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O Morzu Bałtyckim  
ponad podziałami

O zagrożeniach, jakie kryją 
wody Morza Bałtyckiego 
i perspektywach likwidacji 
tych zagrożeń rozmawiamy 
z europosłanką Anną Fotygą
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„Chorobowe” płatne w stu 
procentach, nagrody jubile-
uszowe czy atrakcyjny po-
ziom odpraw emerytalnych 
– to tylko niektóre zapisy, 
jakie znalazły się w układzie 
zbiorowym pracy, który 
obowiązuje m.in. w Cukrowni 
Malbork. Ustalanie wszyst-
kich zapisów trwało ponad 
dwa lata, ale...  
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Siła Związku w słodyczy

Biegają, pływają, ćwiczą… Człon-
kowie „Solidarności” są aktywni 
w rozmaity sposób. Ale czasami 
zamiast dużej ilości ruchu bardziej 
potrzebna jest rehabilitacja, dzięki 
której można w miarę szybko wró-
cić do zdrowia.
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Gdy zdrowie nie będzie 
dopisywać

O co upomina się 
oświatowa „Solidarność?

Prezydium oświatowej „Solidar-
ności” domaga się, by propozycje 
zmian w systemie wynagradzania 
nauczycieli były poprzedzone 
konsultacjami wśród członków 
Związku i przeprowadzeniem 
badań ankietowych. 
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Bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju oraz jego gospo-
darczy rozwój gwarantują 
utrzymanie suwerenności, 
najważniejszego z atrybutów 
państwowości. Związki zawo-
dowe, w tym NSZZ „Solidar-
ność”, działające w spółkach 
energetyczno-górniczych, 
okołoenergetycznych i 
ciepłowniczych grup kapita-
łowych PGE, Tauron, Enea i 
Energa, powołały 11 maja br. 
Ogólnopolski Komitet Prote-
stacyjno-Strajkowy. 
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Napięcie w energetyce

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Układy zbiorowe pracy były 
tematem drugiej już debaty, 
zorganizowanej w ramach 
projektu „Dialog społecz-
ny kluczem do rozwoju” 
finansowanego z Funduszy 
Norweskich. 
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Debata. Układy zbiorowe 
pracy w Polsce

Prawo wyboru 
 str. 12
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Międzynarodowa konferencja na temat 
aktywnego starzenia się

Międzynarodowa konferencja podsumowująca 
projekt „Inicjowanie działań wdrażających autono-
miczne porozumienie ramowe europejskich part-
nerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia 
i podejścia międzypokoleniowego” odbyła się 24 
maja w hybrydowej formule.  – Zawarliśmy porozu-
mienie między partnerami społecznymi w sprawie 
aktywnego starzenia się pracowników. Organizujemy 
szkolenia on-line dla pracodawców i pracowników. 
Odbywają się one bardzo często, nawet 4–5 razy w 
miesiącu – mówiła Irina Semjonova z łotewskiego 
LBAS. – Trzeba doprowadzić do  odpowiedniego 
traktowania osób starszych. Jako związki zawodowe 
powinniśmy też rozmawiać o organizacji pracy, bez-
pieczeństwie i zarządzaniu kwali�kacjami, bo COVID-
-19 przyspieszył niektóre procesy, takie jak cyfryzacja 
czy praca zdalna – dodała Ilaria Carlino, z włoskiego 
CISL. Z kolei Barbara Surdykowska z Komisji Krajowej 
„S” przypomniała, że „Solidarność” była krytycznie 
nastawiona do tekstu europejskiego porozumienia, 
nieobejmującego kluczowych zagadnień z polskiej 
perspektywy. – Chodziło m.in. o starszych pracow-
ników, przede wszystkim kobiety, które dodatkowo 
mają obowiązki opiekuńcze wobec osób przewlekle 
chorych, rodziców, teściów czy rodzeństwa – mówiła 
Surdykowska.

Wielki sukces „S”! Pracownicy 
niemedyczni z dodatkiem covidowym!

11 maja zakończyły się rozmowy dotyczące wy-
płaty dodatku covidowego dla personelu nieme-
dycznego szpitali. Na spotkaniu z ministrem zdrowia 
Adamem Niedzielskim, w którym udział wzięły Maria 
Ochman z „Solidarności” oraz Urszula Michalska z 
OPZZ, zostały potwierdzone te ustalenia, które były 
poczynione na wcześniejszych spotkaniach.

– Strona pracowników i pracodawców zaakcepto-
wała propozycje, które zostały przedstawione przez 
ministerstwo. Najważniejsze jest to, że ustalenia, które 
zostały poczynione w ramach dialogu społecznego, 
zostaną uszanowane. Dla „Solidarności” bardzo ważna 
była kwestia dodatków covidowych dla pracowników 
niemedycznych. Mowa tu o sanitariuszach, opiekun-
kach medycznych czy salowych. Ale również są to tacy 
pracownicy jak psychologowie i dietetyczki. Przecież 
te osoby tak samo pracują na oddziałach covidowych 
z narażeniem własnego zdrowia i życia. Wykonują bez-

pośrednią pracę przy najciężej chorych pacjentach. 
A dotychczas byli pominięci w zaleceniach ministra. 
Teraz ministerstwo jednak przyznało, że istotne były 
argumenty, które przytaczaliśmy od wielu już miesię-
cy, upominając się o tych pracowników – powiedziała 
portalowi Tysol.pl Maria Ochman, przewodnicząca Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Oświata „S” odrzuca propozycje 
Ministerstwa Edukacji

13 maja Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym 
w całości odrzuca przesłany przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach 
dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego 
pracowników oświaty”. Głównym powodem takiej de-
cyzji był brak uwzględnienia, proponowanego przez 
partnera społecznego i zapisanego w Porozumieniu 
pomiędzy NSZZ „S” a rządem z 7 kwietnia 2019 r., po-
wiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze 
średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 
„Rozbieżności nie dotyczą wyłącznie wynagrodzeń na-
uczycieli. Przemyślenia wymaga sposób �nansowania
oświaty. I to na poziomie zmian systemowych. Obecnie 
funkcjonujące subwencje oświatowe, które otrzymują 
samorządy, są często niedostosowane do realiów” 
– napisał przewodniczący Rady Krajowej Sekcji.

Umowa społeczna podpisana 
28 maja w Katowicach podpisana została umowa spo-

łeczna dotycząca górnictwa i transformacji województwa 
śląskiego. Aby umowa mogła wejść w życie, musi jeszcze 
uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. – Mam nadzieję, 
że jak spotkamy się tutaj na koniec tego roku, to będzie-
my mogli z podniesionym czołem powiedzieć, że zrobili-
śmy kawał dobrej roboty, bo tak naprawdę dzisiaj się nic 
nie kończy. Dzisiaj ta najtrudniejsza robota dopiero się 
zaczyna – powiedział po podpisaniu umowy społecznej 
w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 

Zysk za wszelką cenę i brak szacunku do 
pracowników

Jak wynika z komunikatu prasowego opubliko-
wanego przez �rmę Kau�and, sieć wprowadza usługi
pocztowe we wszystkich swoich sklepach. Oznacza 
to, że sklepy Kau�and będą mogły być otwarte także
w niedziele, w które obowiązuje ograniczenie handlu. 
Sprawę na gorąco dla portalu Tysol.pl komentuje prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara:

– Nie zaskoczyło mnie to. Sami w Niemczech 
nie handlują w niedziele, a w Polsce nie są w stanie 
uszanować obowiązującego prawa. Zysk za wszelką 
cenę i brak poszanowania ludzi, prawa i pracowni-
ków. Niestety, także polski Orlen i należący do niego 
Ruch pomagają sieciom handlowym w obchodzeniu 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Kilka dni 
temu pojawiła się informacja, że Ruch podpisał umo-
wę z siecią Polomarket dotyczącą świadczenia usług 
pocztowych. Dzięki temu sklepy Polomarketu będą 
mogły być otwarte w niedziele. Skoro państwowe 
podmioty robią sobie kpiny z prawa obowiązującego 
w naszym kraju, to jak możemy oczekiwać, że zagra-
niczne sieci będą się zachowywać inaczej? 

Bujara spodziewa się, iż w najbliższym czasie ko-
lejne sieci handlowe będą próbowały obchodzić zapi-
sy ustawy o wolnych niedzielach w handlu. – Nie ma 
naszej zgody na ponowne odbieranie pracownikom 
handlu prawa do niedzielnego odpoczynku, o które 
tak długo walczyliśmy. Handlowa „Solidarność” cały 
czas podejmuje działania zmierzające do uszczel-
nienia ustawy o wolnych niedzielach. Konieczne jest 
usunięcie zapisu o tym, że placówki pocztowe mogą 
prowadzić handel w niedziele. Naciskamy na rząd w 
tej sprawie już od wielu miesięcy. Przypomnę, że tego 
zapisu nie było w naszym, obywatelskim projekcie 
ustawy. Został on wprowadzony na etapie prac nad 
ustawą w Sejmie – podsumował Alfred Bujara.

Gospodarka morska, emerytury stażowe i rządowy program „Nowy Ład” – to tylko niektóre z tematów 
omawianych przez członków Zarządu Regionu Gdańskiego na majowym posiedzeniu. Po raz kolejny 
obrady z powodów obostrzeń pandemicznym odbyły się zdalnie.

Co dalej z gospodarką morską?
ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO 

Posiedzenie regionalnych władz gdańskiej „Soli-
darności” 10 maja rozpoczęło się od spotkania z po-
słem Januszem Śniadkiem, przewodniczącym Rady 
Ochrony Pracy. Przedstawił on najważniejsze sprawy, 
którymi w ostatnim czasie zajmował się parlament, 
w tym przede wszystkim przegłosowanie w Sejmie 
Krajowego Planu Odbudowy. Mówił on także o prze-
kłamaniach dotyczących tego planu, które znalazły się 
w różnego rodzaju przekazach. 

Karol Guzikiewicz, zastępca przewodniczącego 
KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, poruszył 
temat energetyki wiatrowej. Jego zdaniem trwa dziwna 
akcja lobbystyczna, która zagraża polskim interesom. 
Pojawiają się na przykład pomysły, aby port obsługujący 
morskie wieże wiatrowe, z których prąd ma popłynąć 
w 2026 roku, był poza granicami naszego kraju, np. 
na Bornholmie lub w Niemczech. Karol Guzikiewicz 
uważa, że powinny zapaść decyzje, które jednoznacznie 
określą, że zarówno wieże wiatrowe będą produkowane 
w Polsce, jak i polski będzie port serwisowy.

Zdaniem Krzysztofa Dośli, przewodniczącego 
ZRG, potrzebny jest monitoring działań dotyczą-
cych gospodarki morskiej. Potrzebna jest również 
konsolidacja środowisk zainteresowanych gospo-
darką morską, co umożliwiłoby skuteczny lobbing 
i obronę interesów naszego regionu. Obawy co do 
realizacji inwestycji związanych z morską energe-
tyką wiatrową podziela również Krzysztof Adam-
czyk z Polskich Linii Oceanicznych, który uważa, 
że firmy niemieckie już się przygotowują do wejścia 
w ten projekt. Jeśli chcemy, aby to polskie firmy i 
porty w nim uczestniczyły, musimy się tym zająć 
niezwłocznie. Zwrócił on również uwagę, że pan-
demia pokazała, jak istotne jest dbanie przez po-
szczególne państwa o własne interesy. O braku po-
lityki rządu w zakresie gospodarki morskiej mówił 
Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM Remontowa 
Shipbuilding SA (Stocznia Północna). – Minister-
stwo, którym kieruje Jarosław Gowin, ogłosiło 
rozpoczęcie prac nad założeniami polityki prze-
mysłowej dla Polski. Pod koniec lutego br. wydano 
białą księgę zawierającą przewidywania dotyczące 

przemysłu, nie znalazło się tam ani słowa na temat 
sektora stoczniowego. A z drugiej strony dowiadujemy 
się, że dzisiaj w Rostocku odbędzie się spotkanie od-
nośnie niemieckiego sektora stoczniowego, który już 
dostał około miliarda euro i czeka na więcej – mówił 
Krzysztof Żmuda.

Dyskusję podsumował Mirosław Piórek, przewod-
niczący „Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” im. J. Piłsudskiego SA.

– Obecna polityka stoczniowa opiera się na trzech 
filarach. Pierwszy to morskie farmy wiatrowe, drugi to 
dokończenie programu „Batory”, trzecia to są okręty. 
Problem polega na tym, że do Rostocku przyjeżdża 
pani kanclerz Merkel i spotyka się z przedsiębiorcami 
i związkami zawodowymi i mówi, jak ta polityka ma 
wyglądać. Natomiast my próbujemy się dowiedzieć, 
jak to ma wyglądać. Jeżeli mamy trzy filary polityki, to 
muszą być rozłożone elementy na poszczególne firmy. 
Lobbing jest dobry, ale on musi być jasny, jaka firma 
co ma robić, w zależności od kompetencji. Pracy jest 
tyle, że starczy dla wszystkich firm przemysłu stocz-
niowego – mówił Mirosław Piórek, którego zdaniem 
wiele spraw można by rozwiązać, gdyby funkcjonował 
prawidłowo dialog społeczny. Istotne jest również, aby 
wszystkie zlecenia państwowe otrzymywały firmy za-
trudniające pracowników na umowy o pracę.

O braku dialogu społecznego na poziomie zakładu 
mówił natomiast Tomasz Muszyński, przewodniczący 
KZ NSZZ „S” Dovista Polska z  Wędków k. Swaroży-
na. Pracodawca zamiast rozwiązać powstały problem 
wskazany przez związki zawodowe, wynajmuje firmę 
prawniczą, która wysyła do działaczy związkowych pi-
sma przedsądowe. Takie działania dziwią szczególnie 
w firmie, która należy do duńskiego właściciela, a jak 
wiadomo skandynawski model zarządzania w dużej 
mierze opiera się na dialogu społecznym.

Mirosław Piórek poinformował o akcji szczepień, 
która odbyła się w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. 
J. Piłsudskiego SA. Objęła ona nie tylko pracowników, 
ale także członków ich rodzin, a także kooperantów. 
Chęć zaszczepienia się zgłosiło 4100 osób.

(mk)

Po raz kolejny obrady z powodów obostrzeń pandemicznym odbyły się zdalnie.
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PYTANIE MIESIĄCA

Co myślimy o inicjatywie w sprawie 
emerytur stażowych? 

Reklama

Benedykt Kerlin, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mebli 
Okrętowych Famos  w Starogardzie Gdańskim 

– Pracownicy w moim zakładzie zdecydowanie popierają 
inicjatywę wprowadzenia emerytur stażowych. Wielu z nich 
czuje się oszukanych, bo przypomnę, że ten postulat jest 
zgłaszany przez Solidarność” od wielu lat. Pierwsza deklara-
cja rządzących w tej sprawie padła już sześć lat temu, przed 
wyborami prezydenckimi. Oczekujemy, że emerytury stażo-
we zostaną wprowadzone jak najszybciej. Jeżeli ktoś pracuje 

�zycznie przez wiele lat jako np. ślusarz, stolarz czy w innych zawodach, to nie jest
w porządku, aby nie mógł przejść na emeryturę po wypracowaniu określonej licz-
by lat i zgromadzeniu określonej składki emerytalnej. Czy ma umrzeć w wieku 65 
lat nie korzystając z tego, co wypracował przez lata pracy? Powinno być prawo do 
przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. 
Oczywiście, powinno to być prawo, nie obowiązek. Jeśli ktoś chce pracować dłużej, 
to powinien mieć taką możliwość. 

Edmund Ruszkowski, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Stoczni Remontowej 
Nauta w Gdyni

– Z naszej perspektywy, osób pracujących w stoczni, ini-
cjatywa ustawodawcza mówiąca o emeryturach stażowych 
jest zdecydowanie potrzebna. Wykonujemy bowiem ciężkie 
zawody. Mamy wśród członków organizacji np. spawaczy, 
monterów czy „maszynowców”, których praca jest uciążliwa, 
a środowisko nieprzyjazne dla pracownika. Trzeba pamiętać 
o tym, że u osób w wieku 60 lat zaczynają występować pro-

blemy zdrowotne. Większość z tych osób powinna już mieć możliwość skorzystania 
z emerytur stażowych. Ale poza tym także osoby będące na innych stanowiskach, 
jak choćby technolodzy, to nie ludzie, którzy siedzą w biurach, tylko wykonują 
prace realizowane w terenie na jednostkach pływających. Dlatego jak najbardziej 
jesteśmy za tą inicjatywą. Zresztą ze strony załogi pojawiają się pytania na ten te-
mat: kiedy wreszcie zostaną wprowadzone emerytury stażowe? Są oczywiście też 
pracownicy, którzy chcieliby pracować dłużej, ale nie jest to znaczna część załogi. 
Większość pyta się o emerytury stażowe, aby po tych wszystkich latach ciężkiej pra-
cy mieć możliwość przejścia na emerytury ze względu na staż pracy, ponieważ są 
już nierzadko schorowani, właśnie z powodu wykonywania takiego, a nie innego 
zawodu. 

Krzysztof Rekowski, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Zakładach Porcelany 
Stołowej Lubiana SA w Łubianie

– Uważam, że to słuszna inicjatywa, ponieważ – także 
u nas w zakładzie – kobiety pracują 45, a mężczyźni 50 lat, 
choć jest to �rma produkcyjna. Oznacza to bowiem ciężką
pracę �zyczną, a do tego monotonną. Przez osiem godzin,
z krótką przerwą, wykonywane są powtarzalne ruchy. Po 
latach pracy wysiadają kręgosłupy, a kobietom także ręce. 
Myślę, że najgorsza jest tutaj powtarzalność wykonywanych 

czynności przez cały dzień. To potra� zmęczyć bardziej niż przerzucenie kilku ton
węgla. Zresztą osoby pracujące na odlewni przerzucają każdego dnia wiele kilo-
gramów, co wymaga sporej wprawy. Znaczenie ma także obowiązujący w Lubianie 
system zmianowy, w ramach którego pracujemy czasami w ciągu dnia, czasami w 
nocy lub w weekendy i święta. To ciągłe naruszanie rytmu dobowego również jest 
wykańczające dla organizmu. W związku z tym niektórzy pracownicy dopytują się 
już o wprowadzenie zmian w zakresie emerytur, więc inicjatywę z tym związaną 
popieramy wspólnie „rękami i nogami”. 

Paweł Dziwosz, przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet 
SA w Gdańsku

– To ważny element związkowej działalności. Należy zło-
żyć projekt w tej sprawie, skorzystać z inicjatywy ustawo-
dawczej. Popieram działania Komisji Krajowej w tym zakresie. 
Przede mną jeszcze wiele lat do emerytury, ale uważam, że 
osoby, które przepracowały odpowiednią liczbę lat, powinny 
mieć prawo do przejścia na emeryturę, bez względu na wiek. 
Zasłużyły na to swoją ciężką i długą pracą. Powinien liczyć się 

staż, a nie wiek pracownika. Osoby, które przepracowały 40 lat zasługują na to, aby 
odpocząć, a przy okazji – patrząc na sprawę jeszcze z innej strony – zwolnić miej-
sca pracy młodszemu pokoleniu. Myślę, że jako związek zawodowy powinniśmy 
stanowczo naciskać na rząd, aby wprowadził rozwiązania związane z emeryturą 
stażową. Widać coraz większe zainteresowanie załogi tym tematem. Nie słyszę na-
tomiast głosów sprzeciwu wśród pracowników do działań naszego Związku w tym 
zakresie.

