyrektor mówi o „polowaniu na czarownice”. „Ściana urzędnicza” 
zmusiła Alicję Zacharę do zwrócenia się o pomoc do Związku, do którego 
należy od 30 lat. 

Pytania do wójta gminy Kolbudy
1.  Jaki był powód odwołania ze stanowiska dyrektora ZKiW w Bielkówku pani Alicji 

Zachary po niespełna trzech latach kadencji?

2.  Czy miał na ww. decyzję wpływ fakt zatrudnienia przez panią Zacharę jako wice-
dyrektora ZKiW w Bielkówku pani Żanety Magulskiej-Aszyk?

3.  Czy obecna pani dyrektor Martyna Pilas przeszła procedurę konkursową?

4.  Jak oceniane były wyniki nauczania i osiągnięcia placówki (wyniki egzaminów, 
osiągnięcia przedmiotowe, wyniki w zawodach sportowych, olimpiadach) w cza-
sie kadencji dyrektorskiej pani A. Zachary? 

5.  Czy ocena kierowania szkołą przez panią A. Zacharę była przedmiotem obrad 
odpowiedniej komisji Rady Gminy i samej Rady Gminy Kolbudy?

Przed wydaniem „tego Magazynu” otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Kolbudy następu-
jącą odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana maila z dnia 21 kwietnia 2021 r. dotyczącego Zespołu Kształce-
nia i Wychowania w Bielkówku uprzejmie informuję, iż w związku z trwającymi postę-
powaniami sądowymi i administracyjnymi w przedmiotowej sprawie, wójt zmuszony 
jest odmówić odpowiedzi na zadane pytania do czasu ich zakończenia.  

– Byłam wzywana na rozmowy do 
organu prowadzącego w celu „omó-
wienia bieżących spraw szkoły”, według 
schematu: ja, czyli dyrektor szkoły, a 
naprzeciwko za stołem ze strony orga-
nu prowadzącego: prawnik, wicewójt, 
kierownik Referatu Oświaty, sekretarz 
gminy, zadający na zmianę wiele pytań 
– dodaje Alicja Zachara.

4 marca ub.r. w godzinach poran-
nych do ZKiW w Bielkówku przybył 
wicewójt w asyście radcy prawnego 
urzędu. Poinformowali, że w wyniku 
kontroli wykryto nieprawidłowości, 
na podstawie których zostanie złożo-
ne zawiadomienie do prokuratury. W 
związku z odmową rezygnacji ze sta-
nowiska przedłożyli dyrektor decyzję 
wójta o zawieszeniu  w pełnieniu obo-
wiązków oraz zabrali pieczątki. Jednak 
29 kwietnia 2020 r. do dyrektor w Biel-
kówku dotarło postanowienie Komisji 
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy 
Wojewodzie Pomorskim, uchylające 
decyzję wójta o jej zawieszeniu. Na 
postanowienie wójt złożył zażalenie do 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej 
przy MEN, która utrzymała w mocy 
decyzję wójta o zawieszeniu w obowiąz-
kach dyrektora do września ub.r. Prawo 
oświatowe pod pewnymi warunkami 
daje możliwość odwołania dyrektora 
podczas roku szkolnego i wakacji. 

4 września ub.r. kierownik Referatu 
Oświaty Małgorzata Hopa z zastępcą 
kierownika zjawiły się w domu dyrektor 
Zachary, wręczając jej kolejne zawie-
szenie, tym razem do 4 marca 2021 r. 
W końcu nastąpiło jej odwołanie. 

– Z oczywistych względów sytuacja 
jest dla mnie wysoce niekomfortowa. W 
całej sprawie zostały rzucone fałszywe 
oskarżenia, mające na celu zdyskredy-
towanie mnie – żali się Alicja Zachara. 
Była dyrektor szkoły w Bielkówku do 
końca stycznia 2022 r. przebywa na 
urlopie zdrowotnym. 

Artur S. Górski

Alicja Zachara, była dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Bielkówku.

KONFLIKT W GMINIE KOLBUDY
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MAJOWE ŚWIĘTA 

Pierwsze obchody Święta Pracy w 
wielu krajach, w tym również na tere-
nie Polski, odbyły się w 1890 roku. Były 
organizowane przez lokalne związki za-
wodowe. Na polskich ziemiach organi-
zowała je Polska Partia Socjalistyczna i 
Związek Zawodowy Polski.

W PRL święto 1 Maja zostało przez 
władze komunistyczne zawłaszczone. 
Starsi pamiętają pochody, wiece i zgro-
madzenia, w których często udział był 
obowiązkowy. Młodsi mogą zobaczyć 
na starych kronikach filmowych tłumy 
i twarze nie tylko działaczy, ale znanych 
i popularnych aktorów czy sportowców. 
Idą, uśmiechają się, pozdrawiają dygni-
tarzy na trybunach, niosą szturmówki. 
W głośnikach słychać „Piosenkę o No-
wej Hucie”, „Zbudujemy nowy dom”, 
„Do roboty”. Pochód relacjonował z 
zaangażowaniem Andrzej Łapicki. Czy-
tał propagandowe komentarze i przez 
ćwierć wieku jego głos kojarzył się z 
komunistyczną propagandą. 

Inny 1 Maja 

Propagandowy aspekt przełamali 
po raz pierwszy gdańscy i szczecińscy 
stoczniowcy 1 Maja 1971 roku. Pochody 
pierwszomajowe w 1971 r. w Szczecinie 
i Gdańsku stały się miejscem manifesta-
cji goryczy i niezgody na nierozliczenie 
zbrodni Grudnia 1970. W Szczecinie 
bohaterem pochodu był Henryk Toczek, 
brat zabitego 17 grudnia 1970 r. Zygmun-
ta, robotnik z Wydziału W-4 stoczni. Tuż 
przed pochodem jakaś kobieta dała mu 
czarną rękawiczkę. Pochód prowadzili 
uczniowie Zasadniczej Szkoły Budowy 
Okrętów i Technikum Budowy Okrętów. 
Za nimi, a przed kierownictwem stoczni, 
szli: Henryk Toczek z matką w żałobie 
oraz rodzice Stanisława Nadratowskiego, 
żołnierza, który zginął 19 grudnia 1970 
r. w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Co odważniejsi nieśli przepasane kirem 
flagi. Marian Juszczuk wspominał: „Mia-
łem synka w wózeczku, szedłem wzdłuż 
pochodu. Droga była nierówna, wyboista, 
zboczyłem na asfalt i dołączyłem do po-
chodu. Włosy mi się zjeżyły. To żałobny 
pochód!”. Na ul. Parkowej kilku stoczniow-
ców postanowiło wyjąć transparenty. Zdję-
li czerwone szturmówki z kijów i nasadzi-
li na trzonki płótna: „Żądamy ukarania 
winnych zajść grudniowych”, „Żądamy 
ukarania winnych masakry bezbronnych 
ludzi”, „Czcimy pamięć poległych podczas 
wydarzeń grudniowych”. 

Pod trybuną honorową, na której stali 
członek KC PZPR Kazimierz Barcikow-
ski, konsulowie ZSRS, Czechosłowacji i 
NRD, kolumna się zatrzymała. Toczek, 
Nadratowscy oraz osoby trzymające 
transparenty odwrócili się w stronę try-
buny. Zamilkł spiker pochodu. Toczek 
uniósł w górę lewą dłoń ubraną w czarną 

rękawiczkę i zamarł. Pięści podnieśli też 
uczniowie ZSBO i TBO. Po kilkunastu 
sekundach konsternacji orkiestra zagrała 
marsza żałobnego. Po dwóch czy trzech 
minutach robotnicy i uczniowie poszli 
dalej, na cmentarz Centralny przy ul. Ku 
Słońcu. Na grobach ofiar Grudnia ’70 
złożyli kwiaty i transparenty. Wstrząsa-
jący akt protestu kilkudziesięciu osób nie 
został zrozumiany. Nawet ich koledzy 
uważali, że to niepotrzebny wybryk...

Gdańsk 1971

W Gdańsku kolportowano ulotkę „1 
maja o godz. 10 pod Reichstagiem (gmach 
KW PZPR w Gdańsku – dop. red.), aby 
odciąć się od morderców, zdrajców naro-
du, ojczyzny, pachołków i giermków oku-
panta! Wszyscy w czarnych okularach i 
w żałobie”. Podczas pochodu robotnicy 
Stoczni Gdańskiej nieśli transparenty: 
„Żądamy ukarania winnych za zajścia 
grudniowe”, „Żądamy odsłonięcia tablicy 
ku czci poległych stoczniowców SG”. Pod 
bramą nr 2 położono wieńce i kwiaty. Na 
liście osób uznanych przez SB za organi-
zatorów i inspiratorów akcji znalazło się 
ponad sto nazwisk. 1 maja 1971 r. kie-
rownictwo stoczni, a nawet przedstawi-
ciele PZPR w imieniu załogi złożyli pod 
murem wieńce ku czci ofiar Grudnia ’70. 
Delegaci załóg pracowniczych odwiedzali 
groby poległych robotników. SB nie była 
w stanie przeszkodzić w kontrpochodzie, 
który przemaszerował ulicami Śródmie-
ścia z transparentami wzywającymi do 
ukarania winnych masakry. Filmowano i 
fotografowano manifestantów, identyfiku-
jąc ich później z nazwiska. Oto esbecki opis 
sytuacji: „W rejonie bramy nr 2 przez cały 
dzień grupowała się ludność. Największe 
nasilenie zanotowano w godzinach dopo-
łudniowych. Natomiast po południu ruch 
ludności zmalał i do wieczora utrzymywał 
się w granicach 10–20 osób. Ogółem w cią-
gu dnia odwiedziło miejsce 8 tysięcy osób. 
Miejsce, w którym znajdują się wieńce, po-
tocznie jest nazywane jako „ściana płaczu” 
dlatego, że większość kobiet w starszym 
wieku płakało oglądając wieńce”.  