(tm, mk)

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA W GDAŃSKU 

Miasto Gdańsk, poprzez swoją instytucję, ponownie uderzyło w „Solidar-
ność” za pomocą uchwały krajobrazowej. Tym razem w niewielki baner 
upamiętniający narodziny pierwszego w bloku wschodnim niezależnego 
od władzy związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Ironią dziejów jest 
fakt, że ma to miejsce w Gdańsku, na murze kościoła, który przez cztery 
dekady był symbolem „Solidarności”, dawał schronienie i opiekę ludziom 
pracy, był ostoją dla opozycjonistów, niezależnie od ich poglądów, opcji  
i wyznawanej lub nie religii. 

Skandal: Wezwanie do usunięcia hasła 
„Nie ma wolności bez Solidarności”

Zdaniem urzędników plakat z logo 
40-lecia „Solidarności” to reklama, 
która narusza   Uchwałę Krajobrazową 
Gdańska.

„W związku z umieszczeniem rekla-
my niespełniającej zasad i warunków 
określonych Uchwałą Krajobrazową 
proszę o usunięcie lub dostosowanie 
do ustaleń Uchwały” – takie wezwa-
nie 7 maja br. wystosował do parafii 
Świętej Brygidy Gdański Zarząd Dróg 
i Zieleni. 

Ksiądz Ludwik Kowalski, proboszcz 
parafii, niewielki baner zdjął, ale żąda-
nie zdjęcia logo 40-lecia „Solidarności” 
i cytatu św. Jana Pawła II „Nie ma wol-
ności bez Solidarności”, uważa za nie-
zrozumiałe.

Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przy-
pomina, że parafia Świętej Brygidy była 
miejscem, gdzie ludzie szukali schro-
nienia i pomocy. 

–To kolejny skandal, bo jak czytamy 
w dokumencie, jasno wynika, że trak-
tują to jako reklamę komercyjną. Nie 
rozumiem, jak słowa św. Jana Pawła II 
i logo „Solidarności”, które w tym mie-
ście i w tym miejscu są święte, moż-
na traktować jako komercyjne hasło. 
Mamy obstawić budynek „Solidarności” 
i Świętą Brygidę rusztowaniami, udając 
remont, aby móc coś powiesić? – pyta 
retorycznie Piotr Duda.

Przypadek z tablicą na murze bazyli-
ki św. Brygidy w Gdańsku po ukaraniu 
– zresztą za to samo hasło i logo – Ko-
misji Krajowej, która z okazji 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność” umie-
ściła baner na swoim budynku w Gdań-
sku, to kolejny przykład kontrowersyj-
nych decyzji Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, który powołuje się na uchwałę 
i na ustawę o ochronie zabytków oraz 
na brak zgody wojewódzkiego konser-
watora zabytków. 

Jednak przepisów dotyczących re-
klam nie stosuje się w przypadku upa-
miętniania osób, instytucji oraz wyda-
rzeń, a także informacji o charakterze 
religijnym i związanych z działalnością 
kościołów. Świątynia św. Brygidy była 
ostoją strajkujących w latach 80. robot-
ników. 

– Ludzie „Solidarności” czują się w 
Brygidzie jak u siebie w domu. Bo to 
jest ich dom. Sala BHP i św. Brygida są 
jak dwie komory serca stanowiące jed-
ność – mówił ks. Ludwik Kowalski.

Przypomnijmy, że podobny eksces 
ze strony GZDiZ, jednostki organiza-
cyjnej podległej Urzędowi Miejskiemu 
w Gdańsku, dotyczył w tym roku bane-
rów na siedzibie Związku z okazji czter-
dziestej rocznicy Sierpnia ’80, których 
w żaden sposób nie można uznać za 
reklamy o charakterze komercyjnym. 

(asg)
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ks. Ludwik Kowalski: 
– Ludzie „Solidarności” czują się 
w Brygidzie jak u siebie w domu. 
Bo to jest ich dom. Sala BHP 
i św. Brygida są jak dwie komory 
serca stanowiące jedność.

– „Solidarność” wraz z ludźmi tego 
miejsca zawsze była wierna wartościom 
ojczyźnianym, „Solidarności” i miastu. 
Dzięki temu miejscu następuje pro-
mocja Gdańska w świecie – mówi ks. 
kanonik Kowalski. 
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czyli Himalaje 
rzetelnoœci
Na portalu Wirtualne media, który codziennie publikuje bran-
żowe wieści, umieszczona została oferta pracy Agory, a więc 
wydawcy m.in. „Gazety Wyborczej” i TOK FM. Firma szuka do 
radia „reportera politycznego”, który będzie opracowywał treści 
i obsługiwał bieżące wydarzenia. Ale żeby dostać tę pracę trzeba 
spełnić dwa bardzo wyśrubowane warunki. Po pierwsze, trzeba 
zachowywać standardy oraz zasady, żeby „tworzyć wiarygodny 
i pozytywny wizerunek mediów, w których pracujesz”. Po drugie, 
przygotowywać materiały reporterskie w oparciu o „rzetelne 
i sprawdzone informacje, które pojawiają się w naszych serwi-
sach informacyjnych”.
Jeśli więc chcesz zgłosić się do tej pracy, pamiętaj, żeby nie czy-
tać, nie słuchać ani nie oglądać innych mediów, niż te należące 
do Agory, ponieważ nie są one tak rzetelne, jak na przykład 
„Gazeta Wyborcza”.

123 lata niewoli czy 
obecnoœci w Prusach

Co łączy obecnych włodarzy Gdańska i Poznania? Okazuje 
się, że nie tylko niechęć do obecnego rządu, ale także swoista 
słabość do „opcji niemieckiej”. Pisaliśmy już wielokrotnie o 
szczególnej dbałości władz Gdańska o zachowanie pamiątek 
po niemieckiej historii miasta. Teraz swoimi przemyśleniami 
błysnął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który wychwa-
lał okres zaborów. – U nas ten pruski element, te 123 lata tej 
obecności w Prusach i to wszystko, co się z tym wiązało, jednak 
prowadzi do tego, że się świetnie rozumiemy, jeśli chodzi o 
Gdańsk, Wrocław i uważamy, że z wiedzy, z nauki warto czer-
pać, należy czerpać i w związku z tym tak dobrze się u siebie 
wzajemnie czujemy – mówił Jaśkowiak podczas inauguracji 
Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza w ECS. Po co 
więc ta cała walka czterech pokoleń Polaków o niepodległość, 
skoro tak dobrze było im w zaborze pruskim? I tylko strach, 
czego będą nauczać i kto będzie to robił w Studium Obywatel-
skim im. Pawła Adamowicza.

Gdañsk 
bez ,,Solidarnoœci

,,

W Gdańsku, mieście znanym na cały świat z tego, że narodził się 
w nim Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność”, można zostać ukaranym za… wywieszenie banera z 
logo NSZZ „Solidarność”. Obecne władze Gdańska postanowiły 
wyrugować z przestrzeni miejskiej znak „Solidarności”. Najpierw 
zostały ukarane władze Związku za to, że na swoim budynku 
zawiesiły baner z okazji 40-lecia powstania „Solidarności” ze 
słowami św. Jana Pawła II. Teraz miejska spółka Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni nakazał proboszczowi para�i św. Brygidy usunię-
cie niewielkiego banera z logo 40-lecia „S” i napisem „Nie ma 
wolności bez Solidarności”. Miejscy urzędnicy uznali, że jest to 
reklama komercyjna. Nie wiadomo tylko, czy produktem, który 
jest rzekomo reklamowany, jest „solidarność” czy „wolność”. 

Nowa Polka dla Niemca
Nie ma natomiast wątpliwości, jak jedna z niemieckich �rm
postrzega pracowników, a dokładnie pracownice z Polski. Wśród 
dóbr, jakie może sobie niemiecki obywatel wybierać, znalazła 
się „nowa Polka”. I nie jest to nazwa jakiegoś sprzętu gospodar-

stwa domowego, ale określenie dla opiekunki osób starszych. 
„Nowa Polka babci” – takim skandalicznym hasłem reklamuje 
się niemiecka �rma Procura Care, zajmująca się zatrudnianiem
opiekunek dla seniorów w RFN. W reklamie brak informacji, co 
można zrobić ze „starą Polką babci”. 

Œwiat wed³ug Olgi
Czy fakt otrzymania Nagrody Nobla zwalnia z myślenia i prostej 
ludzkiej przyzwoitości? Noblistka Olga Tokarczuk, udzielając 
wywiadu włoskiemu „Corriere della Sera”, zestawiła Polskę 
z Białorusią. Według pisarki w Polsce ponoć prześladowania 
środowiska LGBT można porównać do tego, co robi reżim Łuka-
szenki na Białorusi. Wywiad Tokarczuk wywołał falę oburzenia 
w sieci. Internauci zainaugurowali akcję #OdeślijOldzeKsiążkę 
– polegającą na odsyłaniu do Olgi Tokarczuk jej książek. Naszym 
zdaniem pani Olga żyje w swoim �kcyjnym świecie i jedynym le-
karstwem na powrót do rzeczywistości mogłoby być spędzenie 
kilku miesięcy przez nią na Białorusi, może by wtedy dostrzegła 
różnice pomiędzy krajem rządzonym przez Łukaszenkę i krajem 
rządzonym przez PiS. 

Niesforni koalicjanci
Co jakiś czas dają o sobie znać partie wchodzące wraz z Prawem 
i Sprawiedliwością w skład Zjednoczonej Prawicy. A to ugru-
powanie Zbigniewa Ziobro zagłosuje przeciwko Krajowemu 
Planowi Odbudowy, a to Jarosław Gowin poprze kandydata 
opozycji na rzecznika praw obywatelskich. Nie przysparza to 
wyborców koalicjantom PiS-u, ale przynajmniej nazwy tych 
partii pojawiają się w przestrzeni publicznej, no i opozycja ma 
czym się pasjonować. Trawestując słowa kardynała Richelieu: 
„Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam”, 
Jarosław Kaczyński mógłby powiedzieć: „Boże, strzeż mnie od 
koalicjantów, z opozycją poradzę sobie sam”.

Gowin zmienny jest
To będzie już kolejne podejście do wyboru rzecznika praw oby-
watelskich. Zdawałoby się, że kandydatura senator Lidii Staroń 
pogodzi dużą część posłów i senatorów. Okazuje się, że nawet 
w Zjednoczonej Prawicy nie wszyscy chcą na nią głosować. Jed-
nak najbardziej zaskakująca jest postawa Jarosława Gowina, 
który ogłosił, że poprze Lidię Staroń, dopiero gdy przepadnie 
kandydat opozycji Marcin Wiącek, a że głosowanie jest alfabe-
tyczne, więc o poparciu dla Staroń wicepremier będzie musiał 
zdecydować najpierw. Najdziwniejsze jest w tym wszystkim, że 
Jarosław Gowin sam namawiał panią senator do kandydowanie 
na  urząd rzecznika. – Nie wierzę, że tak się dzieje, dlatego że to 
właśnie Jarosław Gowin mnie namawiał od wielu miesięcy, że-
bym startowała jako kandydat Zjednoczonej Prawicy. Dzwonił, 
mam SMS-y i też rozmawiał z prezesem, jeżeli chodzi o poparcie 
– powiedziała w TVP senator Lidia Staroń. No cóż, już nie tylko 
„kobieta zmienną jest”, ale także Jarosław Gowin.

No i po Wioœnie

Czerwiec to ostatni miesiąc wiosny. Okazuje się, że także tej Ro-
berta Biedronia.  11 czerwca 2021 roku zgromadzenie ogólne 
Wiosny podejmie decyzję o rozwiązaniu partii i połączeniu się 
z Nową Lewicą. I tak z naszej sceny politycznej znika kolejna 
partia.  „W Polsce trzeba rozkwitu, bo wiosną robi się porządki, 
wymiata się kurz z najciemniejszych zakamarków. Bo – uwaga 
– wiosna nikogo nie wyklucza, wiosną każdemu może być 
lepiej” – tak mówił Robert Biedroń na konwencji założycielskiej 
swojej partii w lutym 2019 roku. Żywot partii, która miała wnieść 
świeżość do polskiej polityki i zmienić oblicze kraju, trwał 2 lata 
i 4 miesiące. My nie będziemy za nią płakać.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Antyszczepionkowcy  
są wśród nas

Wiele razy zastanawiałem się, czy i gdzie są granice głupoty. Ale dziś za-
czynam się zastanawiać jednak, czy to głupota, czy jednak świadome działanie 
na szkodę. 

O czym mówię? Ano o tzw. płaskoziemcach, czy też, mówiąc mniej kolo-
kwialnie, antyszczepionkowcach. Oto mamy końcówkę (?) trzeciej fali pande-
mii, która swoje apogeum osiągnęła w pierwszej połowie kwietnia, wtrącając 
ponad trzydzieści cztery tysiące ludzi do szpitali, a ponad trzy tysiące pod 
respiratory. 8 kwietnia umarło blisko tysiąc osób. Jednego dnia „zdmuchnęło” 
dużą wieś lub małe miasteczko, jak kto woli. Przeorana została gospodarka, 
edukacja, ochrona zdrowia. I po drugiej stronie – fakty. Liczby. Statystyki. 
Nie pozostawiają wątpliwości. Kraje „zaszczepione” wychodzą na prostą. Pod 
każdym względem – turystycznym, gospodarczym, ale także tym ludzkim. 

Wszak pandemia przeorała także naszą wspólnotowość, pozbawiając moż-
liwości kontaktu, zwykłej rozmowy, grilla. Wrzucając nas do Internetu i każąc 
ściskać wirtualne ręce. W Izraelu, który zaczął szczepić się najwcześniej (już 
na początku grudnia 2020), właściwie zlikwidowano wszystkie obostrzenia i 
ograniczenia. Podobną drogą zmierza kilkakrotnie większa Wielka Brytania. 
Tymczasem z Internetu wylewa się kolejny wartki strumień antyszczepion-
kowego szamba, najczęściej wulgarny, ale też nie stroniący od metod bardziej 
wysublimowanych, ba, paranaukowych jak na przykład odkrywczy komen-
tarz, iż od strony medycznej zastrzyki białkowe nie mają żadnych właściwo-
ści leczniczych, a jedynie toksyczne lub: „złe wieści to będą późną jesienią dla 
zaszczepionych jak dadzą znać o sobie nawroty i mutacje” czy – są dowody 
naukowców że zaszczepieni będą powoli zmieniać się w zombie. Pojawiają się 
też komentarze zaklinające otaczającą nas rzeczywistość i nawiązujące do haseł 
towarzyszących jesiennym protestom. – Zacznijmy od tego, że nie ma żadnej 
pandemii. To, że sprzedajne media mówią inaczej, to nie znaczy, że tak jest. Moje 
ciało, moja sprawa. Prawda, że odkrywcze? Oczywiście na głównym celowniku 
antyszczepionkowców są rządzący. Komentarze typu – Stracicie władzę prędzej 
niż się tego spodziewacie. Ludzie już wami rzygają. A za próbę segregacji ludzi, 
dyskryminację – Norymberga II” należą wśród nich do łagodniejszych. Zresztą 
nawiązania do mrocznych czasów brunatnego terroru są częste – Jestem nie 
zaszczepiony i czekam aż przyjdą po mnie i moją rodzinę.Obóz w Oświęcimiu 
chyba nas nie pomieści lub Tramwajem jadę na wojne, z przedziałem NUR FÜR 
DEUTSCHE&#34. Dominują te również nawiązujące do podstawowego pro-
gramu wyborczego opozycji, rozpropagowanego pod szyldem ośmiu gwiazdek. 
Oto garść przykładów. – Kowidianie powinni zostac pozbawieni wszystkich praw 
a niedzielski, i ci psychopaci z rady medycznej powinni zostac osadzeni i skazani, 
najlepiej na kare smierci za zdrade stanu, Od kilku lat siejecie zamęt i ferment 
w Polsce . Nikt tu was nie trzyma , 4 litery w troki i wyjazd . Niszczycie Nasz Kraj, 
ludzie umierają nie przez wirusa tylko przez wasze zaniedbania”, „Morawiecki 
,Niedzielski mordercy Narodu Polskiego. (pisownia oryg.) 

Odrębną grupę stanowią pojawiające się szczególnie w ostatnich tygo-
dniach komentarze krytykujące potencjalne podziały na szczepionych i nie-
szczepionych czy też tzw. paszporty covidowe. Począwszy od kretyńskich 
– Kiedy publiczne egzekucje dla niezaszczepionych?, gady nie macie szans, 
ani ja ani moja rodzina nigdy się nie zaszczepimy, ludobójcy won z Polski, po 
bardziej wysublimowane – Oj posypią się pozwy za nieprzestrzeganie praw 
człowieka. Co to za dzielenie ludzi mamy 21wiek a nie średniowiecze. Rzecz 
jasna, sytuacja nie jest zerojedynkowa. Ani w przypadku szczepień, ani w 
przypadku podziałów na zaszczepionych i nie. Warto dyskutować, byle nie 
byłaby to dyskusja z faktami. A fakty są nieubłagane – szczepionka powstrzy-
muje pandemię. Jeżeli chcemy wyjść z zapaści – musimy się szczepić. Przy 
czym nie jest to jakiś akt poświęcenia pro publico bono. Oczywiście, zdarzają 
się dramaty ludzi źle reagujących na szczepionkę, tak jak są dramaty tych, 
którzy trafiają do szpitali po użądleniu przez pszczołę. Na pewno za mało 
jest – mimo wszystko – kompleksowej informacji, jak choćby o NOP-ach 
(niepożądanych odczynach poszczepiennych). Znam wielu (w tym ja sam), 
którzy po szczepionce mieli dość wysoką gorączkę. Po uspokajających ko-
mentarzach ekspertów nigdzie tego nie zgłaszali. Po czym w statystykach 
NOP możemy przeczytać, że główne zgłoszenia to zaczerwienienie w miejscu 
szczepienia. Sama kampania propagująca szczepienia też wystartowała zbyt 
późno i nie jest – jak sądzę – do końca trafiona. Tak jakby rządzący byli przez 
pierwsze miesiące przekonani, że wszyscy ustawią się w kolejce, a problemem 
jest tylko logistyka i liczba szczepionek. A tak nie jest, szczególnie teraz, gdy 
fala zachorować słabnie, wakacje przed nami, a wokół tylu ozdrowieńców 
i zaszczepionych. Więc ja nie muszę, bo nic mi nie grozi. Tylko ponad sie-
demdziesiąt tysięcy osób już nie ma głosu. Bo ich nie ma. Wśród nich wielu 
naszych znajomych, sąsiadów. Nie covidian i płaskoziemców – po prostu 
ludzi. W mojej dziesięciomieszkaniowej klatce jeden sąsiad umarł, drugi 
– cudem i nie bez powikłań – przeżył.  

Jacek Rybicki
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„Chorobowe” płatne w stu procentach, nagrody jubileuszowe czy atrakcyj-
ny poziom odpraw emerytalnych – to tylko niektóre zapisy, jakie znalazły 
się w układzie zbiorowym pracy, który obowiązuje m.in. w Cukrowni Mal-
bork. Ustalanie wszystkich zapisów trwało ponad dwa lata, ale... – Nasz 
układ to mistrzostwo świata – cieszy się Zbigniew Jezierski, przewodniczą-
cy Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej 
Polski Cukier SA Oddział w Malborku. 

KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KRAJOWEJ SPÓŁCE CUKROWEJ POLSKI CUKIER SA ODDZIAŁ W MALBORKU 

Siła Związku  
w słodyczy

Zapisy układu obejmują pracowni-
ków nie tylko malborskiej firmy, po-
nieważ ta jest częścią znacznie większej 
grupy. 