3 Maja – data symboliczna. 
Testament Rzeczypospolitej

3 Maja przestał być w 1951 roku świę-
tem państwowym. Obchody 3 Maja stały 
się nielegalne. Już w 1946 r. UB i milicja 
stłumiły manifestację studencką 3 Maja 
w Krakowie. 3 Maja jest również świętem 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Tego dnia szczególnie ważne i nadzwyczaj 
liczne obchody odbyły się w 1966 roku. 
W 1979 i 1980 roku Ruch Młodej Polski i 
Wolne Związki Zawodowe zorganizowały 
w Gdańsku mszę świętą i wiec, w których 
wzięło udział kilka tysięcy osób. W stanie 
wojennym reakcje reżimu na świętowanie 

Mądrość polityczna, tradycja i nadzieja

3 Maja były zdecydowane: pałki, gaz, za-
trzymania, bicie. I tak przykładowo obcho-
dy 3 Maja w 1982 r. nie były organizowane 
przez podziemie „Solidarności”. Kolejne 
już tak. 3 Maja 1982 r. zginęły dwie osoby 
w efekcie brutalności milicji (zmarły od 
gazów łzawiących). Walki uliczne toczyły 
się w Gdańsku, w stolicy w okolicach pla-
cu Zamkowego. Tylko w ramach operacji 
„Baszta” w Warszawie zgromadzono 6 
tysięcy funkcjonariuszy ZOMO i ROMO 
oraz dwa tysiące kursantów ze szkół mi-
licyjnych i żołnierzy Nadwiślańskich Jed-
nostek Wojskowych. Co ciekawe, jednym 
z efektów 3 Maja 1982 roku było powstanie 
Solidarności Walczącej. 

Konstytucja na przyszłość

Mało kto zauważa, że testament ga-
snącej ojczyzny napisała oświeceniowa 
elita wbrew tradycjonalistom. Po utracie 
niepodległości Konstytucja 3 maja przy-
pominała o demokratycznych i wolno-
ściowych tradycjach, pomagała podtrzy-
mywać dążenia do niepodległości i do 
sprawiedliwszego społeczeństwa, była 
symbolem marzenia o kraju wolnym, 
mądrze i sprawiedliwie rządzonym. Była 
„ostatnią wolą i testamentem gasnącej Oj-
czyzny” – jak pisali Ignacy Potocki i Hugo 
Kołłątaj, zakonnik, jakobin i mason. 

Konstytucja 3 maja wyrosła z idei tzw. 
oświecenia. Genezą była niepodległość, a 
nie jak konstytucja francuska konsekwen-
cją krwawego przewrotu. U podstaw pol-
skiej konstytucji legł zamach o charakterze 
politycznym, ale wspólne były suwerenność 
narodu i trójpodział władz. Ograniczenie 
suwerenności państwa na rzecz Rosji było 
jej katalizatorem. Kres reformom położyły 
carskie regimenty i rodacy uważający się za 
patriotów i obrońców tradycji. 

Warto przypomnieć fragment pream-
buły Konstytucji 3 maja: „Wolni od hań-
biących obcej przemocy nakazów, ceniąc 
drożej nad życie, nad szczęśliwość osobi-
stą egzystencję polityczną, niepodległość 

zewnętrzną i wolność wewnętrzną naro-
du, którego los w ręce nasze jest powie-
rzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych i przy-
szłych pokoleń zasłużyć, mimo prze-
szkód, które w nas namiętności spra-
wować mogą, dla dobra powszechnego, 
dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 
ojczyzny naszej i jej granic, z największą 
stałością ducha niniejszą Konstytucję 
uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za 
niewzruszoną deklarujemy, dopóki by 
naród w czasie prawem przepisanym 
wyrażoną wolą swoją nie uznał potrzeby 
odmienienia w niej jakiego Artykułu”.

Konstytucja zniosła instytucję jed-
nomyślności, czyli wywindowanego do 
absurdu  szlacheckiego egocentryzmu i 
wolności jednostki, czyli liberum veto.  

Otóż poseł, jeśli chciał – z własnej ini-
cjatywy lub będąc przekupiony – mógł 
unieważnić podjęte przez Sejm uchwały. 
By nie wdawać się w kolejne rocznicowe 
„politgramoty” przypomnijmy, że Rze-
czypospolita od pierwszego rozbioru była 
protektoratem Rosji, a konstytucja została 
uchwalona – i na rok wprowadzona – for-
telem, łamiąc sejmowe zasady. Inspirowali 
jej treść i spisali, podobnie jak Konstytucję 
Stanów Zjednoczonych, wolnomularze i 
deiści, zasiedlający nader modne i wpły-
wowe masońskie loże. Ten powiew men-
talnego i politycznego spisku kształtował 
wówczas świat od Bostonu, poprzez Paryż 
do Warszawy, i dalej ku Petersburgowi. 
Adeptami „Sztuki Królewskiej” był sam 
król oraz m.in. Ignacy Potocki, marszałek 
Sejmu Stanisław Małachowski i marszałek 
Konfederacji Litewskiej  Kazimierz Nestor 
Sapieha. Sejm Wielki obiecał nawet wybu-
dowanie „Świątyni Najwyższej Opatrzno-
ści” jako wotum za Ustawę.

Nie można zapominać, szczególnie 
powołując się na tradycje niepodległo-
ściowe, że źródeł konstytucji szukać 
trzeba dwie dekady wcześniej, w kon-
federacji barskiej. Ten dumny zryw w 
obronie wolności miał swoje intelektu-

alne podłoże. Konfederaci przez swego 
ambasadora Michała Wielhorskiego na-
mówili francuskich myślicieli Gabriela 
Bonnot de Mably i Jeana-Jacques Ro-
usseau, by spisali wstępny projekt kon-
stytucji. Francuzi przedstawili zatem 
„Considérations sur le gouvernement 
de Pologne”.

W 1791 roku mieszczanie sporo 
z praw politycznych wydyskutowali i 
przeforsowali, ale pojęcie narodu nie ty-
czyło chłopów, mimo Uniwersału Poła-
nieckiego i mitu Bartosza Głowackiego 
oraz Naczelnika w sukmanie. Przebiło 
się w wojnie z bolszewikami, dopiero 
w 1920 roku!

Warto przy okazji Konstytucji 3 
maja przypomnieć, że jej przeciwnicy: 
Szczęsny Potocki, Xawery Branicki i Se-
weryn Rzewuski, tworząc – przy wspar-
ciu dworu petersburskiego – konfedera-
cję targowicką, tak uzasadniali oparcie 
się na obcej sile militarnej: „Intencjami 
wprowadzenia armii Jej Wysokości Ce-
sarzowej Rosji Katarzyny Wielkiej, so-
juszniczki Rzeczypospolitej, są i zawsze 
były przywrócenie wolności Polakom i 
Rzeczypospolitej, a w szczególności 
zapewnienie wszystkim obywatelom 
bezpieczeństwa i szczęścia”. Czy nam 
to czegoś nie przypomina?

W 1792 roku 20 tysięcy konfedera-
tów targowickich, wspieranych przez 
sto tysięcy żołnierzy carskich, położyło 
kres reformom. Wojska polskie, który-
mi dowodzili książę Józef Poniatowski 
i Tadeusz Kościuszko (też mason), za-
dały regimentom niemiecko-rosyjskiej 
carycy Katarzyny ciosy w kilku bitwach. 
Jednak król uznał, że poddanie się jest 
jedynym rozwiązaniem. Rzeczypospo-
lita stała się państewkiem buforowym 
między Rosją a Prusami, z marionet-
kowym królem i rosyjską armią. Wojna 
Rosji z Anglią nie wybuchła. W 1795 
roku Rzeczypospolita zniknęła z map. 

Artur S. Górski

W majowym kalendarzu na czerwono zaznaczone są dwa dni powszednie 
– Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Pracy 1 Maja. Dwa dni blisko siebie, a 
tak różne. Coś je jednak łączyło. Niezależne od władzy manifestacje 1 i 3 Maja 
przybrały największą skalę w okresie stanu wojennego, czyli w latach 1982 
i 1983. To swoisty paradoks. Apogeum manifestacji nastąpiło co prawda 31 
sierpnia 1982 r., ale najwięcej osób w niezależnych obchodach uczestniczyło 
w 1-majowych manifestacjach „Solidarności” w 1983 roku.  

Gdańsk, 1 Maja 1982 r. 
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WARUNKI PRACY

Inspekcja pracy podsumowuje trudny rok  

Z zaprezentowanych danych wynika, 
że – mimo ograniczeń wynikających z 
pandemii koronawirusa – Okręgowy In-
spektorat Pracy w Gdańsku (OIP) prze-
prowadził w 2020 roku 4337 kontroli w 
3598 podmiotach. 

– Miniony rok postawił nas wszystkich 
w nieznanej wcześniej sytuacji w związku 
z pandemią i wynikającymi z niej ogra-
niczeniami. Pomimo tych trudności nie 
mogliśmy zapomnieć, iż podstawowym 
celem i misją Państwowej Inspekcji Pracy 
jest poprawa stanu przestrzegania prawa 
wobec osób świadczących pracę – zazna-
cza okręgowy inspektor pracy w Gdańsku 
Mariusz Pokrzywinski. – Czas pandemii 
nie zwolnił nas od troski o życie i zdro-
wie pracujących, dlatego też inspektorzy 
pracy podejmowali czynności kontrolne 
w sytuacjach wskazujących na istnienie 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i 
zdrowia pracujących, takich jak wypadki 
przy wykonywaniu pracy i zagrożenia w 
miejscach publicznych. 

Wszystkie czynności, które w ubie-
głym roku zostały podjęte, dotyczyły 
łącznie 194 tysięcy osób. W wyniku nie-
prawidłowości ujawnionych w trakcie 
przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali ponad 7 tysięcy decyzji, 
210 pracujących skierowali do innych 
prac, 150 razy wstrzymywali eksploatację 

maszyn, a 124 razy prace. Oprócz tego 56 
razy zakazywali dalszego wykonywania 
pracy. 166 decyzji inspektorów dotyczyło 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
dla ponad 1900 pracowników na łączną 
kwotę ponad 8 milionów złotych. 

Skarżą się do OIP

W ciągu całego roku do gdańskiej in-
spekcji pracy wpłynęło ponad 3400 skarg 
oraz wniosków. – Najwięcej problemów 
zgłoszono w zakresie wypłaty wynagro-
dzeń (2123 skargi, z których 457 ocenio-
no jako w całości zasadne). Liczną grupę 
stanowią pisma dotyczące stosunku pra-
cy (1182 skargi – 193 w całości zasadne). 
Do zagadnień występujących w składa-
nych skargach i wnioskach incydentalnie 
można zaliczyć tematykę molestowania, 
w zakresie której w 2020 roku wpłynęło 
5 pism, przy czym we wszystkich przy-
padkach ich zasadność była niemożliwa 
do ustalenia – informuje OIP. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
najliczniejszą grupę wnioskodawców 
stanowią byli pracownicy. – Informują 
o nieprawidłowościach, które w okresie 
zatrudnienia były przez nich z różnych 
przyczyn akceptowane, jak na przykład 
zaniżanie wymiaru zatrudnienia czy 
wypłata części wynagrodzenia nieod-

notowywana w dokumentach – zwraca 
uwagę OIP. 

Skargi były składane też m.in. przez 
społecznych inspektorów pracy oraz 
związki zawodowe. Jeśli zebrać wszystkie 
razem, to najczęściej dotyczyły one wy-
nagrodzeń: niewypłacenia pensji lub nie-
terminowego jej wypłacenia, wypłacania 
kwot niższych niż aktualnie obowiązują-
ca kwota minimalnego wynagrodzenia 
lub w wysokości niższej niż to wynika z 
umowy o pracę, dokonywania potrąceń z 
naruszeniem obowiązujących przepisów. 
Z kolei skargi z zakresu stosunku pracy 
dotyczyły przede wszystkim braku umo-
wy na piśmie, zawarcia umowy zlecenia 
w warunkach, w których powinna obo-
wiązywać umowa o pracę oraz niepra-
widłowości przy rozwiązywaniu umów. 
Znaczna grupa pism dotyczyła niewyda-
nia świadectw pracy, a także nietermino-
wego ich wydania oraz nieprawidłowości 
w treści tych dokumentów. 

Dodajmy, że inne skargi i wnioski do-
tyczyły czasu pracy, urlopów, uprawnień 
związanych z rodzicielstwem, warunka-
mi pracy, legalności zatrudnienia, przy-
gotowania do pracy, a także czynników 
szkodliwych i mobbingu. Gdański OIP 
zastrzega, że z uwagi na ograniczenia, wy-
stępujące przez znaczną część 2020 roku, 
w porównaniu do 2019 roku znacznie 
spadła liczba skarg i wniosków załatwio-
nych poprzez przeprowadzenie kontroli. 

Nie tylko kontrolują, ale 
i doradzają 

Przez cały ten czas – również w trakcie 
prowadzenia kontroli – inspekcja pracy 
służyła również poradami. W jej siedzi-
bie głównej, oddziałach oraz w trakcie 
wykonywania czynności kontrolnych 
udzielono prawie 24 tysiące porad praw-
nych, a także technicznych (z uwagi na 
konieczność ograniczenia kontaktów z 
petentami wprowadzona została także 
możliwość uzyskania porad telefonicznie, 
niezależnie od funkcjonującej ogólnopol-
skiej infolinii). Najwięcej z nich, ponieważ 
ponad 10 tysięcy, dotyczyło bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Na drugim miejscu, 
ponad 8800 przypadków, znalazły się te 
związane z prawną ochrony pracy, w tym 
legalnością zatrudnienia. 

Uwagę zwraca stosunkowo niska 
świadomość prawna osób zgłaszających 
się po porady do inspektoratu w Gdań-
sku. – Bardzo często postrzegany przez 
nich stan faktyczny dotyczący ich sprawy 
diametralnie różni się od stanu faktycz-
nego wynikającego z dostarczonej przez 
nich dokumentacji. Nie zmienia to jednak 
faktu, że ciągle istnieje znaczne zapotrze-
bowanie na pomoc i doradztwo w zakre-
sie prawa pracy, które – udzielając porad 
– świadczy Państwowa Inspekcja Pracy 
– możemy przeczytać w raporcie OIP. 

W dokumencie umieszczone zosta-
ło również podsumowanie dotyczące 
układów zbiorowych pracy: w 2020 
roku wpłynęło łącznie 76 wniosków o 
rejestrację układów, protokołów dodat-
kowych bądź wpisu informacji, z czego 
zarejestrowano 72 (na ostatni dzień roku 
w toku procesu rejestracyjnego pozosta-
wały jeszcze dwa protokoły dodatkowe). 

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W GDAŃSKU 

Czynniki szkodliwe

Przygotowanie do pracy

Legalność zatrudnienia

Mobbing

Urlopy

Pomieszczenia

Stosunek pracy

Czas pracy

Wynagrodzenia

  151

         311

        267

107

  150

      210

                                                1182

            380

                                                                             2123

Liczba skarg według 
najczęściej zgłaszanych 
problemów
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Trzykrotnie OIP odmawiała pozytywne-
go rozpatrzenia pism. 

W pierwszym przypadku odmowa 
rozpatrzenia wniosku dotyczyła rejestra-
cji układu zbiorowego pracy i nastąpiła 
na wskutek niezachowania wymogów 
formalnych (ponowny, uzupełniony 
wniosek wraz z poprawionymi zapisami 
został zarejestrowany). 

W drugim dotyczyła informacji o wpi-
saniu częściowego wypowiedzenia ukła-
du, w tym części dotyczącej zasad wyna-
gradzania oraz zasad udzielania urlopów 
wypoczynkowych (po przedstawieniu 
decyzji odmownej pracodawca dokonał 
definitywnego wypowiedzenia układu i 
nie zawarł nowego). 

W trzecim przypadku chodziło o wpis 
informacji o zawieszeniu w części zakła-
dowego układu zbiorowego pracy, a od-
mowa związana była z brakiem w treści 
(po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że 
pracodawca stosuje pewne rozwiązania, 
które nie zostały ujęte w ZUZP, a to do 
nich właśnie odnosiły się zapisy porozu-
mienia). 

Dodajmy, że łącznie na koniec roku 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
zarejestrowanych było 438 układów 
obowiązujących i stosowanych. Liczba 
wniosków o rejestrację ZUZP w 2020 
roku uległa zdecydowanemu zmniejsze-
niu w odniesieniu do ostatnich kilku lat. 
Na to również miał wpływ obecny stan 
pandemii i związane z tym szczególnie 
utrudnienia w funkcjonowaniu zakładów 
pracy, jak również znacznie większe zain-
teresowanie pracodawców w zawieraniu 
porozumień antykryzysowych i uzyska-
niem pomocy w ramach tzw. tarcz anty-
kryzysowych (kilkunastu pracodawców 
objętych układami zawarło i zgłosiło do 
OIP w Gdańsku porozumienia antykry-
zysowe, jednakże treść tych porozumień 
nie odnosiła się do postanowień układo-
wych, ale dotyczyła innych zagadnień). 

11 sporów zbiorowych  

Tyle zostało zgłoszonych w 2020 roku. 
Ich przedmiotem były szeroko rozumiane 
kwestie płacowe, a więc żądania określo-
nych kwot podwyżek wynagrodzenia (np. 
o 700 zł na etat), wskazanie konkretnych 
kwot wynagrodzenia (np. podniesienia 
wynagrodzenia do kwoty 5600 zł brutto), 
wyrównywanie poziomu wynagrodzeń w 
grupach zawodowych, a także realizowanie 
przyjętych zasad wynagradzania. 

Niezależnie od żądań płacowych, za-
uważalne stało się wnoszenie postulatów 
związanych z panującą pandemią, czyli 
stworzenia u pracodawców, szczególnie 
z grupy podmiotów medycznych, wielu 
zabezpieczeń dla pracowników w postaci 
szkoleń, opracowania zasad przenoszenia 
pracowników do innych oddziałów, popra-
wy warunków pracy na oddziałach szcze-
gólnie narażonych na zakażenia, wprowa-
dzenia dodatkowych badań, opracowania 
nowych ocen ryzyka zawodowego. 

Wypadki

W każdym roku część prowadzonych 
działań jest związana z wyjaśnieniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. Z tego powodu OIP przeprowadził 
264 kontrole. 

W 2020 roku w inspektoracie zareje-
strowano 331 zgłoszeń różnych zdarzeń 
wypadkowych (dla porównania: rok 
wcześniej były 302 takie zgłoszenia). 130 
z nich dotyczyło wypadków śmiertelnych 
i ciężkich (w 2019 roku było ich 125). 