Krajowa Spółka Cukrowa SA po-
wstała w 2002 roku w wyniku konsoli-
dacji trzech spółek cukrowych Skarbu 
Państwa. Utworzono ją na bazie Mazo-
wiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej SA 
w Toruniu. „KSC jest największym w 
Polsce i jednym z największych co do 
wielkości producentem cukru w Euro-
pie” – można przeczytać w materiałach 
informacyjnych firmy. „Podstawowy 
przedmiot działalności stanowi produk-
cja i sprzedaż cukru, handel wyrobami 
powstałymi w trakcie jego wytwarzania 
oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. 
Spółka prowadzi kompleksowe zarzą-
dzanie archiwami firm zewnętrznych 
w zakresie przechowywania, archiwi-
zowania oraz brakowania dokumentów 
oraz inne działalności usługowe”. 

Oddziały spółki, zajmujące się pro-
dukcją, znajdują się w Dobrzelinie, 
Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy, 
Malborku oraz Nakle i Werbkowicach. 
Do tego dochodzi oddział Terminal Cu-
krowy w Gdańsku świadczący usługi ma-
gazynowo-logistyczne oraz zakład Polskie 
Przetwory we Włocławku zajmujący się 
produkcją przetworów owocowo-wa-
rzywnych, a także zakłady Archiwum w 
Płocku i Nadruk Papieru w Janikowie. 

– Kiedyś było 26 cukrowni, teraz zo-
stało siedem, więc z 26 obowiązujących 

wówczas układów musimy zrobić jeden 
zbiorowy, w którym zapisane zostały 
różne bonusy – informuje Zbigniew 
Jezierski. – Przykładowo: jeśli na rok 
przed osiągnięciem wieku emerytalne-
go pracownik zadeklaruje odejście w 
ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu 
tego momentu, to otrzyma 10 procent 
podwyżki do swojej obecnej stawki. 
Najwyższe nagrody jubileuszowe się-
gają 750 procent i są przyznawane co 
pięć lat. Poza tym po piętnastu latach 
pracy w okresie przebywania na zwol-
nieniu lekarskim otrzymujemy 100, 
a nie 80 procent pensji. Oprócz tego 
po każdych 10 latach pracy dochodzi 
dodatkowy jeden dzień urlopu. Są też 
premie kwartalne, które mogą sięgnąć 
30 procent kwoty wynagrodzenia. 
Obecnie jestem w trakcie przygotowy-
wania pisma w sprawie podniesienia do 
7 procent  Pracowniczego Programu 
Emerytalnego.

Wszystko kosztuje 

Z drugiej strony można powiedzieć, 
że nic nie ma za darmo i te bonusy pra-
cownicy odpracowują. Są bowiem okre-
sy, gdy firma pracuje właściwie przez 
całą dobę, więc niektórzy przychodzą 
do przedsiębiorstwa na jedną z czterech 
zmian... I dlatego właśnie wprowadzony 
kilkanaście lat temu kwartalny system 
rozliczania jest elementem, który warto 
byłoby w przyszłości zmienić. 

– W okresie kampanii cukrowej 
musimy być cały czas dyspozycyjni – 
przyznaje Henryk Michowski z Komi-
sji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” .  
– Zdarzają się momenty, że niektó-
rzy pracują na cztery zmiany, a inni 
na dwie. Z tym wiąże się fakt, że ktoś 
może mieć 48 godzin wolnego po pra-
cy, a inna osoba pracuje w systemie 12 
na 12 godzin. To nie jest sprawiedliwe, 
a wynika właśnie z kwartalnego sys-
temu rozliczeniowego. Za dodatkowo 
przepracowane godziny nie otrzymuje-
my wynagrodzenia, ale wolne dni, choć 
chciałoby się dostać za to pieniądze. 

Czy zmianę uda się wprowadzić? Jak 
na razie, z tego, co mówią związkowcy, 
zarząd firmy nie szedł na rękę „od razu”. 
Każdą zmianę trzeba było wyczekać, albo 
po prostu wywalczyć. Ale efekty są. Gdy 
jednak szefostwo firmy stawiało mocny 
opór, załoga nie wzbraniała się przed na 
przykład przygotowaniem manifestacji, 
aby publicznie dopomnieć się o swoje. 

– Osiągnięcie jakiegoś celu, gdy nie 
ma woli zarządu, to długi proces – mówi 
przewodniczący Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” i podaje przykład 
wynagrodzeń. – Przez dłuższy czas 
mieliśmy zagwarantowane pewne mi-
nimum. Ale żadne formy nacisku, któ-
rych celem było, żeby nie zejść poniżej 
progu inflacyjnego, nie dawały efektu. 
Wysłaliśmy jedno pismo, potem drugie. 
Pozostały bez odpowiedzi. Chcemy być 
traktowani poważnie, więc zagroziliśmy 
akcją protestacyjną. Wszystko zostało 
oczywiście przygotowane legalnie: lista 
osób, autobusy, zgłoszenie na policję. 
Ostatecznie zarząd uległ.  

Działają wspólnie

Żeby takie zgranie się i wspólne 
akcje były możliwe, pracownicy z po-
szczególnych oddziałów firmy muszą 
mieć ze sobą łatwy kontakt. To udaje się 
osiągnąć. 

– Komisję Zakładową NSZZ „So-
lidarność” w KSC SA tworzą komisje 
oddziałowe, ale jednocześnie podjęta 
została uchwała, zgodnie z którą każda 
KO działa na zasadzie KZ – informuje 
Zbigniew Jezierski. – Nie ma kłopotów 

z kontaktem pomiędzy poszczególny-
mi zakładami. Współpraca dobrze się 
nam układa, choć problem był w okre-
sie pandemii. 

Niespodziewane przeszkody doty-
czyły właściwie każdej firmy, nie tylko 
malborskiej cukrowni. 

– Raz na kwartał spotykamy się w 
ramach Komisji Zakładowej, która liczy 
łącznie kilkanaście osób. Żeby zmobi-
lizować się do pozyskiwania nowych 
członków, zgodnie z ustaleniami, Ko-
misja Oddziałowa, w której jest powy-
żej 80 osób, ma dwoje przedstawicieli 
w Komisji Zakładowej. Przykładowo 
w Malborku jest 113 członków, więc 
mamy dwie osoby w KZ.

Wynik można uznać za bardzo do-
bry, ponieważ w całej firmie jest 176 
pracowników.

Problem jest natomiast z młodymi 
osobami. Nie są chętne, aby wstępować 
do „Solidarności”. – Chodzimy i pozy-
skujemy nowe osoby, ale młodsi nie 
chcą – mówi  członek Komisji Oddzia-

łowej Sławomir Barancewicz. Skąd ten 
opór? Twierdzą na przykład, że związki 
nie są im potrzebne. 

– Aczkolwiek, gdy taka młoda oso-
ba będzie już trochę czasu w firmie, 
zauważy, że jak więcej osób zebranych 
jest w grupie, to ta może decydować o 
pewnych rzeczach. Niektórzy przelicza-
ją sobie, że przynależność do związku 
kosztuje ich „procent” z otrzymywane-
go wynagrodzenia. Ale jeżeli spojrzą 
na temat całościowo, widzą, że warto 
należeć do „Solidarności”. Tylko musi 
minąć pewien czas, aby spostrzegli, że 
w gromadzie siła i im więcej ludzi, tym 
lepiej. Nieraz zdarzało się nam zgłaszać 
manifestacje i dopiero wówczas zarząd 
firmy się uginał. Gdyby nie związki, nie 
byłoby tego. Cieszymy się, że udaje się 
coś wywalczyć, a im nas więcej, tym le-
piej – dodaje Sławomir Barancewicz.  

Zdarza się, że związek pomoże także 
osobie, która nie należy do „Solidarności”. 

– Czasami, gdy widzimy dobrego 
pracownika, który nie należy do związ-

Zbigniew Jezierski, przewodniczący KO NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce 
Cukrowej Polski Cukier SA Oddział w Malborku.

Budynki firmy znajdują się w centrum miasta. 

Od lewej: Sekretarz Henryk Michowski, przewodniczący Zbigniew Jezierski 
oraz Sławomir Barancewicz.  

W skład Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Krajowej Spółce Cukrowej Polski 
Cukier SA Oddział w Malborku wchodzą obecnie: przewodniczący Zbigniew Jezierski, 
jego zastępca Andrzej Woźniak, sekretarz Henryk Michowski, skarbnik Anna Korba 
oraz członkowie: Sławomir  Barancewicz, Tomasz Kowalski i Łukasz Holke. 
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ku, to i tak pomożemy. A potem on się 
do nas przekona – przyznaje przewod-
niczący. – Parę takich przypadków już 
mieliśmy. A dzięki temu, że jest nas 113, 
to dyrektor liczy się z nami. Na pewno 
nie będziemy bronić pijaka albo zło-
dzieja. Takich osób w Związku nie ma. 
Dbamy o wizerunek. 

Kampania nie tylko wyborcza 

Okres najbardziej wytężonej pracy 
w malborskiej cukrowni, gdy zdarzają 
się cztery zmiany, to czas tzw. kampanii 
buraczanej. Ta z kolei jest bezpośrednio 
zależna od czasu zbiorów buraka. 

– U nas na Żuławach jest zagłębie 
buraczane – mówią związkowcy. – Bu-
raków jest tyle, że moglibyśmy zakon-
traktować kampanię od jesieni aż do 
marca. Ale tak się nie da, ponieważ musi 
się to zmieścić w okresie maksymalnie 
czterech miesięcy. Z kolei np. w rejonie 
Lublina buraka jest mniej. Na Żuławach 
uzyskamy 75 ton z hektara, a tam 50 ton. 
Stąd tutaj kampanie są coraz dłuższe. 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę 
choćby pogodę, trzeba liczyć się z prze-
sunięciami w stosunku do planu.

– W 2016 roku były takie ulewy, że 
mieliśmy wówczas kampanię... pod-
wodną. Ale daliśmy radę i logistycznie 
to ogarnęliśmy. Jeden kombajn potrafił 
być ciągnięty przez trzy ciągniki. Nie 
mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby 
buraki zostały na polu – relacjonuje 
Zbigniew Jezierski. 

Mimo takich nieprzewidzianych zda-
rzeń, sytuacja w firmie jest dobra. Przed-
siębiorstwo znajduje się „na plusie”.

– Problem był, gdy dwadzieścia lat 
temu powstawała Krajowa Spółka Cu-
krowa. Brakowało w nowym tworze 
pieniędzy, rolnicy czekali na zapłatę za 
buraki nawet pół roku. Teraz jest spo-
kojnie. Firma ma 114 milionów złotych 
netto zysku – mówi Zbigniew Jezierski. 

Kłopoty, jak wszędzie, sprawił też 
koronawirus, ponieważ niektórzy pra-
cownicy przebywali na kwarantannie, i 
to w okresie kampanii. Pozostali musieli 
sobie jakoś poradzić i chodzić do pracy, 
także w święta czy np. Wigilię Bożego 
Narodzenia. 

Plany na przyszłość

Plany na najbliższą przyszłość to 
w malborskiej firmie duża moderniza-
cja. Kolejna inwestycja  to zakup nowe-
go dyfuzora za 50 milionów złotych. 

– Dobowy przerób jest obecnie 
dwa i pół raza większy niż kiedyś, 
a docelowo ma być jeszcze zwiększony 
– mówi Zbigniew Jezierski. – W Gdań-
sku powstał nowy Terminal Cukrowy, 
a że Malbork jest blisko, więc tamtędy 
pchamy nasz cukier w świat. Korzysta-
my z dobrego położenia geograficznego 
i dobrej ziemi. Na Lubelszczyźnie, gdy 
ktoś ma dwa hektary, to jest planta-
torem, u nas – gdy ma od 20 do 100 
hektarów.  

Celem dla samej KO jest dbałość 
o uzwiązkowienie i plany, by jeszcze je 
zwiększyć. Co roku odbywają się różne 
szkolenia, w górach lub nad morzem. 
– To też może być bodźcem do tego, aby 
działać w Związku – przyznaje Zbigniew 
Jezierski. – Ja jestem w „Solidarności” od 
początku, więc trochę to boli, że młodzi 
boją się wstępować, inaczej na to patrzą. 
A przecież im nas więcej, tym lepiej. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Modzelewski

– Parlament Europejski przyjął rezolu-
cję w sprawie broni chemicznej zale-
gającej na dnie Bałtyku, którą wsparło 
660 europosłów, przy ośmiu głosach 
sprzeciwu i 25 wstrzymujących się. 
Taka zgodność wśród europarlamen-
tarzystów to rzadkość. Była Pani ini-
cjatorką podjęcia przez Parlament Eu-
ropejski tego tematu. Co kryją wody 
Bałtyku, na czym polega zagrożenie i 
jaka jest jego przyczyna?

– Morze Bałtyckie było obszarem in-
tensywnych walk podczas dwóch wojen 
światowych. Wskutek tych działań zato-
pionych zostało wiele statków, których 
wraki zawierają znaczne ilości szkodli-
wych substancji. Także po zakończeniu 
działań wojennych, do Bałtyku trafiły 
duże ilości broni i środków chemicznych 
z sowieckich i niemieckich arsenałów, 
w tym iperyt. Morze Bałtyckie jest sto-
sunkowo płytkie i zarazem niewielkie, 
na szczęście dla nas charakteryzuje się 
również relatywnie niewielkim falowa-
niem. Incydentów wyrzucania z morza 
pozostałości, które mogły stanowić za-
grożenie dla ludności, nie było aż tak 
wiele, ale się zdarzały. Na przykład w 
latach 50. w okolicach Darłowa doszło 
do poparzenia sporej grupy dzieci prze-
bywających na wakacjach. Podkreślmy, 
że zagrożenie nie dotyczy tylko środków 
chemicznych. Na dnie morza znajduje 
się ogromna liczba min. Problemem 
tym od pewnego czasu zajmuje się Unia 
Europejska, jak i NATO. Zajmują się 
nim także naukowcy. Wiemy, że ska-
la tych zanieczyszczeń jest ogromna. 
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest 
przeprowadzenie mapowania obiektów, 
które stanowią zagrożenie. Część takich 

O Morzu Bałtyckim ponad podziałami
REZOLUCJA PE W SPRAWIE BRONI CHEMICZNEJ ZALEGAJĄCEJ NA DNIE BAŁTYKU 

O zagrożeniach, jakie kryją wody Morza Bałtyckiego 
i perspektywach likwidacji tych zagrożeń rozmawiamy 
z europosłanką Anną Fotygą

prac wykonały już polskie instytuty ba-
dawcze, a nawet prywatne organizacje. 
Jednak ze względu na olbrzymie koszty 
finansowe prace te zostały przeprowa-
dzone w stosunkowo małej skali. Już od 
kilku lat trwają naciski na instytucje Unii 
Europejskiej, aby tym problemem zająć 
się na poziomie europejskim.

– Przypomnijmy, że była Pani rów-
nież inicjatorką pisma do Ursuli von 
der Leyen w sprawie podjęcia pil-
nych działań w kwestii neutralizacji 
i likwidacji niewybuchów i broni che-
micznej zalegającej na dnie Bałtyku. 
Podpisało się pod nim 39 europosłów 
z piętnastu państw członkowskich i 
to z różnych grup politycznych. Czy 
jest już jakaś reakcja na ten list?

– Jest deklaracja ze strony Komisji 
Europejskiej o przygotowaniu studium 
mającego kompleksowo odpowiedzieć 
na nasze apele: zmapować zatopioną 
broń, skoordynować działania i pro-
cedury, wypracować najlepsze metody 
usuwania niewybuchów. 

– Czy już odbywa się usuwanie tych 
niebezpiecznych obiektów z dna 
Bałtyku?

– Takie działania się odbywają, ale 
ich zakres jest niewystarczający. Nie 
wszyscy z tych, którzy powinni się 
w nie zaangażować, robią to. Liczę na 
to, iż dzięki temu, że Parlament Euro-
pejski przyjął rezolucję w sprawie broni 
chemicznej zalegającej na dnie Bałty-
ku, proces ten będzie kontynuowany, 
a nawet przyspieszy. Warto zaznaczyć, 
że nasza inicjatywa dotyczy nie tylko 
Morza Bałtyckiego. Rezolucja mówi 

również o innych akwenach – Morzu 
Adriatyckim i Morzu Północnym. 

– Nasuwa się też podstawowe py-
tanie, czy to jednak Niemcy nie po-
winny się bardziej zaangażować w 
usuwanie pozostałości po dwóch 
wojnach światowych?

– Żeby sprawa była jasna, mówimy 
o Niemcach i Rosjanach, bo oni odpo-
wiadają za drugą wojnę światową. Na-
szym celem jest umiędzynarodowienie 
tego problemu. Oczywiste jest, iż w ta-
kich dyskusjach nie można udawać, iż 
broń na dnie Bałtyku pojawiła się sa-
moczynnie. Jednak gdybyśmy tę spra-
wę pozostawili tylko kwestiom dyskusji 
o tym, kto ponosi odpowiedzialność 
i kto zapłaci, to moglibyśmy ją prowa-
dzić wiele lat bez żadnych efektów. 

– Ale może warto przynajmniej o tym 
pamiętać. 

– Bezdyskusyjnie. Myślę, że też na 
tym polega sukces wprowadzenia tego 
problemu na poziom Unii Europejskiej. 
Sprawy historyczne są bezsporne, jed-
nak problem zagrożenia dotyczy na-
szych wód, naszych plaż i najważniejsze 
jest, aby jak najszybciej zneutralizować 
te niebezpieczne obiekty. To wymaga 
współpracy między poszczególnymi 
krajami. Nikt z nas nie zdejmuje od-
powiedzialności z Niemiec. Nie znaczy 
to, że równolegle nie należy prowadzić 
badań, mapowania – w tym na wodach 
międzynarodowych, opracowywać od-
powiednich technologii wydobywania 
i unieszkodliwiania tej broni.

– Na ile obecne technologie umożliwia-
ją unieszkodliwianie tak dużych obiek-
tów znajdujących się na dnie morza?

– Nie chcę prowadzić zbyt zaawanso-
wanej dyskusji o charakterze naukowym 
czy wręcz inżynierskim, myślę, że takie 
możliwości istnieją, kwestią są finanse. 
Jednak musimy pamiętać, że skala pro-
blemu jest olbrzymia. Rozminowywanie 
terenów lądowych po okresach wojen i 
konfliktów jest bardzo trudne i kosz-
towne, a co dopiero prowadzenie takich 
działań na dnie akwenów morskich. Na 
pewno jest to możliwe, tylko wymaga 
olbrzymich środków.

– Wiemy, jak wyglądała sytuacja 
w polskim parlamencie dotycząca 
ratyfikacji  Europejskiego Planu Od-
budowy. Jak fakt, że polska opozycja  
opóźniała ratyfikację tego dokumen-
tu  jest oceniany przez inne kraje 
w Unii Europejskiej?

– Przede wszystkim nie ma wątpli-
wości, że na Europejski Plan Odbudowy 
czekają państwa Południa, które zostały 
bardzo dotknięte przez pandemię. Sytu-
acja w Polsce wywołuje pewne zdziwie-
nie, bo polska opozycja przedstawiała 
się w instytucjach europejskich jako 
bardzo proeuropejskie ugrupowanie, 
a raptem nie wiadomo dlaczego blokuje 
Plan. Nie ma wątpliwości, że w różnych 
państwach członkowskich jakieś pro-
blemy występują, ale one zwykle są po 
stronie ugrupowań, powiedziałabym, 
skrajnych, które generalnie kontestu-

ją obecność w Unii Europejskiej bądź 
kontestują istnienie kryzysu czy wręcz 
pandemii. Nie odnotowałam żadnych 
wątpliwości po stronie ugrupowań, któ-
re określają się jako proeuropejskie.

– Na koniec pytanie na temat ostat-
niej Pani inicjatywy. Niedawno uka-
zał się raport zatytułowany  „Izolacja. 
Głosy z piwnicy”, czego on dotyczy?

– Moim zasadniczym polem zaan-
gażowania jako europosła są sprawy 
polityki zagranicznej UE oraz  sprawy 
bezpieczeństwa i obronności. To, o czym 
rozmawiamy dzisiaj, to moja dodatkowa 
działalność. Zarówno zanieczyszczenia 
Bałtyku, jak i raport dotyczący więź-
niów wojennych i sposobu traktowania 
ich w Donbasie, są taką dodatkową ini-
cjatywą. Rzeczywiście, na moje zlecenie 
w imieniu grupy Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów w Parlamencie 
Europejskim raport został opracowany 
przez polską dziennikarkę Monikę 
Andruszewską i ukraińskiego prawni-
ka Witalija Chekało. To wstrząsający 
dokument zawierający relacje byłych 
ukraińskich jeńców, przetrzymywanych 
w przekształconych na areszt śledczy 
byłych Zakładach Materiałów Izola-
cyjnych w Doniecku. Zawiera on opisy 
całego systemu tortur i zniewolenia sto-
sowanego w Donbasie przez tzw. sepa-
ratystów wspieranych przez Federację 
Rosyjską. Razem z panią wicemarszałek 
Sejmu Małgorzatą Gosiewską byłyśmy 
gospodarzami konferencji, na której ra-
port został zaprezentowany. Małgorzata 
Gosiewska od lat zajmuje się podobny-
mi zagadnieniami, była też inicjatorką 
pierwszej edycji raportu. 

– Obecnie część polityków Unii Euro-
pejskiej chciałaby tematy niewygod-
ne dla Rosji wyciszyć. Czy to szcze-
gólne zaangażowanie Pani w sprawy 
krajów takich jak np. Ukraina, które 
walczą o swoją niezależność, wynika 
z Pani drogi życiowej, z tego choćby, 
że przez wiele lat była Pani związana 
z „Solidarnością”? 

– Obydwie z Małgorzatą Gosiew-
ską pracowałyśmy w Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” i sądzę, że 
te nasze obecne zaangażowania mają 
bardzo dużo wspólnego z naszymi so-
lidarnościowymi korzeniami. Jednak w 
Parlamencie Europejskim jest całkiem 
spora grupa posłów, przede wszystkim 
z naszego regionu, choć nie tylko, któ-
rzy ponad podziałami politycznymi po-
pierają tego typu inicjatywy. Cały czas 
mówimy o tym wymiarze parlamen-
tarnym. To, co możemy podkreślać, to 
jest konieczność większego zaangażo-
wania na tym poziomie wykonawczym 
– międzyrządowym, bo rzeczywiście 
rządy niektórych starych państw człon-
kowskich tradycyjnie bardzo by chciały 
zachować dobre stosunki z Rosją. Nie-
stety, za wszelką cenę, najchętniej przy-
mykając oczy na elementy agresywnej 
polityki Federacji Rosyjskiej, czy to 
u granic Unii Europejskiej, czy w gra-
nicach Unii, na przykład wobec państw 
bałtyckich, Polski czy Czech. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma
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Od końca II wojny światowej w Bałtyku zatopiono co najmniej 50 tysięcy ton broni 
konwencjonalnej i chemicznej zawierającej substancje niebezpieczne (takie jak 
gaz musztardowy i gaz łzawiący oraz bojowe środki paralityczno-drgawkowe). 
Amunicja ta rozkłada się powoli i uwalnia do wody toksyczne substancje, przez 
co zagraża zdrowiu ludzkiemu, powoduje skażenie żywności oraz poważne 
oparzenia i zatrucia przy bezpośrednim kontakcie, niszczy ekosystemy morskie i 
różnorodność biologiczną oraz zagraża lokalnej działalności gospodarczej, takiej 
jak rybołówstwo, wydobycie zasobów naturalnych i wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych w elektrowniach – fragment rezolucji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku.



Nr 6 / czerwiec 20218 ZWIĄZEK

Na początku 2021 roku Krajowa Sek-
cja Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ 
„Solidarność”  przedstawiła 14 punktów, 
zrealizowanie których ustrzegłoby nas 
przed konfliktem pracowniczym i przed 
„kolapsem” energetycznym. Postulaty 
pozostały bez odpowiedzi. Energetycy z 
„S” zwrócili uwagę na elementarny fakt, 
że podstawą niezależności są własne źró-
dła energii i surowce energetyczne oraz 
pozyskiwanie pozostałych surowców 
z różnych kierunków geograficznych. 
Możliwość podejmowania decyzji co 
do kierunków przepływów zaopatrzenia 
w surowce energetyczne i posiadanie w 
zarządzie polskich przedsiębiorstw tech-
nologii przetwarzania nośników energii 
to gwarancja strategicznej suwerenności 
energetycznej polskiego obszaru gospo-
darczego. Sam mix energetyczny (termin 
od kilku lat robi karierę) nie wystarczy. 

Co się stało w maju?

Wyrok zabezpieczający wydany 
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej 21 maja br., wstrzymujący 
wydobycie węgla brunatnego (mimo że 
tuż za granicą odkrywka trwa) i zamy-
kający de facto elektrownię Turów, pożar 
w kopalni węgla brunatnego Bełchatów 
i awaria stacji rozdzielczej w Rogowcu, 
przyjmującej prąd z Bełchatowa, uświa-
domiły znaczenie problemu energe-
tycznego nawet tym, którzy zawierzyli 
bezrefleksyjnie w moc wiatru i promie-
ni słonecznych. Oto 17 maja br. w kilka 
sekund po awarii sieci Polska straciła 20 
procent potrzebnej energii elektrycznej. 
W sekundę zabrakło w systemie ener-
getycznym 3900 MW mocy. Gdyby nie 
import i uruchomienie rezerw mocy 

w polskim systemie energetycznym, 
światła mogły zgasnąć w 11 milionach 
mieszkań i domów. Trzeba było kupo-
wać prąd po wygórowanych cenach z za-
granicy. Musimy efektywniej inwestować 
w sieci przesyłowe (Polskie Sieci Ener-
getyczne) i dystrybucyjne oraz źródła 
zapewniające regulację mocy. Ostatnio 
te prace przyspieszyły, ale nasz system 
energetyczny wymaga technicznej a nie 
werbalnej transformacji.

Zielono nam

Czy za tym, aby zmusić kraje słabsze 
do rezygnacji z własnych źródeł energii 
na rzecz źródeł energii, których nie po-
siadają i muszą je kupować, stoi tylko 
wyzwanie ekologiczne „Zielony Ład”? 
O ile będziemy biernie ulegać dyktatowi 
tzw. Zielonego Ładu, dojdzie do sytuacji, 
że rezygnując z własnych źródeł energii 
i energetyki tradycyjnej, wyzbywając się 
rodzimego potencjału, będziemy zmu-
szeni kupować gaz rosyjski od Niemców. 
To będzie paradoks.

Za konieczną modernizację systemu 
przesyłowego zapłacimy w rachunkach. 
Te będą rosły, bo rosną koszty wytwa-
rzania energii z węgla (w Polsce 70 
procent całkowitej energii) przez opłaty 
za emisję CO2. Zapłacimy też za ener-
gochłonne i wysokoemisyjne procesy 
produkcyjne urządzeń i wyposażenia 
gigantycznych farm wiatrowych i farm 
z ogniw fotowoltaicznych.

Polska ma ograniczać drastycznie 
pracę kopalń i elektrowni węglowych, 
ale nawet wyzerowanie przez nas emi-
sji CO2 nie da redukcji niezbędnych 
dla zapobieżenia hipotetycznym nawet 
zmianom klimatu. Nasza emisja plasuje 
nas na 23. miejscu w świecie i stanowi  
0,9 proc. emisji światowej. ChRL, emi-
tująca 28 proc., USA (17 proc.), Indie 
(6 proc.), nie przejmują się kwotami 
emisyjnymi. Chiny w 2020 r. urucho-
miły bloki węglowe o mocy 38,4 MW 
i planują dalsze. Więcej od nas emitują 
na przykład Rosja (4,7 proc.). Japonia 
(3,8 proc.) i Niemcy (2,2 proc.). 

Tyle że to u nas w latach 2025–30 
pojawi się luka węglowa. Zanim po-
wstaną farmy wiatrowe na morzu i być 
może elektrownie atomowe, musimy być 
przygotowani na zwiększenie importu. 
Konieczna jest rozbudowa sieci transgra-
nicznej. To ona nas w maju br. uratowała 
przed blackoutem. 

Protest ostatniej szansy

Decyzja o powołaniu komitetu pro-
testacyjnego związkowców z NSZZ 
„Solidarność” i innych związków zawo-
dowych działających w energetyce to 

odpowiedź na przygotowany w resorcie 
aktywów państwowych, kierowanym 
przez wicepremiera Jacka Sasina, plan 
wydzielenia z grup energetycznych akty-
wów wytwórczych opartych na węglu.

– W ostatnim czasie wzrost notowań 
Grupy PGE, Tauron PE, Grupy Enea jest 
wyższy niż spółek WIG20 czy Stoxx Eu-
rope 600 Utilities – zakomunikował na 
Twitterze Jacek Sasin.

W połowie kwietnia br. Ministerstwo 
Aktywów Państwowych złożyło wniosek o 
wpisanie do wykazu prac rządu programu 
transformacji sektora elektroenergetyczne-
go, zakładającego, że do Narodowej Agen-
cji Bezpieczeństwa Energetycznego trafią 
aktywa związane z wytwarzaniem energii 
z węgla od PGE, Tauronu i Enei. Obecnie 
grupy te są właścicielami 70 bloków węglo-
wych. W praktyce to będzie oznaczało po-
dział Tauronu, PGE i Enei. Energa jest już 
po fuzji z PKN Orlen. Komitet został więc 
powołany „w trosce o przyszłość rodzimej 
energetyki i ciepłownictwa oraz w sprawie 
gwarancji pracowniczych związanych z 
decyzją związaną z wydzieleniem aktywów 
węglowych ze spółek energetycznych oraz 
decyzją o powołaniu Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego”.

Związkowcy domagają się podpisania 
ponadzakładowego układu zbiorowego 
pracy dającego zabezpieczenie pracowni-
kom sektora energetycznego i górniczego, 
budowy suwerenności energetycznej kraju 
opartej na krajowych zasobach, wprowa-
dzenia zapisów gwarantujących rozwój 
energetyki w oparciu o potencjał dotych-
czasowych lokalizacji.

Ponadzakładowy układ zbiorowy pra-
cy w Polsce to rzadkość. Dysponują nim 
tylko górnicy węgla brunatnego, pracow-
nicy parków narodowych, i zbrojeniówki. 
To dwustronna umowa, zawierana przez 
partnerów społecznych w drodze roko-
wań. Ponadzakładowy układ obejmuje 
pracowników zatrudnionych przez pra-
codawców jednej branży, zrzeszonych w 
ich organizacji. Układ stanowi podstawę 
ustalania w indywidualnych umowach o 
pracę uprawnień pracowników do wyna-

grodzeń i świadczeń związanych z pracą, 
umożliwia dochodzenie roszczeń. 

Co ważne: związkowcy domagają się 
gwarancji dla niezależności energetycznej 
i efektywności ekonomicznej energetyki 
dzięki układom poligeneracyjnym, pozwa-
lającym wykorzystywać odpady, wdrażania 
innowacyjnych technologii w energetyce i 
ciepłownictwie, także takich, które pozwa-
lają redukować emisję CO2 w istniejących 
blokach energetycznych oraz ciepłowni-
czych, rozwoju karbochemii, mającej dać 
gwarancję zatrudnienia w wyspecjalizo-
wanych miejscach pracy. NSZZ „S” opo-
wiada się za  „budowaniem suwerenności 
energetycznej kraju, opartej na krajowych 
zasobach”, co wiąże się z „rozwojem i do-
inwestowaniem krajowego systemu ener-
getycznego w oparciu o konwencjonalne i 
stabilne bloki energetyczne”.

Wiceminister aktywów państwowych 
Artur Soboń zadeklarował, że strona 
społeczna zostanie włączona w konsul-
tacje dotyczące projektu wydzielenia ak-
tywów węglowych, ale Jarosław Grzesik, 
szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „S”, tak zrelacjonował spotkanie 
zespołu ds. branży energetycznej.

– Pokazali nam dwadzieścia parę 
slajdów prezentacji. Żadnych doku-
mentów, decyzji. Terminów. Zero 
konkretów. Żadnej konkretnej strate-
gii – mówił Grzesik i dodał, że nie ma 

myślenia o transformacji, modernizacji 
czy strategii rozwojowej.

– W dłuższej perspektywie to działa-
nia likwidacyjne – podsumował.

– Możemy zapomnieć o porozumie-
niu paryskim, o sprawiedliwej trans-
formacji. Nie będzie „zielonego węgla” 
i nowoczesnych bezemisyjnych tech-
nologii opartych na węglu – stwierdził 
Piotr Duda, przewodniczący „S” – co 
grozi bezpośrednio bezpieczeństwu 
energetycznemu.

Diabelska alternatywa

Mamy gazoport w Świnoujściu. 
Brakuje nam jednak kawern do maga-
zynowania gazu. Surowiec mógłby po-
chodzić też z gazociągu Polska – Litwa 
(GAZ-SYSTEM SA, operator polskiego 
systemu przesyłowego oraz AB Am-
ber Grid, operator litewskiego systemu 
przesyłowego), z terminalu pływającego 
FSRU w Kłajpedzie. Obie strony liczą na 
wsparcie Komisji Europejskiej przy bu-
dowie gazociągu i tworzeniu międzyna-
rodowych połączeń energetycznych w 
ramach tzw. Energy Market Interconnec-
tion Plan (BEMIP). Inwestycja ma sens 
przy włączeniu jej w system terminali do 
przeładunku gazu w stanie płynnym tan-
sportowanego drogą morską ( do Świ-
noujścia). Jest to realne w perspektywie 
kilku lat, o ile sprawę „prześpi” Rosja, 
co nie wydaje się prawdopodobne. Na 
razie najbliższe źródło gazowe to nasze 
połączenie z gazociągiem jamalskim. Z 
kolei w raporcie amerykańskiego Depar-
tamentu Stanu, przekazanym 19 maja 
br. Kongresowi, napisano, że rezygnacja 
z sankcji na firmę nadzorującą budowę 
rurociągu Nord Stream 2 AG z Rosji do 
Niemiec leży w interesie narodowym 
USA.

W tym samym czasie na wyposażenie 
Floty Bałtyckiej trafiły okręty wyposażo-
ne w broń rakietową, jak stwierdziła FSB, 
„do ochrony infrastruktury Nord Stream 
2” i innych państwowych projektów pali-
wowo-energetycznych na morzach. 

Napięcie w energetyce
ENERGETYKA. OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz jego gospodarczy rozwój gwaran-
tują utrzymanie suwerenności, najważniejszego z atrybutów państwowo-
ści. Związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność”, działające w spółkach 
energetyczno-górniczych, okołoenergetycznych i ciepłowniczych grup 
kapitałowych PGE, Tauron, Enea i Energa, powołały 11 maja br. Ogólnopol-
ski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Związkowcy domagają się gwarancji 
pracowniczych w procesie transformacji energetyki. Planują na 9 czerwca 
br. manifestację w Warszawie. 

Związkowcy domagają 
się podpisania 
ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy dającego 
zabezpieczenie pracownikom 
sektora energetycznego 
i górniczego, budowy 
suwerenności energetycznej 
kraju opartej na krajowych 
zasobach, wprowadzenia 
zapisów gwarantujących 
rozwój energetyki 
w dotychczasowych 
lokalizacjach.

O ile będziemy biernie ulegać 
dyktatowi tzw. Zielonego 
Ładu, dojdzie do sytuacji, 
że rezygnując z własnych 
źródeł energii i energetyki 
tradycyjnej, wyzbywając 
się rodzimego potencjału, 
będziemy zmuszeni kupować 
gaz rosyjski od Niemców. 
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Zadaliśmy ministrowi aktywów pań-
stwowych kilka pytań o przyszłość kra-
jowej energetyki, o import surowców i 
plany z nią związane, czy polska ener-
getyka podoła ogromnemu wysiłkowi, 
potrzebnemu do zaangażowania w pla-
nowane inwestycje i udźwignie ciężar 
utrzymania w ruchu polskiej gospodar-
ki, skoro czeka ją proces transformacji 
i wprowadzania „Zielonego Ładu”? Czy 
grozi nam deficyt mocy energetycznej? 
Co dalej z miejscami pracy w energety-
ce? Jaka jest perspektywa przed gazem 
(w ub.r. paliwo to dostarczyło w Polsce 
ok. 9 proc. energii po uruchomieniu blo-
ku parowo-gazowego o mocy ponad 600 
MW w Płocku) i czy surowiec może po-
chodzić z Gazociągu Polska – Litwa, czy 
raczej z gazociągu jamalskiego, podobnie 
jak ropa z Uralu?  Odpowiedzi brak. 

Cel polityki czy polityka celu?

„Celem polityki energetycznej pań-
stwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i konkurencyjności go-
spodarki. W dokumencie określającej ją 
do 2040 roku brak zobowiązań do reali-
zacji tego celu. Koncentrują się rządzący 
na celach politycznych i klimatycznych. 
Nie są zabezpieczone interesy strategicz-
ne Polski w obszarze energetyki” – alar-
muje Krajowa Sekcja Elektrowni i Elek-
trociepłowni NSZZ „Solidarność”.

Polityka energetyczna państwa nie 
ma jednego podmiotu – jest podzielona 
między Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska i Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych. 

„Autorzy polityki energetycznej 
ignorują możliwość samostanowienia 
i zapewnienia rozwoju gospodarczego 
pod pozorem ograniczeń politycznych 
oraz wymogów środowiska natural-
nego. Prowadzą do narażenia państwa 
na oddziaływanie ze strony lokalnych 
potęg gospodarczych i surowcowych 
oraz do rezygnacji z budowania pozycji 
partnera dla otoczenia geopolitycznego. 
Może dojść do dekapitalizacji aktywów 
przedsiębiorstw energetycznych kosz-
tem pracowników. Praca w energetyce 
przestaje być przedmiotem dumy. Te-
matami dyżurnymi, obok COVID, jest 
transformacja energetyki, zielona ener-
gia, wymagania klimatyczne. To nie 
przekłada się na wzrost wynagrodzeń i 
na tworzenie atrakcyjnych, opartych na 
wiedzy, miejsc pracy” – piszą związkow-
cy energetycy.

Działania rządu w ramach transfor-
macji energetycznej są nakierowane na 
spełnienie oczekiwań zawartych w „Zie-
lonym Ładzie”, w protokole paryskim i 

Polska ma ograniczać 
drastycznie pracę kopalń i 
elektrowni węglowych, ale 
nawet wyzerowanie przez 
nas emisji CO2 nie da redukcji 
niezbędnych dla zapobieżenia 
hipotetycznym nawet 
zmianom klimatu. Nasza 
emisja plasuje nas na 23. 
miejscu w świecie i stanowi  
0,9 proc. emisji światowej.

innych polityczno-ideologicznych de-
klaracjach, co powoduje napięcie wśród 
pracowników sektora energetycznego. 

„Polityka energetyczna Polski do 
2040 roku dotyczy jedynie realizacji 
owego „Zielonego Ładu” i ograniczeń 
protokołu paryskiego, nie spełniając 
wymogów suwerennego i racjonalnego 
decydowania o gospodarczym wyko-
rzystaniu dostępnych nośników energii 
i sposobów ich zabezpieczania i przetwa-
rzania w oparciu o potencjał i możliwo-
ści transformacji krajowej energetyki” 
– czytamy w dokumencie NSZZ „S”. 

Związkowcy domagają się też rekom-
pensowania miejsc pracy utraconych w 
wyniku zmian technologicznych. 