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre 
zdarzenia się powtarzają. Najczęściej były 
to upadki z wysokości podczas budowy i 
remontów obiektów budowlanych, następ-
nie upadki z wysokości z rusztowań za-
równo w budownictwie, jak i w przemyśle 
stoczniowym podczas budowy jednostek 
pływających, wypadki związane z obsługą 
wózków jezdniowych oraz podczas ob-
sługi maszyn i urządzeń, a także wypadki 
podczas pozyskiwania drewna. 

Temat pojawiał się również podczas 
udzielania porad. Największa liczba pytań 
związanych z wypadkami (a także choro-
bami zawodowymi) dotyczyła obowiąz-
ków pracodawcy i właściwego sposobu 
postępowania w przypadku zgłoszenia 
wypadku przy pracy, ewentualnie w dro-
dze do lub z pracy. Powtarzały się pytania 
dotyczące obowiązku sporządzania proto-
kołu powypadkowego przez pracodawcę. 
Liczne były również pytania o szczegóły 
sporządzania dokumentacji powypadko-
wej i dotyczące składu zespołu ustalające-
go przyczyny zdarzenia. 

– Analiza zagadnień związanych ze zgła-
szaniem i badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy wskazuje, że wzrosła 
ich liczba – podsumowuje OIP – przy czym 
wypadków śmiertelnych było o 2 procent 
mniej niż w 2019 roku, zaś wypadków cięż-
kich było o 4 procent mniej. 

Tomasz Modzelewski 

Co może inspektor pracy?
Obowiązujące przepisy nadały organom Państwowej Inspekcji Pracy nie tylko 

uprawnienia do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, 
ale także m.in. wstrzymania prac lub działalności (gdy naruszenie powoduje bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników albo innych osób wykonujących 
prace), skierowania poszczególnych osób do innych prac, wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń czy zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w 
miejscach, w których warunki stanowią bezpośrednie zagrożenie. Inspektor może także 
nakazać wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych oraz wy-
płatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innych świadczeń przysługujących 
pracownikowi (nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu). 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami związanymi z wykonywaniem pracy 
zarobkowej inspektorzy pracy są uprawnieni do nakładania grzywien (do 2 tysięcy zł) 
oraz do kierowania do sądów wniosków o ukaranie (do 30 tysięcy zł), gdzie inspektor 
występuje jako oskarżyciel publiczny. 

Kilkadziesiąt skarg i wniosków złożyły w ciągu minionego roku 2020 związ-
ki zawodowe do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Dotyczyły 
one głównie wynagrodzeń za pracę i płatności innych świadczeń, a także 
czasu pracy oraz pomieszczeń i warunków higieniczno-sanitarnych. Oczy-
wiście na tym nie kończą się działania OIP, których było znacznie więcej. 
Szczegóły znamy dzięki upublicznionemu podsumowaniu. 

Inspektorzy pracy niezmiennie przestrzegają, aby dla własnego dobra stosować 
zabezpieczenia. Na zdjęciu: remont dachu wykonywany przez pracowników, którzy 
w żaden sposób nie są chronieni przed upadkiem z wysokości. 
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ZUS INFORMUJE

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w ciągu ostatnich 
trzech lat coraz więcej Polaków odkładało moment przejścia na emeryturę i 
wybierało dłuższą aktywność zawodową. Taka decyzja ma znaczący wpływ 
na wysokość ich przyszłego świadczenia. Przełożenie decyzji o zakończeniu 
pracy o rok pozwala otrzymać emeryturę wyższą o około 10 proc.

Trzeba pamiętać, że emerytura to uprawnienie, a nie obowiązek. ZUS przyznaje 
świadczenie na wniosek. Coraz więcej osób decyduje się wydłużyć swoją aktywność 
zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego, gdyż jest to dla nich korzystne.

Jednymi z elementów przyszłej emerytury są kwota opłaconych składek i wiek, 
w którym wnioskujemy o świadczenie. Odczekanie nawet jednego roku i kontynu-
acja pracy, pozwala otrzymać świadczenie wyższe o ok. 10 proc. Wynika to z opła-
cenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia 
na emeryturze przyjętej do wyliczenia świadczenia.

Na przestrzeni ostatnich lat widać, że Polacy coraz chętniej pracują dłużej. 
W 2020 roku 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emery-
talnym, 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9 proc. co 
najmniej rok po nabyciu uprawnień. Rozkład w podziale na płeć: mężczyźni: 70,8; 
21,5; 7,7 proc., kobiety: 57,1; 26,7; 16,2 proc. Dla porównania, w 2017 roku aż 88,3 
proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast, 7,7 proc. w ciągu roku, zaś 4 proc. 
co najmniej rok po nabyciu uprawnień.

Polacy dostrzegają korzyści późniejszego przejścia na emeryturę. Wpływ na to 
mają również działania ZUS na rzecz podnoszenia świadomości klientów. Kluczową 
rolę odgrywają powołani w lipcu 2017 roku doradcy emerytalni, którzy pomagają 
w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę. Tłumaczą, od czego zależy 
wysokość emerytury, a także obliczają przy pomocy kalkulatora emerytalnego wy-
sokość prognozowanego świadczenia. Doradcy pokazują również różne warianty, 
np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie 
na przyszłą emeryturę.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

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

Polacy odkładają moment 
przejścia na emeryturę

W każdy pierwszy wtorek miesiąca 
odbywa się dyżur przedstawiciela Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy. Jest to efekt 
podpisanej 30 marca br. Deklaracji 
Współpracy pomiędzy Zarządem Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
reprezentowanym przez przewodniczą-
cego Krzysztofa Doślę oraz Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Gdańsku re-
prezentowanym przez p.o. okręgowego 
inspektora pracy w Gdańsku Mariusza 
Pokrzywinskiego.

W 2021 roku Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku planuje podjąć dzia-
łania oraz przedsięwzięcia mające na 

celu upowszechnianie wiedzy z zakresu 
przestrzegania przepisów prawa pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Narzędziem do realizacji tego celu jest 
współpraca z partnerami społecznymi 
i innymi organizacjami w zakresie prze-
prowadzania szkoleń i udzielania porad 
prawnych przez specjalistów PIP z za-
kresu prawnej ochrony stosunku pracy.

Przedstawiciel OIP, nadinspektor 
pracy Aleksander Zając będzie udzie-
lał porad z zakresu prawnej ochrony 
pracy w każdy pierwszy wtorek mie-
siąca od godz. 9 do 14 pod numerem 
telefonu 503 177 752.

Dyżur Państwowej Inspekcji 
Pracy dla „Solidarności”

30 marca podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku.

Do 30 czerwca 2021 r. został wydłu-
żony termin rozliczenia rocznego CIT 
przez podatników podatku dochodowe-
go od osób prawnych. Rozporządzenie 
w tej sprawie podpisał minister finan-
sów, funduszy i polityki regionalnej 
Tadeusz Kościński.

Rozporządzenie wydane zostało 
równolegle do procedowanej w parla-
mencie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Ze względu na kalendarz 
prac parlamentarnych umożliwia ono 
podatnikom skorzystanie z dłuższego 
czasu na rozliczenie CIT, czyli do 30 
czerwca 2021 r. Także przesunięcie ter-
minów dla sprawozdań finansowych 
okazało się konieczne. Nie chodzi tyl-
ko o proces technicznego sporządzenia 
sprawozdania czy złożenia elektronicz-
nych podpisów, bo to można wykonać 
zdalnie. Z podpisem łączy się jednak 
odpowiedzialność za treść tego, co się 
podpisuje i rocznych raportów, z troską 
o zawartość i jakość sprawozdań.

CIT-8 
do 30 czerwca
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tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
W związku z sytuacją pandemiczną, zgodnie z zaleceniami rządu RP oraz głównego 
inspektora sanitarnego, praca w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 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 praw-
nej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność”. Przed ewentualnym 
przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.

PORADY PRAWNE

Najbardziej dotkliwym sposobem zakończenia stosunku pracy jest skorzy-
stanie z możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdyż 
wówczas skutek w postaci utraty pracy następuje natychmiast. Co więcej, 
szczególne znaczenie ma pod tym względem podjęcie takiego działania z 
winy pracownika, na podstawie art. 52 kodeksu pracy, kiedy to zwolnienie 
jest karą za szczególnie naganne zachowanie się zatrudnionego.

Wskazany powyżej charakter mechanizmu zawartego w art. 52 k.p. skutku-
je tym, że z założenia nie może to być działanie, z którego pracodawca mógłby 
korzystać swobodnie według własnego uznania. Stąd też przepis ten zawiera za-
mknięty katalog okoliczności, których ziszczenie się upoważnia pracodawcę do 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W praktyce 
największe znaczenie ma przesłanka zawarta w § 1 pkt 1, tj. ciężkie naruszenie 
przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Warto zauważyć, 
że takie sformułowanie nie jest samo w sobie jednoznaczne i precyzyjne, stąd też 
orzecznictwo sądowe od wielu lat wypowiada się często w tym temacie i wskazuje, 
jak należy prawidłowo rozumieć ten przepis.

Z tego względu warto przywołać dwa postanowienia Sądu Najwyższego, które ukaza-
ły się stosunkowo niedawno, a w których SN dokonał w pewien sposób podsumowania 
dotychczasowych ustaleń. I tak w orzeczeniu z dnia 17 listopada 2020 r., III PK 212/19, 
zostało wskazane, że „Wymienione w art. 52 § 1 pkt 1 k.p. ciężkie naruszenie musi do-
tyczyć podstawowego obowiązku pracownika. Ocena, czy naruszenie obowiązku jest 
ciężkie, powinna uwzględniać stopień winy oraz zagrożenie lub naruszenie interesów 
pracodawcy. W użytym w powołanym przepisie pojęciu „ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych” mieszczą się trzy elementy. Są to: 1. bezprawność 
zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego); 2. 
naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy; 3. zawinienie obejmujące zarówno 
winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Bezprawność zachowania pracownika jest przy 
tym rozumiana jako zachowanie sprzeczne z obowiązującymi tego pracownika regułami 
wynikającymi z przepisów prawa pracy, które może polegać zarówno na działaniu, jak 
i na zaniechaniu. Sama bezprawność zachowania pracownika nie uzasadnia jeszcze 
rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.”.

Z kolei w postanowieniu z dnia 7 października 2020 r., II PK 134/19, SN wyjaśnił, iż 
„Rażący charakter [niedbalstwa – przyp. autora] przejawia się w wyjątkowo lekceważącym 
stosunku pracownika do jego obowiązków. Rażące niedbalstwo jako element ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) jest postacią 
winy nieumyślnej, której nasilenie wyraża się w całkowitym ignorowaniu przez pracow-
nika następstw jego działania, jeżeli rodzaj wykonywanych obowiązków lub zajmowane 
stanowisko nakazują szczególną przezorność i ostrożność w działaniu”.

 Warto także podkreślić, że obowiązek udowodnienia przyczyn rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika spoczywa na pracodawcy.

Artykuł pochodzi z numeru 15/2021 „Tygodnika Solidarność”

Ustawa COVID przewidziała rozwiązania wprost odnoszące się do stron 
stosunku pracy, w szczególności dotyczące organizacji w procesie pracy 
oraz w zakresie form i czasu pracy pracowników. Mają one na celu z jednej 
strony zapewnienie niezakłóconego działania zakładów pracy, przy jed-
noczesnym skorzystaniu z rozwiązań umożliwiających dostosowanie się 
pracodawców oraz pracowników do nowej, epidemicznej sytuacji.

Czas pracy podczas pandemii 

I. Elastyczny czas pracy

– Jestem pracownikiem w butiku 
w galerii handlowej. Zatrudniona jestem 
na umowie o pracę w pełnym wymiarze, 
ale mam „elastyczny” czas pracy. Jednak 
ostatnio pracuję po 12 godzin dzien-
nie, gdyż pracodawca stwierdził, że mu-
szę odrobić godziny, kiedy nie świadczy-
łam pracy w czasie zamknięcia galerii. 
Czy zatem możliwe jest, aby pracownik 
pracował po 68 godzin tygodniowo? 

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia 
„odrabianie godzin”. Zatem praco-
dawca, u którego pracownik nie mógł 
świadczyć pracy wskutek przestoju, nie 
może żądać od pracownika, aby ten 
„odrobił” te godziny w innym czasie.

Można przypuszczać, że chodzi o 
niespodziewaną przerwę w wykony-
waniu pracy, spowodowaną obiektywną 
przeszkodą mającą źródło techniczne 
lub organizacyjne – mówimy wówczas 
o przestoju, o którym mowa w art. 81 § 
1 ustawy Kodeks pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, w ofi-
cjalnym komunikacie zamieszczonym 
na stronie internetowej 12 marca 2020 
r., uznała, że „w przypadku, gdy pra-
codawca będzie musiał zamknąć swój 
zakład pracy albo jego część, bądź gdy 
nie ma możliwości polecenia pracow-
nikowi wykonywania pracy zdalnej, 
zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 ko-
deksu pracy. Konieczność zamknięcia 
zakładu pracy w celu przeciwdziałania 
COVID-19 będzie przyczyną dotyczą-
cą pracodawcy – mimo że będzie to 
przyczyna niezawiniona przez praco-
dawcę (podobnie jak odcięcie prądu w 
mieście, powódź, która zalała zakład 
pracy itp.)”.

Reasumując, nie powinno budzić 
wątpliwości, że w sytuacji zamknięcia 
zakładu pracy w związku z pandemią 
koronawirusa mamy do czynienia z 
przestojem w rozumieniu cytowanego 
powyżej art. 81 kodeksu pracy. 

Co do zasady, zgodnie z art. 129 § 
1 k.p. czas pracy wynosi 8 godzin na 
dobę w przeciętnie 5-dniowym tygo-
dniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo 
w przyjętym okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy.  

Pracownikowi przysługuje w każdym 
tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku, obejmują-
cego co najmniej 11 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego. 

Należy jednak wskazać, że art. 15zf 
ustawy COVID wprowadził ogranicze-
nie nieprzerwanego odpoczynku dobo-
wego i tygodniowego oraz regulacje do-
tyczące równoważnego czasu pracy. U 
pracodawcy, u którego wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19 i który nie 
zalega w regulowaniu zobowiązań po-
datkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 
Fundusz Solidarnościowy do końca 

trzeciego kwartału 2019 r., dopuszczal-
ne jest: 
1.  ograniczenie nieprzerwanego odpo-

czynku, o którym mowa w art. 132 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy, do nie mniej niż 
8 godzin, i nieprzerwanego odpo-
czynku, o którym mowa w art. 133 
§ 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 
godzin, obejmującego co najmniej 8 
godzin nieprzerwanego odpoczynku 
dobowego; 

2.  zawarcie porozumienia o wprowa-
dzeniu systemu równoważnego cza-
su pracy, w którym jest dopuszczal-
ne przedłużenie dobowego wymiaru 
czasu pracy, nie więcej jednak niż do 
12 godzin, w okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 12 miesięcy.
Przedłużony dobowy wymiar czasu 
pracy jest równoważony krótszym 
dobowym wymiarem czasu pracy 
w niektórych dniach lub dniami 
wolnymi od pracy;

3.  zawarcie porozumienia o stosowaniu 
mniej korzystnych warunków zatrud-
nienia pracowników niż wynikające z 
umów o pracę zawartych z tymi pra-
cownikami, w zakresie i przez czas 
ustalone w porozumieniu.
Zatem pracodawca ma możliwość 

zawarcia z organizacją związkową lub 
pracownikami porozumienia o wpro-
wadzeniu systemu równoważnego 
czasu pracy, w którym przedłużenie 
dobowego wymiaru czasy pracy nadal 
możliwe jest do 12 godzin, ale okres 
rozliczeniowy może trwać nawet 12 
miesięcy. Pracodawca zobowiązany 
jest do równoważenia przedłużonego 
dobowego wymiaru pracy, ale może to 
zrobić w okresie 12-miesięcznym. W 
takim razie oddanie pracownikom dni 
wolnych od pracy lub dni ze skróconym 
dobowym wymiarem czasu pracy może 
nastąpić nawet po kilku miesiącach od 
zastosowania wydłużonego dobowego 
wymiaru czasu pracy. 

II. Rozliczenie czasu pracy

W przypadku wydłużenia okresu 
rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy, 
na koniec takiego okresu pracodawca 
jest obowiązany rozliczyć przepracowany 
przez pracowników czas pracy związany 
z przekroczeniami średniotygodniowy-
mi. Występują one po przekroczeniu 
przeciętnej tygodniowej normy czasu 
pracy, która generalnie wynosi przecięt-

nie 40 godzin pracy w przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy. Ich ustalenia 
dokonuje się na zakończenie danego 
okresu rozliczeniowego. Dopiero wtedy 
możliwe jest porównanie godzin fak-
tycznie przepracowanych z godzinami 
obowiązującymi do przepracowania w 
danym okresie rozliczeniowym. 

Natomiast ustalenia przekroczeń 
normy dobowej, występujących zasad-
niczo po przepracowaniu 8 godzin na 
dobę lub przedłużonego wymiaru do-
bowego, dokonuje się na zakończenie 
każdego miesiąca. Rekompensuje się je 
udzieleniem czasu wolnego (na wniosek 
pracownika lub z inicjatywy pracodaw-
cy) lub wypłatą dodatków.

Za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, oprócz normalnego wynagrodze-
nia, przysługuje dodatek w wysokości:
 100 proc. wynagrodzenia za pracę w 

godzinach nadliczbowych przypada-
jących w nocy; w niedziele i święta 
niebędące dla pracownika dniami 
pracy, zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy; w dniu 
wolnym od pracy udzielonym pra-
cownikowi w zamian za pracę w nie-
dzielę lub święto, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy, 

 50 proc. wynagrodzenia – za pracę 
w godzinach nadliczbowych przypa-
dających w innych dniach niż wska-
zane powyżej.
Dodatek w wysokości 100 proc. 

przysługuje także za nadgodziny z prze-
kroczenia normy średniotygodniowej.

III. Czy pracodawca może 
wysłać pracownika 
nieczynnego aktualnie 
zakładu fryzjerskiego na 
urlop wypoczynkowy, 
należny za rok bieżący?

Obowiązujące przepisy wprowadzo-
ne z powodu stanu epidemii nie przy-
znały pracodawcy uprawnień do kiero-
wania pracownika na urlop bieżący bez 
porozumienia z nim. Dotyczy to rów-
nież sytuacji, gdy przepisy prawa skut-
kują zawieszeniem bądź ograniczeniem 
prowadzenia działalności gospodarczej 
prowadzonej przez pracodawcę.

Wyjątkowo pracodawca może zde-
cydować o udzieleniu pracownikowi 
urlopu zaległego. Mówi o tym art. 15gc 
ustawy z dnia 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. Na jego podsta-
wie pracodawca może udzielić pracow-
nikowi, w terminie przez siebie wskaza-
nym, bez uzyskania zgody pracownika 
i z pominięciem planu urlopów, urlopu 
wypoczynkowego niewykorzystanego 
przez pracownika w poprzednich latach 
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni 
urlopu, a pracownik jest obowiązany 
taki urlop wykorzystać.