 
Kierunek

Kierunek w Unii Europejskiej wy-
tycza tzw. Zielony Ład i porozumienia 
paryskie z 2014 roku. Czy polska go-
spodarka podoła ogromnemu wysiłko-
wi, potrzebnemu do zaangażowania się 
w takie inwestycje i udźwignie ciężar 
zbliżającej się drugiej fali stranded co-
sts? Dwie wieże betonowej konstrukcji 
chłodni kominowej i pylonów w Ostro-
łęce, przeznaczone do wyburzenia, ozna-
czają kończący się sen o zaawansowanej 
energetyce węglowej.

PKN Orlen szuka nowych źródeł 
ropy, bo ropa z Uralu to do dziś podsta-
wa. W tym roku do Polski przypłynie 
milion ton ropy z USA i Orlen pochwalił 
się „historyczną umową” z firmą Exxon 
Mobil. To jednak niewiele. W 2020 r. 
sprowadziliśmy z Rosji 18 mln ton. 

Z informacji  Ministerstwa Klimatu i 
Środowiska wynika, że do 2040 r. trans-
formacja energetyczna Polski kosztować 
będzie około 1,6 biliona złotych. Polityka 
energetyczna państwa zakłada większą 
dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. 
Zbudowany zostanie rurociąg Baltic 
Pipe, łączący Norwegię, Danię i Polskę, 
rozbudowany terminal LNG w Świno-
ujściu oraz zbudowany terminal pływa-
jący w Zatoce Gdańskiej. Rozbudowane 
zostaną także połączenia z państwami 
sąsiadującymi, krajowa sieć przesyłowa 
i dystrybucyjna oraz infrastruktura ma-
gazynowa.

Wzrost, niezależnej od nas (Porozu-
mienie paryskie w sprawie zmian klimatu 
podpisane 22 kwietnia 2016 r.), opłat za 
emisję dwutlenku węgla zobaczymy na 
naszych rachunkach za energię, a wcze-
śniej w cenach produktów, przy których 
prąd się wykorzystuje. Obecnie koszt 
CO2 to aż 10 gr w cenie 1 kWh energii. 
To swoisty „podatek CO2”, a pieniądze z 
niego przejmuje Skarb Państwa.

Związkowcy m.in. z górniczej „S” 26 
maja br. podpisali w Katowicach z rzą-
dem umowę społeczną dotyczącą szcze-
gółowych warunków dalszego funkcjo-
nowania branży, w tym wygaszania 
kopalń węgla energetycznego do 2049 r., 
pomoc publiczną dla sektora węglowego 
i osłony socjalnej dla górników (urlopów 
przedemerytalnych i 120-tysięcznych 
jednorazowych odpraw pieniężnych 
dla tych, którzy nie przejdą od innych 
zawodów). Umowa społeczna zawiera 
też mechanizmy wsparcia transforma-
cji gospodarki Górnego Śląska. Proces 
transformacji sektora wydobywczego 
ma być jak najmniej bolesny, który nie 
będzie uderzał w ludzi. Komisja Euro-
pejska musi wyrazić zgodę na pomoc 
publiczną dla kopalń. 

Artur S. Górski 

15 maja 2021 r. w siedzibie Krajo-
wego Sekretariatu Metalowców NSZZ  
„Solidarność” w Katowicach odbyło się 
wręczenie przyznanych przez prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę Medali Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Wśród 
dziesięciu odznaczonych na wniosek 
Krajowego Sekretariatu Metalowców 
NSZZ „Solidarność” znaleźli się związ-
kowcy z Regionu Gdańskiego: Karol 
Guzikiewicz, zastępca przewodniczą-
cego KM NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, Roman Kuzimski, zastępca 
przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego, Mirosław Piórek, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu 
Okrętowego i przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Jó-
zefa Piłsudskiego oraz Krzysztof Żmu-
da, przewodniczący KM Remontowa 
Shipbuilding SA w Gdańsku.

W imieniu prezydenta odznaczenia 
wręczyła doradca prezydenta Agnieszka 

Odznaczenia dla związkowców

Odznaczeni. Od lewej stoją: Zdzisław Goliszewski, Karol Guzikiewicz, Roman Kuzimski, Andrzej Karol 
oraz Bogdan Szozda i Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Od lewej siedzą: Waldemar Kościelny, Krzysztof 
Żmuda, Mirosław Piórek, Andrzej Gębara.

Energetycy apelują 
o poparcie
Bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz jego gospodarczy 
rozwój gwarantują utrzymanie suwerenności, najważniejsze-
go z atrybutów państwowości. Krajowy Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich pra-
cowników, nie tylko  do zatrudnionych w branży paliwowo-
-energetycznej, o wzięcie udziału w organizowanej 9 czerwca 
2021 r. akcji protestacyjnej w Warszawie. Delegacja związkowa 
z Regionu Gdańskiego, reprezentująca różne branże, weźmie 
udział w manifestacji, wspierając postulaty energetyków i 
ciepłowników. 

W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem praw 
pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty miejsc 

pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i suwerenno-
ści energetycznej naszego kraju, Rada Krajowego Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” 24 maja 
br. podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Warszawie akcji 
protestacyjnej.

Rozpoczęcie manifestacji nastąpi w stolicy 9 czerwca 2021 r. 
o godz. 12 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
w Polsce (ul. Jasna 14/16a). Następnie zaplanowano prze-
marsz przed siedziby: Ministerstwa Aktywów Państwowych 
(ul. Krucza 36), Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
(pl. Trzech Krzyży 3/5) oraz przed Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3). 

9 czerwca 2021 r. 
manifestacja w Warszawie  

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ustanowiony został w 2018 roku. Jest on 
nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywate-
lom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku przyczyniali się 
do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości 
i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakte-
rze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022. 
Przyznawany  jest osobom żyjącym, które poprzez między innymi: 
1. pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2. walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3. aktywną działalność zawodową i społeczną,
4. twórczość naukową, literacką i artystyczną
– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczu-
cia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypo-
spolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi 
z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Medal nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub 
na wniosek prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych 
oraz wojewodów.

Lenartowicz-Łysik, której towarzyszył 
Bogdan Szozda, przewodniczący Kra-

jowego Sekretariatu Metalowców NSZZ 
„Solidarność”.

(mk)
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Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zawarły 
14 maja br. porozumienie o konsorcjum do wykonania dla Marynarki Wo-
jennej RP fregat pod kryptonimem „Miecznik”. Pierwszym polskim partne-
rem, który dołączy do konsorcjum, będzie Remontowa Shipbuilding SA.

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SA

Powołano konsorcjum  
do budowy fregaty ORP Miecznik

– Powołanie konsorcjum to kamień milowy w projekcie budowy fregat dla Ma-
rynarki Wojennej RP. Kolejnym ważnym krokiem będzie złożenie do Inspektoratu 
Uzbrojenia wstępnego formularza ofertowego. Jesteśmy gotowi do zaprojektowa-
nia i wybudowania okrętów takich jak fregata, opartych na najnowocześniejszych 
technologiach i o dużym stopniu skomplikowania – powiedział Sebastian Chwałek, 
prezes zarządu PGZ SA.

Tego dnia zawarto również porozumienie pomiędzy konsorcjum PGZ-MIECZ-
NIK a stocznią Remontowa Shipbuilding SA. Gdańska stocznia, z którą PGZ SW 
współpracuje w projekcie budowy niszczycieli min Kormoran II, dołączy do kon-
sorcjum w kolejnym etapie postępowania.

– By podołać temu wyzwaniu i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizacja 
tak prestiżowego i niezwykle ważnego kontraktu, potrzebujemy rzetelnych i spraw-
dzonych partnerów. Mając na względzie wagę przedsięwzięcia, chcemy zaangażo-
wać w projekt kolejne polskie firmy, zarówno z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i 
z szeroko rozumianego prywatnego przemysłu stoczniowego i obronnego – dodał 
prezes Chwałek.

Program „Miecznik” zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych okrętów nowego 
typu dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki zapewnią zdolności 
operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zwiększy 
bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania. Okręty mają mieć siłę rażenia 
większą niż używana w Marynarce Wojennej Morska Jednostka Rakietowa.  

Przypomnijmy, że Morska Jednostka Rakietowa dysponuje dwoma dywizjonami 
po sześć wyrzutni pocisków Naval Strike Missile (norweski poddźwiękowy prze-
ciwokrętowy pocisk manewrujący sea-skimming). Każda przenosi po cztery rakiety 
w zasobnikach transportowo-startowych. Łącznie Morska Jednostka Rakietowa 
dysponuje 48 pociskami w wyrzutniach plus pociski zapasowe.  

Z niedawnych deklaracji MON wynika, iż Miecznik będzie okrętem (fregatą) 
ze zdolnościami przeciwlotniczymi. 

Budowa okrętów obrony Wybrzeża to szansa dla rodzimych stoczni. Potrzebny 
jest nie jeden okręt, ale flotylla okrętów z pakietu obronnego (programy moderni-
zacji MW RP: Ratownik, Miecznik, Kormoran, Orka, Murena, Magneto, Czapla).

Co dalej? Szczegóły są zamknięte w „Planie modernizacji technicznej Sił Zbroj-
nych RP w latach 2021–2035 z uwzględnieniem 2020 roku”.  Ten został podpisany 
uroczyście na placu 1. Brygady Pancernej w Wesołej w październiku 2019 roku. 
Plan przewiduje wydatki na modernizację „na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska 
Polskiego”. W nim jest zapis o 524 miliardach złotych, czyli około 130 miliardach 
USD, na nowe uzbrojenie i wyposażenie w 15-letnim horyzoncie czasowym dla 
programów modernizacyjnych.

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

Pierwszym poważnym probierzem realnych możliwości będzie zawieszony do 
niedawna  projekt budowy okrętu Ratownik. Okręt miało zbudować konsorcjum 
złożone z Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA, Stoczni Remontowej Nauta, Stoczni 
Wojennej PGZ i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej.  

Przedsięwzięcia modernizacyjne MW RP to także konieczne pozyskanie okrętów 
podwodnych, okrętów obrony Wybrzeża i jednostek patrolowych OPV (Offshore 
Patrol Vessel) i kontynuacja projektu „Niszczyciel Min Kormoran II”. Wysoce mo-
bilne siły zbrojne, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań, to są nowoczesne 
siły zbrojne. Bez planu modernizacji technicznej to zadanie niewykonalne. 

(asg)
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Moment podpisania dokumentów o budowie fregaty Miecznik.

Ze względu na pandemię wirusa 
SARS-CoV-2, wywołującego choro-
bę COVID-19, wdrożono w naszym 
kraju ograniczenia oraz nowe regu-
ły i sposoby świadczenia pracy. Zbli-
ża się czas powrotu do normalnego 
funkcjonowania gospodarki i zakła-
dów pracy. Co z tych wyjątkowych 
warunków pozostanie z nami, a co 
zmieni nasz rynek pracy? Szczegól-
nie pilne jest uregulowanie kwestii 
związanych z pracą zdalną. 

Gość gdańskich związkowców 
zapowiedziała utworzenie wyspecja-
lizowanej sekcji morskiej w ramach 
OIP w Gdańsku, która zajmie się prze-
strzeganiem prawa pracy i w portach 
i w stoczniach. 

Tym zagadnieniom, w wyjątko-
wym czasie wychodzenia z pandemii 
i jej ograniczeń, poświęcone było 17 
maja spotkanie członków Prezydium 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” z  Katarzyną Łażewską-
-Hrycko, główną inspektor pracy. 

Nadal nie ma regulacji dotyczących 
pracy zdalnej. Została ona wprowadzona 
szczątkowo w Ustawie z 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, w której 
znalazły się dwa rozwiązania. Artykuł 
3, który wprowadza regulację, iż celem 
przeciwdziałania COVID-19 praco-
dawca może polecić pracownikowi wy-
konywanie pracy, przez czas oznaczony, 
określonej w umowie o pracę, poza miej-
scem jej stałego wykonywania. I drugie 
rozwiązanie w ramach tarcz to artykuły 
4f i 4h regulujące, iż w okresie ogłosze-
nia stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, pracownicy i inne 
osoby zatrudnione, w tym poddane 
obowiązkowej izolacji w warunkach 
domowych, mogą, za zgodą pracodawcy 
albo zatrudniającego, świadczyć w trybie 
pracy zdalnej pracę określoną w umowie 
i otrzymywać z tego tytułu wynagrodze-
nie. To jedyne rozwiązania tyczące pracy 
zdalnej. A przecież dotyczy to tak zasad 
BHP, jak i stresu w pracy on-line. 

Praca zdalna nie ma dookreślonych 
norm prawnych w zakładzie pracy, 
funkcjonują zarządzenia i regulaminy. 
Często odbywa się to na podstawie 

porozumienia pracodawcy z pracow-
nikiem. Pojawiły się one w związku 
z sytuacją, w której strony musiały sobie 
jakoś poradzić wobec braku regulacji 
ustawowych. Najczęściej odwołują się 
do rozwiązań związanych z telepracą. 

Przepisy te w żadnej mierze nie re-
gulują czasu pracy pracownika, tego, jak 
praca zdalna ma być polecana, kwestii 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad 
tym tematem trwają od kilku miesięcy 
prace w Radzie Dialogu Społecznego. 
Istnieją duże rozbieżności między or-
ganizacjami pracodawców a pracowni-
ków. Dojdzie zapewne do próby zawar-
cia umowy społecznej.  

Co ważne, na przykład społeczna in-
spekcja pracy działa tam, gdzie są związ-
ki zawodowe. Na dodatek Państwowa 
Inspekcja Pracy ma szeroki zakres za-
dań i obowiązków. Musi je realizować 
w oparciu o przepisy stawiające inspek-
torom określone wymagania. Stąd głosy 
o konieczności wzmocnienia inspekcji 
poprzez dodatkowe uprawnienia. 

Kolejne spotkanie inspektor Łażewskiej-
-Hrycko z gdańskimi związkowcami plano-
wane jest na lipcowe posiedzenie ZRG. 

(asg)

Spotkanie z główną inspektor pracy: 
Praca w czasie pandemii

FO
T. 

AR
TU

R 
GÓ

RS
KI

Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy, na spotkaniu ze związkowcami z gdańskiej „Solidarności”. 

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 

Dyżur Państwowej Inspekcji 
Pracy dla „Solidarności”

Kontrolują 
żurawie

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.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczę-
ła 1 czerwca kontrole na placach budów. 
Są one związane z użytkowaniem żurawi 
wieżowych oraz szybkomontujących. 

Kontrole obejmują w szczególno-
ści bezpieczeństwo organizowania prac 
z wykorzystaniem tych maszyn, nie tylko 
w zakresie operatorów, jak też dla osób wy-
konujących swoje zadania w zasięgu pracy 
żurawi, ale i osób postronnych. 

– Jednym z podstawowych aspektów 
kontroli jest przestrzeganie przepisu li-
mitującego czas pracy, wprowadzonego 
właśnie ze względu na bezpieczeństwo 
i higienę pracy wszystkich osób pracu-
jących na placu budowy – przypomina 
Państwowa Inspekcja Pracy. 

Każda kontrola jest prowadzona w dwu-
osobowym zespole inspektorskim składają-
cym się z prawnika (odpowiedzialnego za 
sprawdzenie przepisów i umów cywilno-
prawnych) oraz inżyniera (specjalizującego 
się w kontrolach sektora budowlanego). 

(tm)
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Instytut Dziedzictwa Solidarno-
ści zaprasza na  wystawę zaty-
tułowaną „Księża Solidarności”, 
którą oglądać będzie można od 
3 czerwca do 4 lipca 2021 roku w 
bazylice św. Brygidy w Gdańsku. W 
trudnych realiach PRL-u katoliccy 
duchowni z całego kraju otaczali 
wsparciem i opieką nie tylko dzia-
łaczy „Solidarności”, ale i miliony 
Polaków pragnących obalenia ko-
munistycznego systemu. 

W celu upamiętnienia ich wkła-
du w demokratyczne przemiany 1989 
roku Instytut Dziedzictwa Solidarności 
przygotował wystawę „Księża Solidar-
ności”. Ekspozycja składa się z 14 tablic 

przekrojowo prezentujących wkład 
Kościoła katolickiego i poszczególnych 
jego przedstawicieli w rewolucję „So-
lidarności” i pokonanie komunizmu 
w XX wieku. Odwiedzającym przed-
stawieni zostaną najważniejsi duchowi 
patroni NSZZ  „Solidarność” oraz wy-
brani kapelani Związku. Tablice zawie-
rają między innymi biogramy księży, a 
szczególną uwagę poświęcono sylwet-
kom bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kard. 
Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła 
II. Całość poprzedzają tablice informu-
jące o kontekście historycznym, w tym 
plansze o Mszach św. za Ojczyznę, piel-
grzymkach ludzi pracy na Jasną Górę 
czy zaangażowaniu Kościoła rzymsko-
katolickiego w „Solidarność”.  

Prezydium oświatowej „Solidarności” domaga się, by propozycje zmian 
w systemie wynagradzania nauczycieli były poprzedzone konsultacjami 
wśród członków Związku i przeprowadzeniem badań ankietowych. Na-
uczycielska „S” domaga się też analiz budżetowych i przeliczeń skutków 
finansowych propozycji ze strony MEiN.

O co upomina się oświatowa „Solidarność”? 
Stanowisko ws. projektu 
zmian systemu płac

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
z siedzibą w Gdańsku, popierając stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z dn. 13 maja br., oczekuje: 

1. zagwarantowania znaczącej podwyżki płac nauczycieli, co oznacza m. in. zapew-
nienie zwiększenia obecnych nakładów na oświatę o co najmniej kilka miliardów 
złotych.

2. zagwarantowania mechanizmu corocznej – stałej waloryzacji wynagrodzeń, nali-
czanie ich od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

3. odejścia od zamiaru zwiększenia pensum, które ma być s�nansowane likwidacją
świadczenia urlopowego, świadczenia na start, odebraniem lub zmniejszeniem 
innych dodatków �nansowych dla nauczycieli.

Propozycje zmian w systemie wynagradzania nauczycieli muszą też być poprze-
dzone konsultacjami wśród naszych członków, przeprowadzeniem badań ankieto-
wych. Należy również domagać się analiz, przeliczeń skutków �nansowych propo-
zycji ze strony MEiN.

W imieniu Prezydium Sekcji:
Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego Sekcji

Anna Kocik, zastępca przewodniczącego Sekcji
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

OŚWIATA

Wśród propozycji MEiN jest zmia-
na wysokości pensum – o dwie godziny. 
Zwiększenie wynagrodzenia ma wyni-
kać ze zwiększenia pensum kosztem 
likwidacji świadczenia urlopowego dla 
nauczycieli i innych dodatków. Na to 
nie ma zgody NSZZ „Solidarność”.

Jak czytamy w propozycji mini-
sterstwa, „zwiększenie pensum będzie 
się wiązało z ruchami kadrowymi, w 
związku z powyższym proponuje się 
w trzyletnim okresie przejściowym 
zastosowanie działań osłonowych dla 

nauczycieli, dających możliwość ela-
stycznego przechodzenia na nowy 
system. Rozwiązania kadrowe będą 
uwzględniały decyzję nauczyciela o 
zwiększeniu pensum z jednoczesnym 
wzrostem wynagrodzenia lub zachowa-
nie dotychczasowego wymiaru pensum 
i ustalenie proporcjonalnego wynagro-
dzenia zasadniczego”.