Dlatego jeśli pracodawca zechce przy-
musić pracownika do skorzystania z bie-
żącego urlopu wypoczynkowego (np. 
uzasadniając to trudną sytuacją w firmie) 
– pracownik może zwrócić się o pomoc 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
Stan prawny na 26 kwietnia 2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Co do zasady, czas pracy 
wynosi 8 godzin na dobę 
w przeciętnie 5-dniowym 
tygodniu pracy oraz 40 godzin 
tygodniowo w przyjętym 
okresie rozliczeniowym 
nieprzekraczającym 4 miesięcy.  

Ciężkie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych

Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego działacza Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 

Andrzeja Furmagę 
Na zawsze zostanie w naszej pamięci

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

Koledze Tadeuszowi  Szymelfenigowi, wiceprzewodniczącemu Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w  Stoczni Wojennej, szczere 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teściowej 
składają  koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność”  

PGZ Stoczni Wojennej z Gdyni
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Przez całe tysiąclecia wielkie starożytne imperia, a także plemiona walczące ze 
sobą opierały się na niewolnictwie. Nie wyobrażano sobie, aby go nie było. Nawet 
Izrael, wyznający wiarę w Jedynego Boga, nie był wolny od niewolnictwa. Dopiero 
chrześcijaństwo zaczęło przeobrażać mentalność prostych ludzi, a także władców, 
gdy do nich dotarła Dobra Nowina głosząca godność osoby ludzkiej, że zniewolenie 
człowieka jest obrazą Boga.

Nawiasem mówiąc, współcześni tzw. nowocześni różnego autoramentu wolą o 
tych zasługach chrześcijaństwa nie pamiętać. Miliony niewolników naukę Jezusa 
Chrystusa przyjęło jak wybawienie. Pamiętamy z historii, jaki był los zbuntowanych 
niewolników pod przywództwem Spartakusa. Nadmiar bogactwa i uciech ziem-
skich sprawiły kompletny upadek moralny Rzymian. Nie dostrzegli zbliżającego 
się niebezpieczeństwa ze strony nadciągających ludów barbarzyńskich. Legiony 
rzymskie nie były już w stanie obronić Rzymu. W 410 roku Wizygoci, niezapraszani, 
„złożyli wizytę” Rzymowi, co doprowadziło do jego ostatecznego upadku. Jednak 
najeźdźcy, zetknąwszy się z antyczną kulturą, a przede wszystkim bogactwem du-
chowym rozwijającego się chrześcijaństwa, byli tak tym zafascynowani, że ulegli 
asymilacji. 

Inaczej ma się sprawa z tzw. „Wizygotami Współczesnymi”, tj. z muzułmanami, 
którzy przybyli do Europy Zachodniej na zaproszenie! Chcą korzystać z dorobku 
Europejczyków, ale nie chcą się asymilować. Wręcz przeciwnie, kraje nowego osie-
dlenia uważają za swoją zdobycz, jak sami określają, Dar al Harb, tzn. Dom Wojny. 
Przychodzi im to tym łatwiej, że trafili na pustynię duchową krajów, które wyzbyły 
się chrześcijaństwa jak zbędnego obciążenia.

Największym niebezpieczeństwem nie jest terroryzm, ale perspektywy demo-
graficzne na przyszłość, bowiem rozrodczość tych ludów jest wielokrotnie większa 
niż z Europejczyków. Szkoda wielowiekowego dorobku kultury europejskiej, która 
z wielu znanych nam przyczyn jest niestety w rozkładzie.

Zbigniew Bulczak

LISTY DO REDAKCJI

Dawni i współcześni Wizygoci

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidar-
ność” zaprasza w maju na szkolenia 
on-line.

Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnycyh 

Termin: 14 maja 2021 r. godzina 
10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 4 go-

dzin
 Prowadzący: Przemysław Sąpór

RODO w organizacji 
związkowej

Termin: 18 maja 2021 r. godzina 
10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 2 go-

dzin
• Prowadzący: Przemysław Sąpór

Mobbing

Termin: 31 maja 2021 r. godzina 
10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 4 go-

dzin
• Prowadzący: Przemysław Sąpór

Zakładowe komisje rewizyjne/
komisje zakładowe

Termin: 24–25 maja 2021 r. godzina 
10.00
 Czas trwania szkolenia ok. 3 go-

dzin
 Prowadzący: Tadeusz Grubich

Zapraszamy również na spotkanie 
informacyjno-konsultacyjne dla skarb-
ników w siedzibie w Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność”, 21 maja br. o go-
dzinie 10.00

Zgłoszenia przyjmuje Irena Jen-
da, kierownik Działu Szkoleń: tel. 
502 172 288, e-mail: i.jenda@solidar-
nosc.gda.pl

Ważne

Zgłoszenia należy składać za po-
średnictwem Komisji Zakładowej, po-
dając:
 Imię i nazwisko, adres e-mailowy 

i nr telefonu osoby zgłaszanej, na-
zwę i nr organizacji związkowej.

 Kwestie techniczne i informacje 
o sposobach dostępu do szkolenia 
on-line będą uczestnikom przesłane 
drogą mailową.

 Szkolenie odbędzie się pod warun-
kiem zebrania grupy co najmniej 
10 uczestników. W celu prawi-
dłowego i pełnego korzystania ze 
szkolenia należy posiadać urzą-
dzenie (komputer stacjonarny/lap-
top z przeglądarką CHROME lub 
smartfon) z dostępem do Internetu, 
wbudowaną kamerą i mikrofonem.
Gwarantujemy proste, intuicyjne 

uruchamianie szkolenia na urządze-
niach. Uczestnicy mają bezpośredni 
kontakt z prowadzącym, zadają pytania 
w trakcie szkolenia. 

 Irena Jenda

Mobbing, RODO, komisje 
zakładowe, komisje rewizyjne

DZIAŁ SZKOLEŃ ZRG ZAPRASZA

Trudno zabierać głos w sprawach dotyczących szkolnictwa w czasie epi-
demii, a stan zagrożenia z tym związany trwa od połowy marca 2020 r. 
Sytuacja jest tak dynamiczna, ale i niepewna, że próba zapisu wniosków 
jest podszyta dużym znakiem zapytania. To wiedząc, podejmuję ten temat, 
gdyż widać, jak te miesiące wpływają na uczniów i ich rodziców, na nauczy-
cieli i szkoły w ogóle. Pytania, co zrobić, by straty w zdobywanej wiedzy, 
umiejętnościach (np. w szkolnictwie zawodowym), ale też w relacjach spo-
łecznych dzieci i młodzieży, jak i pozycji nauczyciela były jak najmniejsze, 
należą obecnie do kluczowych.

Z BLOGA WOJCIECHA KSIĄŻKA

Szkoła w drugim roku epidemii

 Fakty i dane

Aby móc postawić diagnozę, warto 
najpierw poznać stan obecny, a pojawia 
się coraz więcej analiz badawczych. 
Mowa o nich m.in. w kolejnych nu-
merach tygodnika „Do Rzeczy” (np. 
nr 14/2021). Problemem staje się nie 
tylko brak pracy etatowej dla absolwen-
tów szkół i uczelni, ale choćby płatnych 
staży. Nawet jak pojawia się taka możli-
wość przy wsparciu przez urzędy pracy, 
to po ich zakończeniu nie pojawiają się 
oferty pracy. Wpływa to na wzrost bez-
robocia szczególnie w grupie młodych 
osób (w grupie do 25 roku życia – na-
wet o jedną piątą). I pomimo iż dane 
z polskiego rynku pracy nie są porów-
nawczo złe, to już 18 procent młodych 
ludzi rozważa podjęcie pracy na emi-
gracji (w 2019 r. było to 8,6 proc.)

Równie poważnym problemem 
jest zdecydowanie mniejszy procent 
przyswajanej wiedzy (wg badań Banku 
Światowego nawet do 70 proc.). Poja-
wiają się propozycje, aby ów problem 
nadrobienia zaległości, utrwalenia 
wiedzy (słowo „niedouczenie” jest 
mało eleganckie) rozwiązać za pomocą 
ograniczenia czasu wakacji, gdyby była 
już pełna możliwość edukacji stacjo-
narnej. Pomysł ten pewnie spotka się 
z krytyką.

Zaburzenia procesu 
dojrzewania 

Problem zasobu wiedzy i umiejętno-
ści, przyszłej pracy to jedno, ale wydaje 
się, że najpoważniejszym problemem 
obecnie jest odcięcie dzieci i młodzieży 
od relacji rówieśniczych. To nie tylko 
podczas lekcji, ale i w czasie przerw, na 
boisku szkolnym kształtuje się charak-
ter młodego człowieka, jego zdolność 
do dialogu, tworzenia więzi społecz-
nych, tak ważnej empatii, by nie rosło 
pokolenie zamkniętych w swym świecie 
egoistów. Izolacja w domu nie zastąpi 
nauczyciela, pedagoga szkolnego, którzy 
są w stanie w ramach obserwacji współ-
uczestniczącej zauważyć, zdiagnozować 
czasami skrywane problemy uczniów. 
A więc i pomóc, ukierunkować. W kon-
takcie zdalnym w dużym stopniu traci 
się taką możliwość.  

Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, 
nawet 44 procent nastolatków ma obja-
wy depresji. Wzrasta potrzeba szerszej 
ochrony zdrowia psychicznego, opieki 
psychologicznej, psychiatrycznej. Na 
te zaburzenia mają czasami wpływ za-
chowania tzw. toksycznych rodziców. 
Czasami nadopiekuńczych, czasami 
zbyt wymagających. Czasami, mówiąc 
kolokwialnie, zbyt wszystkowiedzących. 

Chodzi nie tylko o obcesowe komen-
towanie zachowań dzieci, nauczycieli, 
ale i próby nadmiernej pomocy swym 
pociechom. Dotyczy to między inny-
mi nieuczciwych form podpowiedzi 
uczniom podczas e-sprawdzianów. Jest 
to taki rodzaj domowego promowania 
nieuczciwych postaw, co może wpływać 
demotywująco na dzieci.

Byłoby oczywiście uproszczeniem i 
niesprawiedliwością obarczanie jedy-
nie rodziców winą za niedostateczne 
utrwalanie wiedzy przez dzieci. Sami też 
przeżywają duże stresy, zagrożenie utra-
tą pracy, wynagrodzeń, co mimowolnie 
oddziałuje na wszystkich domowników. 
Niestety, w okresie lockdownu pojawia 
się problem picia alkoholu przy dzie-
ciach. Pojawia się przemoc domowa, 
która może przybierać różne, czasami 
mało zauważalne formy.

Dylematy nauczycieli

Szkoły i nauczyciele w stosunko-
wo krótkim czasie musieli przejść na 
nauczanie on-line. Były problemy ze 
sprzętem, oprogramowaniem (pewnym 
wsparciem był program dofinansowania 
ministerialnego). Część nauczycieli była 
zobowiązana do obecności w szkołach 
(mało kto pamięta, że praktycznie cały 
czas były otwarte przedszkola, klasy 
I–III SP). To rodziło różne lęki. Więk-
szość nauczycieli jako dobry krok oceni-
ła program szczepień tej grupy pracow-
niczej tuż po medykach i najstarszych 
seniorach. Aczkolwiek i tu pojawiła się 
rysa. Trudno bowiem myśleć o pełnym 
otwarciu szkoły bez propozycji zaszcze-
pienia całego personelu szkół.  Bezpie-
czeństwo pracownicze, ale i pewien 
solidaryzm w jednym zakładzie pracy 
powinien być zachowany, podobnie 
jak miało to miejsce w służbie zdrowia. 
Przecież ludzie w szkole, przedszkolach, 
nawet przy dużym reżimie sanitarnym, 
stykają się dziennie z wieloma uczniami 
czy współpracownikami.

Nauczanie zdalne ma swe inne 
wymogi od lekcji  prowadzonych 
w systemie tradycyjnym. Pojawiły się 
zarzuty o zbyt opresyjnym wymiarze 
obecnej edukacji on-line, o podawczy 
charakter zajęć, o zbyt dużej liczbie e-
-sprawdzianów. Rodzi się pytanie, co 
ma robić nauczyciel, na podstawie 
czego wystawiać wymagane prawem 
oświatowym oceny okresowe, końco-
we? Testy nie są najlepszym sposobem 
oceny, ale jakie inne formy można za-
stosować w trakcie nauczania on-line? 
Trzeba też zauważyć, że testy, na przy-
kład diagnostyczne, to przy okazji jest 
dodatkowa mobilizacja do udziału w 
zajęciach, a bywa różnie z logowaniem. 
Wiemy, że dzieci są zestresowane, mają 

problemy z koncentracją, drażliwością. 
To nie nauczyciel jest winien ich izo-
lacji w domach. Sprawdziany, a nie-
którzy bardzo je lubią, są namiastką 
rywalizacji, dodatkowej mobilizacji, 
pobudzają pamięć. Czy w tej sytuacji 
w ogóle odejść od oceniania?

Priorytety szkoły 

W tej sytuacji epidemicznej nasu-
wa się kilka wniosków, jeżeli chodzi o 
szkoły.

Szkoła przyjazna, ale i wyma-
gająca. Jako kluczowy należy uznać 
problem dotyczący poziomu wyma-
gań. Czy, jak ktoś proponował wiosną 
ubiegłego roku, z uwagi na epidemię 
wszystkim uczniom podnosić oceny o 
co najmniej jeden stopień wyżej? Czy 
obniżyć zasady i progi zdawalności 
matury oraz innych egzaminów? To 
niebezpieczny dla utrzymania pew-
nego poziomu polskiego szkolnictwa 
sposób myślenia i wnioskowania. Trze-
ba dbać o dyscyplinę szkolną. Musi 
być rzetelne sprawdzanie, od udziału 
w lekcjach on-line poczynając. Pomysł 
z tzw. odchudzeniem podstaw progra-
mowych jest ważny, tylko to powinno 
dziać się dużo szybciej. Także obiek-
tywne ocenianie. Szkoła musi stawiać 
jasne wymagania, nie może być miej-
scem zbyt łatwych usprawiedliwień. 
Nie może być elementem demoty-
wującym do porządnej nauki. Skutki 
tego, jak i w ogóle zamkniętych szkół, 
uczelni, mogą być nie do odrobienia, 
a perspektywa „straconego pokolenia” 
bardzo realna.

Finanse w oświacie

Pamiętając o trudnej obecnie sytu-
acji budżetowej państwa, samorządów, 
nie należy jednak zbyt oszczędzać na 
zabezpieczeniu odpowiedniego sprzę-
tu, oprogramowania czy na wypłacie 
należnych nadgodzin, zastępstw, przy-
kładowo gdy mamy do czynienia z na-
uczaniem hybrydowym (część metodą 
tradycyjną, część on-line). Od strony 
prawnej warto obecny czas wykorzystać 
na wprowadzenie, choćby etapami, no-
wego systemu wynagradzania nauczy-
cieli, ale i przywrócenia w oświacie 
jasnego wskaźnika mówiącego, że na-
kłady na oświatę nie mogą być niższe 
niż 12,8 proc. budżetu państwa (został 
zlikwidowany w 2003 r.).

Tekst dedykuję pamięci śp. prof. Mi-
rosława Handke, Ministra Edukacji 
Narodowej w latach 1997–2000, który 
zmarł 22 kwietnia 2021 r. Bardzo go 
szanowałem jako prawego Człowieka, 
mądrego Lidera. Żal...

Będąc współautorem zmian w edu-
kacji z przełomu wieków, zwanych refor-
mą ministra Mirosława Handke, z tym 
większym smutkiem w czasie epidemii 
patrzę, jak zbyt pospieszne było ich od-
wracanie.

Wojciech Książek
Przewodniczący „Solidarności” 

oświatowej w Regionie 
Gdańskim, wiceminister edukacji 

narodowej w latach 1997–2001
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NA KOŃCU JĘZYKA

Rok 2021 Rokiem 
Konstytucji 3 Maja

W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

NS

W szarej kolumnie powstanie hasło, 
które jest rozwiązaniem zadania.

POZIOMO
1) małe organizmy zwierzęce, 7) wielkie 
jezioro afrykańskie, 8) broń palna lub 
gołąb domowy, 9) jedna z greckich 
muz, 10) osada polska w Turcji, zało-
żona przez ks. Adama Czartoryskiego 
w 1842 r., 12) paulin, franciszkanin, 13) na 
czele spółki, spółdzielni, 15) Andrzej, 
piosenkarz, śpiewał: „Byłaś serca biciem”, 
17) świętojański zwyczaj, 18) alergiczna 
choroba skóry, 20) mieszaniec żubra 
i bydła domowego, 21) kanon, norma, 
22) nakrycia głowy, 24) imię Brylla, He-
mingwaya, 26) szkoła średnia, 28) cacko, 
dekoracyjny przedmiot, 31) w modlitwie: 
„na … wieków. Amen” , 32) królowa 
Polski, święta, 33) drzewo owocowe, 
34) utwór wokalno-instrumentalny o uro-
czystym charakterze.

1 2 3 4 5 6
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10 11
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13 14

15 16

17

18 19

20

21

22 23

24 25

26 27

28 29 30

31

32

33

34

PIONOWO
1) był nim Ali Baba, 2) mongolski namiot, 
3) obieżyświat, 4) jeden z Bohatyrowi-
czów, 5) na pysku psa, 6) … w kącie stała, 
11) introwertyk, mruk, 14) do widzenia 
– po francusku, 16) fryzura, 19) król 
Frygii, który kochał złoto, 20) dobroć, 
uczynność, 23) poszukuje eliksiru życia, 
25) imię Okupnik, piosenkarki, 27) tłu-
czek do ziemniaków, 29) butelka przy 
rowerze, 30) połowica króla zwierząt.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyjne, 
adresy w stopce na str. 2) czekamy do 15 
dnia następnego miesiąca od ukazania 
się tego wydania „Magazynu”. Rozlosowa-
liśmy nagrodę za rozwiązanie Krzyżówki 
z wieszczeniem z nr. 3/2021. Otrzymuje ją 
pani Helena Zdrojewska. Nagrodę wyśle-
my pocztą. Hasło brzmiało:  „Szczepionka 
ratuje życie”.

Krzyżówka  
z królową Polski

Konstytucja 3 maja 1791 r. Obraz Jana Matejki z roku 1891. 

W listopadzie 2020 roku Sejm ustanowił patronów 2021 
roku. Izba uhonorowała: kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Róże-
wicza. Rok 2021 jest także Rokiem Konstytucji 3 Maja. 
Z tej okazji proponuję przypomnieć etymologię słowa 
konstytucja i kilka zasad dotyczących pisowni tego aktu 
prawnego.