– Związki zawodowe chciałyby do-
prowadzić do tego, aby była podwyżka 
bez jakichkolwiek dodatkowych wy-
magań. Z drugiej strony mamy bardzo 

wiele środowisk, które naciskają na to, 
aby nauczyciel miał jednak nieco wię-
cej godzin zajęć z uczniami. Według 
statystyk, które przysłała nam OECD, 
Polska jest jednym z państw, w których 
nauczyciel ma najniższe pensum godzin 
tablicowych. Większość nauczycieli ma 
18 godzin. Ze swojej praktyki wiem, że 
gdyby wprowadzić tak duże pensum jak 
średnia dla OECD (24 godziny), byłoby 
to bardzo obciążające. Moim zdaniem 
doprowadziłoby to do przemęczenia 
nauczycieli i spadku jakości nauczania. 
Stąd bardzo delikatna propozycja zwięk-
szenia pensum o dwie godziny i w związ-
ku z tym podwyższenia wynagrodzeń 
nauczycieli, bo chcemy powiązać jedno 
z drugim. Nauczyciele powinni zarabiać 
więcej i to powiększenie pensum o dwie 
godziny będzie dobrym momentem, aby 
rozmawiać o wzroście ich wynagrodzeń  
– mówił 31 maja br. na antenie Radia 
Gdańsk wiceminister edukacji Dariusz 
Piontkowski.  

Stawki wynagrodzenia, jakie propo-
nuje ministerstwo, mają odnosić się do 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
w danym roku w przypadku początku-
jących nauczycieli. Jak warunkowanie 
zarobków ludzi po studiach od mini-
malnej płacy krajowej ma służyć pod-
niesieniu prestiżu zawodu?  Odpowiedzi 
wymaga pytanie, czy będzie to wyna-
grodzenie wyliczane za 2021 rok, czy za 
2022 rok? Przypomnijmy, że zgodnie z 
treścią porozumienia zawieszającego 
strajk nauczycieli miało to być średnie 
wynagrodzenie w gospodarce.

– Proponujemy, aby powiązać wyna-
grodzenia z minimalną płacą krajową. 
W ostatnich latach płaca minimalna 
wyraźnie wzrasta. Nauczyciel pełni 
ważną funkcję, jego zawód jest ważny 
społecznie i powinien być dobrze wyna-
gradzany – podsumował wiceminister. 

Przypomnijmy, że Rada Krajowej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” odrzuciła przesłany 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
„Materiał wyjściowy do dyskusji w ra-
mach dalszych prac Zespołu do spraw 
statusu zawodowego pracowników 
oświaty”. 

– Zmiana systemu wynagrodzeń jest sprawą waż-
ną. Wydaje się, że na razie MEiN popełnił błąd. Nie 
można, mówiąc umownie, siadać do stołu rozmów, 
nie proponując żadnych dodatkowych pieniędzy na 
zmianę systemu płac. Mają je pokryć tylko oszczęd-
ności wynikające z podwyższenia o dwie godziny 
obowiązkowego pensum oraz ograniczenia świad-
czeń socjalnych. Kontrowersje wzbudza niejasny 
mechanizm, który miałby zapewnić coroczną walo-
ryzację wynagrodzeń nauczycielskich, o co zabiegała 
od lat oświatowa „Solidarność” (odniesienie do płacy 
minimalnej jest mniej korzystne niż do przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nawet 
do corocznego wskaźnika PKB). Poza tym zbyt lako-

nicznie mówi się o zagrożeniu ewentualnymi zwolnieniami z tego tytułu. A to grozi 
szczególnie nauczycielom z tzw. małych szkół oraz nauczania początkowego. Ich 
etat wynosi obecnie 20 godzin, odejmując godziny na specjalistów od języka obce-
go (angielskiego), czasami też wychowania �zycznego czy podstaw informatyki, to
dłużej niż proponowane trzy lata, może być nie więcej niż 18/20. Jest to sprawa dla 
NSZZ „Solidarność” bardzo ważna, bo chodzi o los ludzi. 

W propozycjach MEiN jest wiele spraw do dyskusji, jak chociażby odejście od pro-
pozycji kwotowych na rzecz procentowych, stąd nasza propozycja przeprowadzenia 
analiz i badań. 

Rodzi się re�eksja ogólna. To podejście do negocjacji ze strony MEiN pokazuje,
że koalicja rządząca niezbyt otwiera się na poważne wsparcie ludzi oświaty. Ten brak 
widać też w propozycjach, a raczej ich braku w „Nowym Polskim Ładzie”. Szkoda. 

Gospodarka, szczególnie w cieniu epidemii, jest sprawą bardzo ważną, ale edu-
kacja, kultura, jak sprawy mądrego wychowania młodych pokoleń, to �lary ducho-
wej tożsamości, patriotyzmu, a więc przyszłości narodu, Polski. Nie możemy o tym 
zapominać, bo jutro wykuwa się dzisiaj. 

Wojciech Książek
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”  

z siedzibą w Gdańsku

„Materiał ten nie uwzględnia nasze-
go głównego postulatu powiązania wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
ze średnim wynagrodzeniem w gospo-
darce narodowej. Z oburzeniem przyj-
mujemy fakt, iż przedstawiony nam 
dokument, będący efektem dwuletniej 
pracy resortu oświaty, nie gwarantuje 
realizacji VI punktu Porozumienia za-
wartego między NSZZ „Solidarność” 
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 7 
kwietnia 2019 r.” – czytamy w stanowi-
sku sekcji. 

Wynagrodzenie zasadnicze ma być, 
jak dotychczas, uzależnione od po-
ziomu wykształcenia, etapu rozwoju 
zawodowego nauczyciela (kwotowy 
wzrost wynagrodzenia zasadniczego w 
związku z uzyskaniem, odpowiednio, 
stopnia nauczyciela mianowanego oraz 
stopnia nauczyciela dyplomowanego). 
Wynagrodzenie ma składać się z wy-
nagrodzenia zasadniczego, dodatku 
za wysługę lat, wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw, wynagrodzenia za pełnienie 
powierzonych funkcji (ewentualne 
rozszerzenie funkcji uprawniających 
do dodatku), dodatku za warunki pra-
cy, dodatku motywacyjnego, innych 
składników wynikających ze stosunku 
pracy – nagród, odpraw, dodatkowych 
wynagrodzeń rocznych. Nowością ma 
być wprowadzenie dodatku za specjali-
zacje zawodowe. Minimalne stawki do-
datków mają zostać określone w drodze 
rozporządzenia.

Zmianie ulegnie sposób przeprowa-
dzania awansu zawodowego nauczycie-
li. MEiN proponuje zmniejszenie liczby 
stopni awansu zawodowego. Likwidacji 
ma ulec stopień nauczyciela kontrakto-
wego. Wprowadzenie do zawodu na-
uczyciela ma trwać co najmniej cztery 
lata. Po tym czasie ma być przepro-
wadzony wystandaryzowany egzamin 
zewnętrzny.  

Artur S. Górski

Księża „Solidarności” na wystawie w bazylice

3 czerwca 2021 r. Otwarcie wystawy w bazylice św. Brygidy.
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Walczymy o prawo wyboru 

– Związek chce dbać o prawa pra-
cowników, którzy ciężko pracują całe 
swoje życie zawodowe i chcą wreszcie 
godnie przejść na emeryturę i odpo-
czywać w kwiecie wieku. „Solidarno-
ść” chce w sposób prawny i logistyczny 
wspomóc obywateli w tym ważnym 
celu, jakim jest przegłosowanie w par-
lamencie i podpisanie przez prezyden-
ta ustawy o emeryturach stażowych 
– oznajmił Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.   

Emerytura nie jest obowiązkiem, 
jest uprawnieniem. Projekt ustawy 
o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw, 
wprowadzający emerytury stażowe dla 
osób, które uzbierają kapitał minimalny, 
pozwalający na uzyskanie co najmniej 
minimalnej emerytury i udokumentu-
ją staż, będzie zgłoszony do Sejmu po 
podpisaniu przez co najmniej 100 tysię-
cy Polaków. NSZZ „S” w lipcu br. ruszy 
ze zbieraniem podpisów.

25 maja br. powołany został Ko-
mitet Inicjatywy Ustawodawczej. Po 
zebraniu  tysiąca podpisów obywateli 
popierających projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
pełnomocnik komitetu zawiadomi o 
tym marszałka Sejmu wraz z wnioskiem 
legislacyjnym. 

– Powołaliśmy komitet inicjaty-
wy obywatelskiej w sprawie emerytur 
stażowych. W skład komitetu weszli 
członkowie Komisji Krajowej i nie 
tylko, którzy złożyli stosowne oświad-
czenia. Przed nami zebranie minimum 
tysiąca podpisów, by złożyć dokumenty 
u pani marszałek Elżbiety Witek. Mamy 
nadzieję, że z początkiem lipca będzie-
my mogli ruszyć pełną parą. Nie inte-
resuje nas zebranie wymaganych 100 
tys. podpisów, dla nas bardzo ważne 
jest, by było ich więcej. Na ostatnim 
posiedzeniu RDS z udziałem premiera 
Morawieckiego, gdy rozmawiano o Pol-
skim Ładzie, podkreśliłem, że Zjedno-
czona Prawica nie do końca wsłuchała 
się w głos obywateli albo niedosłyszy na 
jedno ucho, bo za każdym razem, gdy 

spotykamy się z obywatelami, mówi się 
o emeryturach stażowych. Dlatego bie-
rzemy sprawy w swoje ręce i korzysta-
my z narzędzia, jakim jest demokracja 
bezpośrednia. Jesteśmy skuteczni. Przy-
pomnę tylko święto Trzech Króli, płacę 
minimalną czy referendum emerytalne 
– powiedział 25 maja br. Piotr Duda. 

Kluczowa jest zmiana w art. 24 ust. 
1c obecnej ustawy: 

Ubezpieczonym urodzonym po 31 
grudnia 1948 r., którzy mają okres skład-
kowy co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 
lat dla mężczyzn, przysługuje emerytu-
ra przed osiągnięciem wieku, o którym 
mowa w ust. 1 o ile emerytura przysłu-
gująca z Funduszu, określona w art. 26, 
łącznie z okresową emeryturą kapitałową, 
albo emerytura przysługująca z Funduszu 
jest co najmniej równa kwocie, o której 
mowa w art. 85 ust. 2 (obecnie 1250 zł 
miesięcznie – dop. red.).  

Projekt ustawy opiera się na założe-
niu, że osobami uprawnionymi do tzw. 
emerytury stażowej będą te, które zgro-
madzą co najmniej kapitał minimalny, 
uprawniający do otrzymania emerytu-
ry minimalnej oraz osiągną staż pracy. 
W przypadku kobiet to 35 lat podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, a w przy-
padku mężczyzn – 40 lat. Pracownik czy 
pracownica, którzy zdecydują się przejść 
na emeryturę, będą mieli zapewnioną co 
najmniej minimalną emeryturę, a pań-
stwo nie będzie musiało do niej dopłacać, 
bo kapitał został zgromadzony. 

Obecnie, aby otrzymać emeryturę 
minimalną (art. 87 Ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych) trzeba osiągnąć wiek 
emerytalny, po drugie posiadać odpo-
wiednią liczbę wymaganych okresów 
składkowych i nieskładkowych.

Umowa z prezydentem

Prezydent RP Andrzej Duda, mimo 
podpisanych ze Związkiem dwóch 
deklaracji programowych: w 2015 
i w 2020 r., nie przedstawił projektu 
ustawy o tzw. emeryturach stażowych. 
Powołał za to Radę ds. Społecznych, 
która ma zająć się tym tematem. 

– W ramach Rady ds. Społecznych 
przed nami wyzwania i nie tylko dysku-

sja, ale przede wszystkim jakaś propozy-
cja dotycząca tzw. emerytury stażowej. 
To na pewno jest temat, który muszę 
podjąć. Co do tego nie ma żadnych wąt-
pliwości i to nie jest to, „czy chcę, czy 
nie”, ale ja się do tego zobowiązałem i 
muszę je podjąć w drugiej kadencji 
– powiedział prezydent Duda podczas 
posiedzenia Rady ds. Społecznych.    

To jednak nie zadowala związkow-
ców, gdyż – jak powiedział Piotr Duda, 
przewodniczący KK NSZZ „S” – Zwią-
zek zawierał porozumienia programo-
we z prezydentem RP, nie z Radą ds. 
Społecznych.  

Przypomnijmy, że umowa progra-
mowa z kandydującym Andrzejem 
Dudą z 5 maja 2015 r. dała zielone 
światło do współpracy NSZZ „S” z – jak 
się okazało, przyszłym prezydentem 
RP. Chodziło głównie o przywrócenie 
wieku emerytalnego, pod którym to 
postulatem Związek zebrał w 2012 r. 
trzy miliony podpisów, a które zostały 
przez ówczesny rząd Donalda Tuska 
„przemielone”. Wiek emerytalny został 
obniżony, jednak kwestia emerytur sta-
żowych wciąż czeka na realizację.

– Ta nasza inicjatywa obywatelska 
wspomaga nasz kontrakt z panem pre-
zydentem i pomaga prezydentowi, aby 
„przeciwstawić się” Zjednoczonej Pra-
wicy i wreszcie złożyć projekt na ręce 
marszałek Sejmu. Jestem o tym przeko-
nany, że taką wiarygodnością dla pana 
prezydenta będzie to, że jako pierwszy 
obywatel RP podpisze się na tym pro-
jekcie, że wspiera projekt obywatelski 
emerytur stażowych – podkreślił prze-
wodniczący „Solidarności”. Po sześciu 

latach „stażowe” nadal ograniczone są 
do służb mundurowych. Na dodatek, 
jak zauważył Piotr Duda ogłaszając 
inicjatywę obywatelską, tzw. 13 i 14 
emerytury pochodzą z funduszu soli-
darnościowego, czyli z części składek na 
Fundusz Pracy. Tym bardziej sprawie-
dliwy jest postulat tzw. emerytur stażo-
wych: pracownicy, którzy będą chcieli 
przechodzić na te emerytury sami sobie 
kapitał wypracowali, bez niczyjej łaski i 
bez wsparcia z Funduszu Pracy. 

Konstytucja

Przy staraniach o „emerytury stażo-
we” należy zadbać, aby nie doszło do 
kolizji z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, 
który stanowi, że obywatel ma prawo 
do zabezpieczenia społecznego w razie 
niezdolności do pracy ze względu na 
chorobę lub inwalidztwo oraz po osią-
gnięciu wieku emerytalnego. Zakres 
i formy zabezpieczenia społecznego 
określa ustawa. W myśl tego zapisu, 
zgodnie z Konstytucją RP, prawo do 
zabezpieczenia społecznego przysłu-
guje ze względu na osiągnięcie wieku 
emerytalnego. Po przyjęciu projektu 
obywatelskiego można zakładać, że 
ustawodawca rozszerzy zakres upraw-
nień emerytalnych w ustawie. Trudniej 
o zmianę konstytucji. To Sejm i Senat 
zdecydują, czy ewentualnym rozwią-
zaniem byłaby zmiana konstytucji i 
wpisanie nowych zasad przyznawania 
świadczeń ze względu na spełnienie 
określonych kryteriów.  

Efektywne wydłużanie wieku

Od kilku miesięcy rządzący mówią 
o zachętach do pracy po osiągnięciu 
wieku emerytalnego poprzez ulgi po-
datkowe, zachęcające do dłuższej pracy 
zawodowej, stawiając na „efektywne 
wydłużanie” wieku przechodzenia na 
emeryturę. W Krajowym Planie Od-
budowy, wyznaczającym tryb i sposób 
wydawania i inwestowania 24 mld 
euro w ramach Funduszu Odbudowy 
ze  wspólnego budżetu Unii Europej-
skiej, rząd zapowiedział „efektywne 
wydłużenie wieku emerytalnego”. Z 
kolei zapowiedziany w programie PiS 
na kolejne lata w tzw. Polskim Ła-
dzie „reset systemu fiskalnego”, ma na 

INICJATYWA OBYWATELSKA DLA EMERYTUR STAŻOWYCH 

Prawo 
wyboru 

Demokracja bezpośrednia, obywatelska inicjatywa ustawodawcza, pozwa-
la nam kształtować prawo w naszym państwie. NSZZ „Solidarność” chce tą 
drogą wprowadzić przepisy o tzw. emeryturach stażowych, czyli umożliwić 
nam przejście na co najmniej minimalną emeryturę po osiągnięciu stażu 
pracy – w przypadku kobiet 35 lat okresów podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, a dla mężczyzn 40 lat. 

Projekt ustawy opiera się 
na założeniu, że osobami 
uprawnionymi do tzw. 
emerytury stażowej będą 
te, które zgromadzą co 
najmniej kapitał minimalny, 
uprawniający do otrzymania 
emerytury minimalnej 
oraz osiągną staż pracy. 
W przypadku kobiet to 35 lat 
podlegania ubezpieczeniom 
społecznym, a w przypadku 
mężczyzn – 40 lat. 
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celu ulżenie gorzej zarabiającym oraz 
emerytom. 

Podniesienie wieku, w którym Po-
lacy będą przechodzić na emeryturę, 
z politycznego punktu widzenia jest 
niemożliwe. Przekonały się o tym rzą-
dy Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Wy-
borcy nie wybaczyliby takiej zmiany. 
Z drugiej strony mamy starzejące się 
społeczeństwo i deficyt w ZUS, które-
go zobowiązania przekraczają 3 biliony 
złotych. Rząd zamierza wprowadzić sys-
tem zachęt i ulg podatkowych dla osób, 
które osiągnąwszy prawo do świadcze-
nia z ZUS, zdecydują się kontynuować 
pracę. 

KPO przewiduje środki na system 
szkoleń z kwalifikacji niezbędnych na 
zmieniającym się rynku pracy. Ulga 
wymaga dopracowania, np. czy miała-
by ona trafiać na Indywidualne Konto 
Emerytalne, do wykorzystania po 5 
latach? Wysokość obniżki podatku 
dochodowego zostanie dopiero wyli-
czona. 

W rządowym dokumencie Krajowy 
Plan Odbudowy przejście na emeryturę 
w wieku 60 lat i 65 lat nazywa się „moż-

liwością”. Tym bardziej należy się nam 
wybór, czyli „emerytura stażowa”. 

Nie wszyscy skorzystają 
z emerytury stażowej

Zdaniem Henryka Nakoniecznego, 
członka Prezydium Komisji Krajowej, 
w przypadku wprowadzenia emerytur 
stażowych w 2022 roku i po skorzysta-
niu z nich przez 100 procent uprawnio-
nych, w pierwszym roku na emeryturę 
stażową mogłoby przejść ponad 200 tys. 
osób. Z kolei przez pierwsze 5 lat około 
570 tys. osób, a potem liczba ta spadła-
by poniżej 60 tys. osób rocznie (nadal 
zakładając, że na emeryturę stażową 
przeszliby wszyscy uprawnieni). 

– Należy założyć, że te liczby będą 
mniejsze, choćby ze względu na ten nie-
zbędny kapitał umożliwiający przejście 
na emeryturę. W zależności od oceny, 
to może być od 50 do 70 proc. – wyja-
śniał Nakonieczny.

Henryk Nakonieczny przypomniał 
również, że „Solidarność” już w 2012 
roku złożyła projekt dotyczący zmiany 
w systemie ubezpieczeń społecznych, 
który zakładał objęcie pełnym ubez-
pieczeniem społecznym wszystkich 
zatrudnionych bez względu na formę 
zawartej umowy i objęcia ich składka-
mi proporcjonalnie do uzyskiwanych 

Etapy postępowania 
 Utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej przez grupę co najmniej 15 

obywateli polskich. 

 Wyznaczenie pełnomocnika komitetu. 

 Zebranie 1000 podpisów obywateli popierających projekt – udzielenie poparcia 
projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia i 
nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcz-
nego podpisu. 

 Zawiadomienie przez pełnomocnika komitetu marszałka Sejmu o utworzeniu 
komitetu, wraz z dołączonym projektem ustawy i podpisami obywateli. 