Konstytucja 3 maja to pierwsza w Europie i druga na 
świecie nowoczesna Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 
roku, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Wprowadziła trójpodział władzy, niosła 
gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, 
tolerancję i wartości Oświecenia, stanowiła dowód głębo-
kiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich 
i społecznych. Sejm w uchwale ustanawiającej 2021 Rokiem 
Konstytucji 3 Maja – świadomy znaczenia tego aktu – oddał 
„hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego 
wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na 
Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu pa-
triotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna 
walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie nie-
podległości” i  zachęcił do refleksji nad dziedzictwem Kon-
stytucji 3 maja współcześnie.

Definicja 
Konstytucja to m.in.:

1. ‘najważniejsza ustawa w państwie, określająca ogólne za-
sady jego ustroju’;

2. ‘w dawnej Polsce: uchwała sejmowa’;
3. ‘w starożytnym Rzymie: cesarski akt prawny’;
4. ‘dokument kościelny zawierający postanowienie synodu 

lub papieża’.

Pochodzenie słowa konstytucja
Wyraz konstytucja wywodzi się z języka łacińskiego 

– constitutio – ‘ustrój, ustanowienie’, constituere – ‘urządzać, 
ustanawiać, regulować’ i oznacza akt prawny, określany także 

jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc 
prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

Pisownia małą czy wielką literą
Nazwę ustaw typu: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz Konstytucja 3 maja  piszemy z wielkiej litery, ponie-
waż pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach 
utworów literackich i naukowych, w tytułach ich rozdziałów, 
w tytułach dzieł sztuki, zabytków językowych, odezw, dekla-
racji, ustaw – piszemy wielką literą. 

Zgodnie z zasadami wyraz konstytucja, jako rzeczownik 
pospolity, piszemy małą literą. Ta forma ortograficzna wy-
razu jest podstawowa. Przepisy pisowni przewidują jednak 
możliwość zapisu wielką literą w dwóch wypadkach. Po 
pierwsze – ze względów uczuciowych, gdy chcemy w szcze-
gólnie wyraźny sposób wyrazić szacunek dla konstytucji 
i państwa, a po drugie – gdy wcześniej wymienioną pełną 
nazwę tego aktu skracamy do pierwszego wyrazu. 

Przypominam
Zapisy typu: 3-go maja nie są poprawne. Zgodnie z zasada-

mi piszemy: 3 maja. Wobec tego w nazwach ulic należy pisać: 
ul. Konstytucji 3 maja, bo pisownia: ul. Konstytucji 3-go maja 
jest niepoprawna.

Nazwa święta
Święto Konstytucji 3 maja oficjalnie brzmi: Święto Na-

rodowe Trzeciego Maja. Zostało ono przywrócone Ustawą 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego 
Trzeciego Maja (Dz. U. 1990 nr 28 poz. 160). W Słowniku 
ortograficznym PWN na temat pisowni tego święta brak in-
formacji, ale nazwa konstytucji została zapisana: Konstytucja 
3 maja, a zatem nazwę święta powinno pisać się: święto Kon-
stytucji 3 maja. Jednak z pobudek emocjonalnych pozostałe 
człony tej nazwy też bywają pisane wielką literą: Święto Kon-
stytucji 3 Maja.

Barbara Ellwart
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Stężyca. Wieś w centrum Pojezierza Kaszubskiego
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

ReklamaReklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

KARTUZY, ul. Gdańska 15 pok. 20, 
Tel. 502 172 289

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

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

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

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

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

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, pomiędzy dwoma jeziora-
mi: Raduńskim Górnym i Stężyckim, przy szlaku wodnym zwanym „Kółkiem 
Raduńskim”, leży duża gminna wieś o nazwie Stężyca. Turyści nieczęsto do 
niej zaglądają, wolą niedalekie Gołubie znane z leczenia zdrową żywnością 
lub Węsiory z kamiennymi kręgami. A szkoda, bo Stężyca jest nie tylko 
ładnie położona, nieopodal kotliny zwanej Jaskinią Zbójców, ale ma też 
interesujące zabytki.

Przez kilka stuleci na Pomorzu istnia-
ły dwie Stężyce: Królewska i Szlachecka, 
leżące na dwóch brzegach rzeki Radunia 
łączącej dwa jeziora, obecnie jedna wieś. 
Od zachodu leżała Stężyca Szlachecka, od 
wschodu Stężyca Królewska. Wcześniej 
była to Stężyca Wielka i Mała. Obie te wsie 

miały nawet własne kościoły. Ewangelicy 
w Stężycy Królewskiej, a katolicy w Szla-
checkiej. Szczęśliwie, po odzyskaniu nie-
podległości, rozporządzeniem ministra 
spraw wewnętrznych z 1933 r. obie Stężyce 
zostały połączone i dzisiaj nikt już o tych 
podziałach nie wspomina.  arto też dodać, 
że to w okolicy Stężycy – 1,5 km od Jezio-
ra Stężyckiego, na terenach bagiennych, 
znajdują się źródła Raduni, najbardziej 
niesfornej rzeki na Pomorzu. 

W źródłach pisanych o Stężycy jako 
o dobrach rycerskich wspomina się już 
w XIII w. Wówczas istniała tam parafia 
z drewnianym kościołem, który spłonął. 
Potem wybudowano kolejny i kolejny, ale 
trzy pierwsze spłonęły, a czwarty rozebra-
no. Dopiero w latach 1701–1706 wznie-
siono kościół, istniejący do dzisiaj, pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Usytuowano 
go na niewielkim wzgórzu przy głównej 
drodze, prawdopodobnie w miejscu wcze-
śniejszej świątyni. W 1742 r. poświęcenia 
zarówno kościoła, jak i głównego ołtarza 
dokonał pochodzący ze Stężycy Michał 
Łaszewski, biskup sufragan (pomocniczy) 
warmiński. Stężyca w latach 1648–1764 
należała do rodziny Łaszewskich.

Obecna świątynia jest budowlą baro-
kową na planie prostokąta, krytą dwu-
spadowym dachem, z wyodrębnioną od 
zachodu wieżą. Wewnątrz tworzy prze-
strzeń jednonawową, bez wydzielone-
go prezbiterium, z chórem, na którym 
umieszczono trzynastogłosowe organy. 
Sprzęty liturgiczne są w większości jed-
norodne, barokowe: ołtarz główny, ołta-
rze boczne, ambona, chrzcielnica. Całość 
przykrywa drewniany strop. Na uwagę 
zasługują drewniane gotyckie rzeźby 
umieszczone w niszy przy balustradzie 
chóru, pochodzące prawdopodobnie 
z ok. 1450 roku z jednego z poprzednich 
drewnianych kościołów. 

Warto wspomnieć, że w czasach po-
rozbiorowych Stężyca uznawana była za 
ostoję polskości, chociaż we wsi mieszka-
ło też kilka rodzin niemieckich. Dla nich 
to na przełomie XIX i XX w. wzniesiono 
neogotycki kościół, w którym odprawia-
no nabożeństwa ewangelickie. Obecnie 
jest on nieczynny i niedostępny dla zwie-
dzających. Co prawda został wpisany do 
rejestru zabytków, ale stoi na zarośniętym 
terenie i jest bardzo zaniedbany. Popada 
w ruinę. Widać go z daleka, gdy wjeżdża 
się do Stężycy od strony Gołubia.

We wsi znajdują się również dwie in-
teresujące kapliczki oraz pomnik zwią-
zany z okresem II wojny światowej. Ta 
piękniejsza, neogotycka z figurą Matki 
Boskiej Królowej Polski, stoi od 1920 r. 
na rozstaju dróg wiodących do Gołubia i 
Kościerzyny. Ponoć fundatorem był Emil 

Kulwikowski. Postawił ją w podziękowa-
niu za cudowne ocalenie podczas I woj-
ny światowej, a także dla podkreślenia 
polskości tej ziemi. 

Kolejna usytuowana jest około ki-
lometra od centrum Stężycy, na skrzy-
żowaniu dróg (Jana III Sobieskiego 
i Rzemieślniczej wiodącej w stronę 
Gapowa). Jest to barokowa figura 
św. Benona, od kilkuset lat chroniąca 
mieszkańców wsi przed gradobiciem 
i pomorem (zarazą). Co prawda Benon 
to święty niemiecki, ale z powodu jego 
kanonizacji Marcin Luter, współtwór-
ca protestantyzmu, sprzeciwiał się czci 
świętych, czego nigdy nie zaakcepto-
wali Kaszubi. Może właśnie na przekór 
ewangelikom postawili w swojej wsi 
kapliczkę ze św. Benonem.

Przy drodze wiodącej do Lęborka, 
nieopodal cmentarza, a dokładnie przy 
parkingu przed cmentarzem, znajduje 
się kamień upamiętniający 60 rocznicę 
powstania Gryfa Kaszubskiego, tajnej 
organizacji wojskowej, założonej w Czar-
linie (5 km od Stężycy) w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1939 r., walczącej o niepod-
ległość Kaszub, Pomorza i Polski. 

Stężyca ma też marinę na Jeziorze 
Raduńskim Górnym oraz promenadę 
im. ks. Konrada Lubińskiego – długą 
na 800 m kładkę w formie mola prowa-
dzącą do przystani wodnej, przy której 
rozmieszczono tablice edukacyjne o ży-
jącym na tych terenach ptactwie.  

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Stężyca, procesja podczas Bożego Ciała przed kościołem pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej.

Stężyca, promenada im. ks. Konrada Lubińskiego, przy której rozmieszczono tablice 
edukacyjne o żyjącym na tych terenach ptactwie.

Stężyca, barokowa ambona we 
wnętrzu kościoła pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej.