 W razie spełnienia wszystkich wymogów marszalek Sejmu w ciągu 14 dni od 
doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu. 

 Po otrzymaniu zawiadomienia komitet ogłasza, w dzienniku o zasięgu ogól-
nopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsca 
udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. 

 Rozpoczęcie kampanii promocyjnej w celu uzbierania poparcia 100 000 obywa-
teli (zalicza się wcześniej zebranych 1000 podpisów).

 W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy 
– udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok 
swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego 
PESEL, własnoręcznego podpisu. 
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Ukończone  
lata życia

Średnia dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn w miesiącach 
na 25 marca 2021 r. 

Średnia dalszego trwania życia 
kobiet i mężczyzn w miesiącach 
na 25 marca 2019 r.

60 247,7 260,7

65 204,3 217,1

70 164,8 176,8

75 128,7 139,2

80 96,4 105,1

85 69,4 77,4

90 49,6 56,3
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– Decyzja Komisji Krajowej to skorzystanie z narzędzia, które daje nam konstytucja, 
czyli bezpośrednia demokracja. Dlatego przez najbliższe pół roku to obywatele 
przejmą w konkretnym projekcie ustawy władzę w naszym kraju. Decyzja „Solidar-
ności” jest jednoznaczna – obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy na 
co dłużej czekać. Nasza cierpliwość się wyczerpała. Byliśmy cierpliwi przez ostatnie 
sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Musimy przejąć sprawy w swoje ręce 
– w ręce obywateli. A my, jako związek zawodowy „Solidarność”, chcemy w sposób 
prawny i logistyczny wspomóc obywateli w tym bardzo ważnym celu, jakim jest 
przegłosowanie w Sejmie i podpisanie przez prezydenta ustawy o emeryturach 
stażowych – powiedział Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”. 

przez nich dochodów. To rozwiązanie 
przyniosłoby przychody do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 15 
mld zł rocznie netto.

 Jak ZUS liczy emeryturę?

Zebrany kapitał jest dzielony przez 
przewidywaną liczbę miesięcy, którą 
Polacy przeżywają. Należy podzielić 
kwotę zwaloryzowanych składek na 
ubezpieczenie emerytalne na indy-
widualnym koncie ubezpieczonego 
i subkoncie oraz ze zwaloryzowanego 
kapitału początkowego (historii eme-
rytalnej tych, którzy pracowali przed 
1999 r.) przez średnie dalsze trwanie 
życia w momencie przejścia na eme-
ryturę. 

Wysokość emerytury zależy od  
średniego dalszego trwania życia ko-
biet i mężczyzn (czas życia po przejściu 
na emeryturę), które wylicza Główny 
Urząd Statystyczny. Okazuje się, że w 
ostatnich latach skrócił się średni czas 
trwania życia Polaków.   

Zgodnie z ustawą o emeryturach 
i rentach „średnie dalsze trwanie ży-
cia ustala się wspólnie dla mężczyzn i 
kobiet oraz wyraża się w miesiącach”. 
Mężczyźni są o tyle poszkodowani, 
gdyż później przechodzą na emeryturę, 
a statystycznie żyją krócej niż kobiety, 
ale za to ich emerytury są wyższe.

 Według najnowszych „tablic” GUS 
kobieta w wieku emerytalnym (po 
ukończeniu 60 lat) statystycznie bę-
dzie żyć 247,7 miesiąca (ponad 20 lat), 
mężczyzna przechodząc na emeryturę 
w wieku 65 lat ma przed sobą 204,3 
miesiąca życia (17 lat). Osoby w wieku 
61 i 66 lat mają przed sobą odpowied-
nio 238 i 196 miesięcy życia. Przez te 
wartości dzielony jest ich kapitał. 
Emeryt, który np. zebrał 500 tys. zł na 
koncie emerytalnym i zdecyduje się na 
przejście na emeryturę w wieku 65 lat, 
dostanie świadczenie ok. 2447 zł. Ten, 
który ma identyczną kwotę na koncie, 
ale przejdzie na emeryturę w wieku 66 
lat, dostanie świadczenie ok. 2551 zł.

Także epidemia COVID-19, ograni-
czenie dostępności do lekarzy i rosną-
cy „dług zdrowotny” mają wpływ na 
wysokość emerytur z powodu wzrostu 
śmiertelności. Nastąpił spadek średnie-
go dalszego trwania życia we wszyst-
kich przedziałach wiekowych, m.in. o 
13,8 miesiąca dla 60-latków i 13,3 mie-
siąca dla 65-latków, 7,7 miesiąca dla 
80-latków, 4,2 miesiąca dla 90-latków. 
Po 1990 r. odnotowano spadki długości 
życia w latach: 1991, 2003, 2015, 2017 i 
2018 r. i w 2020 r.  

Najnowsza tablica trwania życia 
(od kwietnia br. do marca 2022 r. ZUS 
będzie wykorzystywał ją do obliczenia 
wysokości emerytury) pozwala obliczyć 
emeryturę 65-latka wyższą o 6,5 proc., a 
60-latka wyższą o 5,6 proc. niż na pod-
stawie poprzedniej tablicy. 

W przypadku 60-latki z kapitałem 
500 tys. zł emerytura wyniesie 2018,57 
zł (o 106,52 zł więcej). W przypadku 65-
-latka z tym samym kapitałem: 2447,38 
zł (wzrost o 149,59 zł). Nie uwzględnia-
my przy tym opłacenia dodatkowych 
składek i waloryzacji.

Wysokość hipotetycznej emerytury 
możemy obliczyć w kalkulatorze udo-
stępnionym na stronie zus.pl. Informa-
cję znajdziemy też na profilu na PUE 
ZUS.  

Przypomnijmy, że w tym roku 
wskaźnik waloryzacji świadczeń eme-

rytalno-rentowych wynosi 104,24 proc. 
i wynika ze stopnia inflacji. 1 marca br. 
minimalna emerytura została podnie-
siona o wskaźnik waloryzacji, dając 
kwotę 1250,88 zł.  

 System zdefiniowanej składki  

Nie warto pracować na czarno lub 
bez ubezpieczenia za granicą. Problem 
pojawi się, gdy trzeba będzie „uzbierać” 
staż, by skorzystać z emerytury. Jeśli 
chcemy mieć wyższe świadczenie, nie 
gódźmy się na wypłatę części wynagro-
dzenia „pod stołem”.  

Obowiązuje system zdefiniowanej 
składki, w którym wysokość otrzymy-
wanego świadczenia uzależniona jest 
od wysokości wnoszonej do systemu 
składki w czasie aktywności zawodowej 
i poziomu stopy zwrotu z inwestycji. 
Każdy ubezpieczony finansuje własną 

Obywatelska inicjatywa 
ustawodawcza

Nie warto pracować na 
czarno lub bez ubezpieczenia 
za granicą. Problem pojawi 
się, gdy trzeba będzie 
„uzbierać” staż, by skorzystać 
z emerytury. Jeśli chcemy 
mieć wyższe świadczenie, nie 
gódźmy się na wypłatę części 
wynagrodzenia „pod stołem”.  

emeryturę. Im więcej składek odłożymy 
i im później przejdziemy na emerytu-
rę, tym wyższe świadczenie otrzymamy. 
Każdy rok przepracowany po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego podwyższa 
naszą emeryturę o ok. 8 proc. Decyzja 
zależy od nas, dorosłych ludzi. 

Artur S. Górski

Na podstawie: 
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych 
ustaw, (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2017 r., 
poz. 38). 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z 25 marca 2021 r. 
w sprawie tablicy średniego dalszego 
trwania życia kobiet i mężczyzn.

System repartycyjny
Obecny system emerytalny jest oparty o tzw. system repartycyjny, czyli państwo 
zabiera nam z naszych pensji ok. 32 proc. w formie składek na tzw. ubezpieczenia 
społeczne (w częściach płatnych przez pracownika i pracodawcę). Oprócz ubezpie-
czeń społecznych, z wynagrodzenia obliczana jest również składka na ubezpiecze-
nie zdrowotne w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru składek.

Składki na ubezpieczenia emerytalne wynoszą 19,52 proc. podstawy wymiaru, 
a na ubezpieczenia rentowe – 8 proc. podstawy. Koszty składki emerytalnej są 
podzielone po połowie na pracodawcę i pracownika, rentowej w proporcji 77 proc. 
i 23 proc. ze  składek pobranych od pracujących wypłacane są dzisiejsze emerytury 
i renty. Na naszych indywidualnych kontach emerytalnych państwo zapisuje, ile 
jest nam winne.  

Na stronie internetowej 
www.solidarnosc.gda.pl 
znajdą Państwo informację 
dotycząca procedury 
obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej, projekt 
ustawy o emeryturze 
stażowej oraz listę do 
zbierania podpisów. 
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W ciągu minionych 25 lat (od 1995 do 2020 roku) w województwie pomor-
skim zawarto i zarejestrowano 821 zakładowych układów zbiorowych 
pracy. Duża część z nich jednak nie przetrwała próby czasu. Na 31 grudnia 
2020 roku tylko u 440 pracodawców obowiązywały  zakładowe układy 
zbiorowe pracy.

Wnioski o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy, 
które wpłynęły do OIP w Gdańsku (w wybranych latach)

był wyższy poziom uzwiązkowienia niż 
teraz, była inna struktura gospodarki, 
mieliśmy duże zakłady z licznymi za-
łogami, często odziedziczone z po-
przedniego okresu, lepsze warunki do 
regulowania przy zastosowaniu metody 
układowej. Dzisiejsza struktura gospo-
darki jest inna, dominują mniejsze pod-
mioty gospodarcze.

Trzecim czynnikiem wpływającym 
na niski poziom objęcia układami zbio-

rowymi pracy jest brak pewnej tradycji 
w  ich zawieraniu.

Podstawą są branżowe układy 
zbiorowe pracy

Zdaniem Sławomira Adamczyka  w 
zachodnich państwach UE poziom i ja-
kość rokowań zbiorowych jest wyższa, 
ponieważ wykorzystały one ten moment, 
kiedy zaraz po II wojnie światowej doszło 
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W czasie debaty poświęconej negocjacjom zbiorowym okręgowy inspektor pracy 
w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski przedstawił krótki raport dotyczący zakładowych 
układów zbiorowych pracy w woj. pomorskim w okresie od 26 listopada 1994 roku 
do 31 grudnia 2020 roku.

W pierwszym pełnym roku (1995) działania ustawy o zakładowych układach 
zbiorowych pracy 297 pracodawców podpisało takie układy ze swoimi pracownika-
mi. Rok później było ich już 393, a w 1997 roku – 432. Liczba ponad 400 układów 
utrzymywała się przez następne ponad 20 lat. Pod koniec 2003 roku było ich naj-
więcej, bo 455 ZUZP. 31 grudnia 2020 roku obowiązujących ZUZP w województwie 
pomorskim było 440. Co roku wpływały nowe wnioski rejestracyjne, jednak wiele 
układów traciło moc prawną. I tak, w 1995 roku do OIP w Gdańsku wpłynęło 156 
wniosków dotyczących nowo zawartych ZUZP, rok później takich wniosków było 
89. W kolejnych latach liczba wniosków spadała: w 2018 roku było ich 5, w 2019 
było ich 4, a w 2020 – 6.

Zakładowe układy zbiorowe pracy wprowadzały wiele rozwiązań korzystnych 
dla pracowników. Dotyczyły one między innymi zwiększenia odpisów na zakładowy 
fundusz socjalny, w tym na emerytów i rencistów, lub zasilania funduszu dodatko-
wymi środkami, a także pozakodeksowych uprawnień dla osób przechodzących 
na emeryturę, takich jak np. udzielanie całego urlopu wypoczynkowego dla osób 
odchodzących na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, przyznanie zwięk-
szonych odpraw emerytalno-rentowych czy dodatkowe świadczenia związane z 
deklaracją pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w związku z przejściem na 
emeryturę. 

W niektórych układach znalazły się zapisy umożliwiające wypłacanie w całości 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop pomimo nieprzepracowania 
całego roku kalendarzowego, a także przyznanie pracownikom większego wymia-
ru urlopu wypoczynkowego, ustalenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w 
święta, niedzielę. Innymi ponadkodeksowymi rozwiązaniami było wprowadzenie 
wynagrodzenia za dyżur domowy, zapewnienie pracownikom informacji o wol-
nych miejscach pracy, zapewnienie pracownikom dostępu do usług sportowych, 
przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę na II i III zmianie czy objęcie 
pracowników i ich rodzin dodatkowym ubezpieczeniem medycznym. W niektó-
rych ZUZP znalazły się pakiety socjalne na wypadek zwolnień grupowych,  a także 
zapisy wprowadzające tzw. święta branżowe (udzielanie dnia wolnego lub  wyplata 
dodatkowego wynagrodzenia).

Małgorzata Kuźma

Na podstawie prezentacji p.o. okręgowego inspektora pracy Mariusza Pokrzywin-
skiego „Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w województwie pomorskim w okresie 
od dnia 26.11.1994 r. do dnia 31.12.2020 r.”  zaprezentowanej w czasie debaty 
w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”.

25 lat układów zbiorowych 
pracy w województwie 
pomorskim

Jacek Rybicki Sławomir Adamczyk

Zbigniew Kowalczyk Mariusz Pokrzywinski

Janusz Śniadek Marcin Zieleniecki

W webinarium, które odbyło się 12 
kwietnia br., wzięli udział: poseł Janusz 
Śniadek, przewodniczący Rady Ochro-
ny Pracy, Mariusz Pokrzywinski, p.o. 
okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, 
eksperci Komisji Krajowej – prof. Mar-
cin Zieleniecki i Sławomir Adamczyk, 
Zbigniew Kowalczyk, członek Prezy-
dium ZRG NSZZ „Solidarność”. Deba-
tę prowadził Jacek Rybicki, ekspert ds. 
dialogu społecznego.

Polska w tyle Europy

W rankingu państw europejskich z 
2016 roku nasz kraj znalazł się na trze-
cim miejscu od końca pod względem 
objęcia pracowników układami zbioro-
wymi pracy.

– Tendencja dotycząca zawierania i 
funkcjonowania układów zbiorowych 
pracy w całej Europie jest spadkowa. 
Mamy jednak takie państwa, w których 
rola UZP jest silna. I tak 99 proc. pra-
cowników we Francji jest objętych za-
kładowymi układami zbiorowymi pracy, 
ponad 70 proc.  w Portugalii, Hiszpanii, 
Niderlandach, Włoszech, Danii, Finlan-
dii, Szwecji, a w Polsce niestety tylko 15 
proc., co sytuuje nas na szarym końcu 
Europy. Za nami są tylko Litwa – 14 pro-
cent i Łotwa – 7 procent. Co ciekawe, w 
Niemczech przez ostatnie dwie dekady 
też nastąpił spadek  o 12 proc., ale i tak 
jest to na poziomie blisko 56 proc. – mó-
wił podczas  kwietniowego webinarium 
moderator dyskusji Jacek Rybicki.

Niskie uzwiązkowienie i 
przestarzałe regulacje

Zdaniem prof. Marcina Zieleniec-
kiego, eksperta Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, bariery ograniczają-
ce praktykę zawierania UZP można 
rozpatrywać w trzech płaszczyznach. 
– Pierwsza bariera to stosunkowo słaba 
siła partnerów społecznych i nie chodzi 
tylko o poziom liczebności związków 
zawodowych, ale też o stronę praco-
dawców. Jeżeli myślimy o wzmocnieniu 
mechanizmu generalizacji UZP, to nie 
można abstrahować od poziomu zrze-
szania pracodawców – mówił profesor 
Zieleniecki.

Drugą barierę dla rozwoju układów 
zbiorowych pracy  w Polsce – zdaniem 
eksperta KK  – jest obowiązująca regu-
lacja dotycząca układów zbiorowych 
pracy, która nie przystaje do obecnych 
realiów. – Obecna regulacja ma już 
swoje lata i była uchwalana w innych 
uwarunkowaniach. Na początku lat 90. 

DEBATA

Układy zbiorowe pracy 
w Polsce

W Polsce tylko kilkanaście procent pracowników objętych jest układem zbiorowym pracy, we Francji aż 99 procent 
zatrudnionych może korzystać z ich zapisów. Układy zbiorowe pracy były tematem drugiej już debaty, zorga-
nizowanej w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” finansowanego z Funduszy Norweskich. 
Eksperci, związkowcy i politycy zastanawiali się nad tym, dlaczego w Polsce przez 30 ostatnich lat nie udało się 
wypracować mechanizmów zwiększających liczbę zawieranych układów zbiorowych pracy, szczególnie tych po-
nadzakładowych.
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Dlaczego w Polsce po 30 latach 
transformacji ocena dialogu społecz-
nego przez partnerów społecznych nie 
jest najlepsza? Czy powodów trzeba 
szukać w niewystarczających zapisach 
prawnych, czy w braku kultury dialogu, 
a może w niskim poziomie zaufania Po-
laków wobec siebie? Na te pytania starali 
się odpowiedzieć uczestnicy trzeciej już 
konferencji, zorganizowanej 24 maja br. 
w ramach projektu „Dialog społeczny 
kluczem do rozwoju” finansowanego 
z Funduszy Norweskich. Tym razem 
w dyskusji uczestniczyli (w formie zdal-
nej): Marlena Maląg, minister rodziny 
i polityki społecznej, Katarzyna Łażew-
ska-Hrycko, główna inspektor pracy 
(na zdjęciu), Janusz Śniadek, przewod-
niczący Rady Ochrony Pracy, Ireneusz 
Karaśkiewicz, przewodniczący Związku 

Pracodawców Forum Okrętowe, Jaro-
sław Lange, reprezentujący NSZZ „Soli-
darność” w Radzie Dialogu Społecznego, 
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, prof. Marcin Zieleniecki, ekspert 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Moderatorem dyskusji był Jacek Rybicki, 
ekspert ds. dialogu społecznego. Więk-
szość uczestników spotkania obecny po-
ziom dialogu instytucjonalnego w Polsce 
oceniała na trójkę. Wśród pomysłów na 
jego poprawę znalazło się między inny-
mi: powołanie rzecznika, zwiększenie bu-
dżetu i poprawa spraw organizacyjnych 
wojewódzkich  rad dialogu społecznego 
oraz zwiększenie ich kompetencji, a także 
budowanie kultury dialogu i wzajemnego 
zaufania partnerów społecznych. 

(mk)

Debata: Dialog społeczny 
na trójkę

do niepisanego konsensusu pomiędzy 
pracą i kapitałem. Zaczęły tworzyć się 
struktury niekonfrontacyjnych relacji 
pomiędzy związkami zawodowymi i 
biznesem pod protektoratem państwa. 
Głównym elementem budowania tych 
relacji były branżowe układy zbiorowe.

– Ważny jest tu ten branżowy po-
ziom odniesienia. Bo to jest najważniej-
szy poziom, na którym związki mogą 
skutecznie bronić interesów pracowni-
czych. Z całym szacunkiem dla ukła-
dów zbiorowych, które są zawierane 
dla poszczególnych zakładów pracy, 
one zawsze miały charakter dodatkowy, 
podstawą są negocjacje branżowe. I na 
Zachodzie one się rozwinęły – mówił 
podczas debaty Sławomir Adamczyk.

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy 
branżowe układy zbiorowe pracy o 
charakterze ogólnokrajowym: dla gór-
nictwa węgla brunatnego, dla pracow-
ników przemysłu zbrojeniowego i lot-
niczego i, co ciekawe, dla pracowników 
parków narodowych. 

Mechanizm generalizacji 
układów

We Francji czynnikiem powodującym 
prawie 99-procentowe objęcie pracow-
ników działaniem układów zbiorowych 
jest szeroko wykorzystywany instrument 
generalizacji branżowych UZP. W Niem-
czech natomiast jest nieoficjalna generali-
zacja. – Branżowe układy zbiorowe pracy 
w Niemczech zawierane są dla członków 
związku, nie dla wszystkich pracowników, 
tak jak w Polsce. Jednak pracodawcy zda-
ją sobie sprawę, że jeżeli wprowadzaliby 
różne standardy w zależności od tego, czy 
ktoś do związku zawodowego należy, czy 
nie, to za chwilę poziom uzwiązkowie-
nia znacząco by się zwiększył. Następuje 
więc nieformalna generalizacja układów 
także na pracowników nienależących 
do związków zawodowych.  Gdybyśmy 
UZP w Polsce zawierali tylko dla związ-
kowców, odpowiedź pracodawców byłaby 
taka jak w Niemczech – podsumowu-
je Adamczyk. Uważa on, że w Europie 
Środkowowschodniej mamy do czynie-
nia z prawdziwą atrofią negocjacji zbio-
rowych, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom 
negocjacji branżowych. 

Wszystkie systemy negocjacji bran-
żowych na Zachodzie tworzyły się w 
innych realiach. Nie było możliwości 
odtworzenia tych realiów w państwach 
Europy Środkowowschodniej, takich jak 
Polska w latach 90., kiedy dominował 
konsensus waszyngtoński, polegający 
na postawieniu na neoliberalizm w po-
dejściu do rynku pracy. Zdaniem Adam-
czyka elity polityczne, które budowały 
ten nowy system społeczno-polityczny, 
nie bardzo były przekonane do tego, aby 
wzmacniać rolę związków zawodowych. 
Doskonale zapewne zdawały sobie spra-
wę z tego, że jeżeli będzie się budować 
silne branżowe UZP, to będzie to też 
wzmacniało związki zawodowe.

Podsumowując swoją analizę, ekspert 
stwierdził, że sytuacja Polski jest bardzo 
zła. Według badań profesora Łukasza 
Pisarczyka z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w naszym kraju tylko niecałe 10 
proc. pracowników podlega UZP. Ukła-
dy branżowe natomiast obejmują obecnie 
nie więcej niż 200 tysięcy pracowników. 

Pracodawcy są na „nie”

Zdaniem Sławomira Adamczyka 
stosunek polskich pracodawców do ne-

gocjowania ponadzakładowych UZP o 
charakterze branżowym jest negatywny. 
– W ramach Rady Dialogu Społecznego 
próbowaliśmy „sprzedać” pracodaw-
com propozycję, że jesteśmy otwarci 
na negocjowanie wszelkich form uela-
stycznienia zapisów kodeksu pracy, ale 
pod warunkiem, że będzie ono nastę-
pować w ramach negocjacji w branżo-
wych UZP, których formuła powinna 
być zmieniona, tak aby dotyczyły one 
całości danego sektora. Odpowiedź ze 
strony pracodawców była negatywna. 
Mówili, że może lepiej to rozwiązywać 
w ramach układów zakładowych, a 
koncentrowanie się na układach zakła-
dowych to duża pułapka dla związków 
zawodowych – mówił Adamczyk.

Czy wszyscy powinni korzystać 
z układów zbiorowych pracy?

Poseł Janusz Śniadek przypomniał 
początki układów zbiorowych pracy w 
Polsce. – Tuż po przełomie 1989 zaczęły 
się negocjacje układów zbiorowych pra-
cy. W pierwszym układzie zbiorowym, 
który zawieraliśmy w Stoczni Gdynia, 
kopiowaliśmy wiele rozwiązań z ko-
deksu pracy. Wówczas część osób to 
krytykowała, ale czas pokazał, że nie 
było to takie bez sensu. Z chwilą, kiedy 
władzę w Polsce objęły ugrupowania li-
beralne, to z kodeksu pracy wykreślono 
wiele korzystnych zapisów, natomiast te 
zapisy układowe pozostawały – mówił 
przewodniczący Rady Ochrony Pracy. 
Z jego  długoletnich doświadczeń jako 
związkowca wynika, że jeśli zostanie 
wynegocjowany na dobrym poziomie 
układ zbiorowy pracy, to mniej jest 
bodźców, które zachęcałyby pracow-
ników do przystępowania do związku 
zawodowego. Bo po co zapisywać się do 
związku, jeśli i tak korzysta się z efek-
tów jego działalności? – Padło w czasie 
dyskusji pytanie, dlaczego nienależący 
do związku mogą korzystać z  zapisów 
układu zbiorowego pracy, który nego-
cjowały związki zawodowe. Odpowiedź 
jest prosta: tak stanowi konstytucja, nie 
mówiąc już o ustawie o związkach za-
wodowych – stwierdził Janusz Śniadek. 
Mówił on również o rozwiązaniach za-
chęcających pracodawców do negocja-
cji układów zbiorowych pracy, których 
koszty ponosiłoby państwo. – Była już 
możliwość, że pracodawcy, którzy za-
warli z pracownikami porozumienia 

ograniczające zwolnienia, mogli odli-
czać sobie pewne koszty podatkowe, 
jednak nie przynosiło to specjalnych 
skutków. Jednak moim zdaniem, jeśli 
nie będzie jakichś konkretnych zachęt 
dla pracodawców do zawierania UZP, to 
nie będzie wzrastać ich liczba – mówił 
były przewodniczący „Solidarności”.

Półśrodki nie wystarczą

W drugiej części kwietniowej debaty 
jej uczestnicy próbowali odpowiedzieć 
na pytanie, co zrobić, aby w Polsce było 
więcej układów zbiorowych pracy.

Zdaniem profesora Marcina Ziele-
nieckiego drobne kroki, półśrodki, nie 
wystarczą, aby odwrócić niekorzystny 
trend dotyczący liczby zawieranych 
układów zbiorowych pracy. Ekspert 
Komisji Krajowej pewną nadzieję po-
kłada w inicjatywie Komisji Europej-
skiej dotyczącej wprowadzenia płacy 
minimalnej na poziomie europejskim, 
której jednym ze sposobów implemen-
tacji jest układ zbiorowy pracy.

Prowadzący debatę Jacek Rybicki 
zasugerował stworzenie przez NSZZ 
„Solidarność” listy różnego rodzaju 
rozwiązań mających na celu zwiększe-
nie liczby ponadzakładowych układów 
zbiorowych pracy, nad którą można by 
rozpocząć dyskusję.

Dlaczego rządzący nie lubią 
dialogu społecznego?

Sławomir Adamczyk nawiązał  do 
projektu dyrektywy Komisji Europej-
skiej dotyczącej minimalnego wynagro-
dzenia. Uczestniczy on w dyskusji na 
jej temat na forum Europejskiej Kon-
federacji Związków Zawodowych. To, 
co go szczególnie niepokoi, to stanowi-
sko polskiego rządu, który od samego 
początku kontestował ideę dyrektywy 
dotyczącej nie tylko płacy minimalnej, 
ale i promocji układów zbiorowych pra-
cy. – Nawet w stanowisku, które polski 
rząd przedstawił na forum Parlamentu 
Europejskiego, zostało zawarte stwier-
dzenie, że  rozwój układów zbiorowych 
pracy nie mieści się w polskiej tradycji 
stosunków pracy. Jesteśmy na linii kon-
frontacyjnej z własnym rządem, jeżeli 
chodzi o możliwość promowania tej 
dyrektywy – mówił Adamczyk. 

Wpłynąć na pracodawców

W Polsce jest już sześć organizacji 
pracodawców w Radzie Dialogu Spo-
łecznego, nie mówiąc o organizacjach 
branżowych, a negocjacji o ponadzakła-
dowe układy zbiorowe pracy…  zero.

Zdaniem Sławomira Adamczyka 
związki zawodowe powinny żądać od 
pracodawców negocjacji branżowych 
układów zbiorowych pracy. – Wiem, jaka 
będzie odpowiedź. Zapewne negatywna. 
Ale  druga strona nie może odmówić ne-
gocjacji, a jeżeli odmówi, to musi uzasad-
nić, że nie jest reprezentatywna dla danej 
branży. To dlaczego takie organizacje 

wypowiadają się w imieniu całej branży? 
Trzeba zmusić pracodawców do zadekla-
rowania, czy są reprezentatywni, czy nie 
– postuluje Adamczyk.

Jest on również zwolennikiem wpro-
wadzania nowych, niekontrowersyjnych 
tematów negocjacyjnych. Takich, które 
są wyzwaniem dla pracodawców i dla 
związków zawodowych, jak na przykład 
zagrożenia psychospołeczne, szkolenia, 
europejski filar praw socjalnych, cyfry-
zacja. Polska jest na jednym z ostatnich 
miejsc, jeśli chodzi o szkolenia usta-
wiczne dorosłych. Te niekontrowersyj-
ne tematy mogłyby stanowić impuls do 
negocjacji branżowych.

Wśród zaproponowanych rozwiązań 
pojawia się propozycja zapisu, że przy 
zamówieniach publicznych trzeba bę-
dzie uwzględniać te przedsiębiorstwa, 
które mają UZP. Zamówienia publiczne 
to około 9 proc. polskiego PKB. Jeżeli 
tam jako jedno z kryteriów pojawi się 
istnienie UZP, to już będzie ważny im-
puls dla pracodawcy, aby zainteresował 
się negocjacją takiego układu. 

Zdaniem Janusza Śniadka dobrym 
pomysłem na zwiększenie liczby bran-
żowych układów zbiorowych pracy jest 
wykorzystywanie instytucji dialogu spo-
łecznego. – Można w ich ramach utwo-
rzyć zespoły branżowe i przypisać im 
kompetencje wynegocjowania układów 
zbiorowych, które w pewnym momen-
cie zostaną uogólnione na całą branżę. 
Z chwilą rozpoczęcia tych negocjacji 
wystąpić z zaproszeniem do wszystkich 
pracodawców danej branży. O ile zigno-
rują uczestnictwo w tych negocjacjach, 
to ponad ich głowami zostanie zawarty 

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

dokument, który będzie obowiązywał 
wszystkich – mówił Śniadek.

Perspektywy zawieranie układów 
zbiorowych pracy optymistycznie po-
strzega Zbigniew Kowalczyk.  –Układ 
Zbiorowy Pracy w Skanskiej idzie dalej 
niż prawo pracy. W pewnym momen-
cie co prawda pojawiło się niekorzystne 
zjawisko, polegające na tym, że  firma 
mniej chętnie zatrudniała pracowników, 
którym musiała płacić większe stawki i 
wolała zatrudniać podwykonawców. 
Zatrudnieni u nas mieli 20 złotych, a 
na rynku można było znaleźć pracow-
nika za 5 złotych. Teraz już sytuacja się 
zmieniła. Pojawił się rynek pracowni-
ka i firmy chcąc znaleźć dobrych ludzi 
muszą im coś więcej oferować, a więc 
na przykład dobry układ zbiorowy pra-
cy  – mówił długoletni przewodniczący 
„Solidarności” w Skanskiej.  

Podsumowując kwietniową debatę, 
Jacek Rybicki wyliczył działania zmie-
rzające do wzrostu zawieranych ukła-
dów zbiorowych pracy. Są to między 
innymi: promocja dobrych rozwiązań, 
zarówno dla pracowników, jak i dla 
pracodawców, które można zawrzeć w 
UZP. Uświadomienie partnerom spo-
łecznym, że układy zbiorowe pracy to 
nie tylko polepszenie sytuacji pracow-
nika, to też komfort dla pracodawcy. 
Ponadto należy  pracować nad rozwią-
zaniami, które uporządkują stan prawny 
dotyczący układów zbiorowych pracy i 
dostosują go do obecnych realiów.  Po-
trzebny jest również system zachęt dla 
pracodawców.

Małgorzata Kuźma

W rankingu państw 
europejskich z 2016 roku 
nasz kraj znalazł się na 
trzecim miejscu od końca 
pod względem objęcia 
pracowników układami 
zbiorowymi pracy.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
33,6 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania w kwietniu 
2021 r. w porównaniu z kwietniem 
2020 r.

83,3 proc. – o tyle większe były 
wpływy do budżetu z podatku VAT w 
kwietniu tego roku w porównaniu z 
kwietniem ubiegłego roku.

6,3 proc. – stopa bezrobocia 
rejestrowanego według wstępnych 
danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii. W kwietniu wynosiła 
6,4 proc.

4,3 proc. – o tyle wzrosły ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych w 
kwietniu tego roku w porównaniu z 
kwietniem roku ubiegłego.

11,1 proc. – to spadek liczby nowo 
zarejestrowanych spółek cywilnych 
w kwietniu 2021 r. w porównaniu z 
marcem 2021 r.

28,1 proc. – o tyle zdrożały paliwa 
do prywatnych środków transportu 
w kwietniu tego roku w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłe-
go roku.

5805,72 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 
2021 r. W porównaniu z marcem 
2021 r. oznacza spadek o 2,1 proc.

9,5 proc. – o tyle droższa była 
energia elektryczna w kwietniu tego 
roku w porównaniu z kwietniem roku 
ubiegłego.

LICZBA MIESIĄCA

120 tys. zł
Dom z drukarki

Rekordowa fotowoltaika
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W ciągu roku rynek pracy uległ nieodwracalnym zmianom, jeśli cho-
dzi o pracę zdalną. Nowe przepisy, które są przygotowywane, w moim 
przekonaniu regulują coś, co jest już rzeczywistością. Mają utrwalić 
możliwość pracy, którą wielu pracowników wykonuje. 

dr Dariusz Wieczorek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego

Obiad można ugotować w pracy

Takie płacimy rachunkiPewne holenderskie małżeństwo bę-
dzie mieszkać w pierwszym domu w pełni 
wydrukowanym na drukarce 3D. Również 
klucze do mieszkania są cyfrowe – liczący 
94 metry kwadratowe bungalow z dwie-
ma sypialniami otwiera się za pomocą 
aplikacji. Budynek został w pełni uznany 
przez lokalne władze, a małżeństwo bę-

dzie płacić za jego wynajem. Drukowa-
nie domu odbywa się za pomocą robota 
o wielkim ramieniu, którym wypuszcza 
specjalny cement, odwzorowując pro-
jekt architekta. Potem na ściany nakłada 
się kolejne warstwy, a na koniec wstawia 
okna i drzwi oraz przeprowadza prace 
wykończeniowe.

Z powodu pandemii koronawirusa 
konieczność pracy zdalnej stała się co-
dziennością wielu Polaków. Zdania 
na jej temat są podzielone. Gdy jedni 
narzekają na brak możliwości roz-
dzielenia sfery zawodowej od pry-
watnej, inni uważają ich połączenie za 
zaletę. Aż 82 proc. osób biorących udział 
w badaniu Opinia dla OLX Praca i ABC Ry-
nek przyznaje się do wykonywania w cza-
sie pracy zdalnej czynności niekoniecznie 
zawodowych. 72 proc. w tak zwanym mię-

28 kwietnia Polskie Sieci Elektroener-
getyczne odnotowały rekordową gene-
rację energii elektrycznej z fotowoltaiki. 
O godzinie 12.30 panele fotowoltaiczne 
pracowały z mocą 3185 MW, a produkcja 
w godzinach od 12 do 13 wyniosła 3110 
MWh. To wynik lepszy o kilkaset MW od 
poprzedniego rekordu. A trzeba pamię-
tać, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
odnotowują wyłącznie generację tra�a-
jącą do sieci, nie uwzględniając produk-
cji wykorzystywanej na potrzeby własne 
prosumentów.

Według analityków Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego wydatki na energię elek-
tryczną, paliwa płynne, stałe, gaz i ciepło 
stanowią łącznie ponad 8 proc. budżetu 
przeciętnego gospodarstwa domowego 
w Polsce. To daje nam piąte miejsce w Unii 
Europejskiej w rankingu państw z najwyż-
szym udziałem nośników energii w ko-

szyku konsumenta. Polacy przeznaczają 
najwięcej na energię elektryczną i ciepło 
– każda z tych pozycji stanowi prawie 
3 proc. udziału w budżecie przeciętnego 
rodaka. Co ciekawe, Polska jest jedynym 
państwem, w którym udział węgla w wy-
datkach przeciętnego gospodarstwa do-
mowego jest większy niż 1 proc.

W Łomiankach pod Warszawą prowa-
dzone są prace przy budowie osiedla prze-
znaczonego jedynie dla katolików. Dewe-
loperzy nie zdradzili jednak, czy i w jaki 
sposób zamierzają sprawdzać poglądy 
religijne osób chętnych do zamieszkania. 

Osiedle ma składać się z domów jednoro-
dzinnych, z których każdy ma mieć swoje-
go patrona. Chociaż zakończenie prac nad 
projektem zaplanowane jest na kwiecień 
2022 roku, pojawili się już nabywcy – 12 
z 32 lokali zostało już sprzedanych.

Osy są tak samo pożyteczne jak 
pszczoły. Tak twierdzą naukowcy będą-
cy autorami artykułu zamieszczonego 
w czasopiśmie „Biological Reviews”. Ba-
daczka Seirian Sumner z brytyjskiego Uni-
versity College London zauważa, że ludzie 
„uwielbiają nienawidzić” osy. Tymczasem 
te owady są tak samo ważne dla ekosys-
temów, gospodarki i ludzkiego zdrowia 
jak pszczoły, które przecież również żądlą, 
ale wybacza im się to ze względu na zapy-
lanie i wytwarzanie miodu. Osy jako dra-

pieżniki tępią owady zagrażające plonom. 
Zdaniem naukowców tę ich funkcję moż-
na oszacować na 416 miliardów dolarów 
rocznie w skali świata, sugerują nawet 
możliwość wykorzystania os w rolnictwie. 
Osy są też zapylaczami – ta ich funkcja jest 
warta 250 miliardów rocznie w skali świa-
ta. „Obsługują” przynajmniej 960 gatun-
ków kwiatów, przy czym dla 164 gatun-
ków są jedynymi zapylaczami. Wywierają 
pozytywny wpływ również na medycynę, 
która wykorzystuje ich jad i ślinę.

Do 15 pracuję na 
ogrzewanie, a później 

na rachunek 
za prąd
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Pożyteczne osy

dzyczasie pierze i sprząta. 69 proc. gotuje. 
34 proc. zajmuje się dziećmi, a tyle samo 
robi zakupy – oczywiście przez Internet.

Tylko dla wierzących?

Do tej kwoty ma zostać podniesiona 
granica pierwszego progu podatkowego 
według założeń Polskiego Ładu.

To, co za pewne pozostanie z nami na 
stałe po pandemii koronawirusa to praca 
w domu. Część pracowników nie powróci 
do biur, część będzie wykonywać pracę 
hybrydową, czyli trochę w domu trochę 
w biurze. Według Eu rostatu w 2020 r. w 
Polsce 8,9 proc. pracowników wykonywa-
ło pracę z domu. Najwięcej pracowników 
w 2020 r. przeważnie wykonywało swoją 
pracę zdalnie w Finlandii (25,1 proc.). Na 
drugim miejscu uplasował się Luksem-

burg (23,1 proc.), na trzecim zaś - Irlandia 
(21,5 proc.). Średnia unijna to 12,3 proc., 
z wynikiem 8,9 proc. Mniej pracowników 
wykonywało swoje obowiązki przeważ-
nie w formie zdalnej m.in. w Czechach 
(7,2 proc.) i na Słowacji (5,7 proc.), a także 
na Węgrzech (3,6 proc.). Najmniej osób 
mogło korzystać w przeważającej mierze 
z możliwości wykonywania swoich obo-
wiązków z domu w Bułgarii – zaledwie 
1,2 proc.

Praca w domowym biurze

Ponad 250 tysięcy złotych wynosi koszt 
wychowania jednego dziecka do 18 roku 
życia wynika z raportu Centrum im. Ada-
ma Smitha. Koszt ten został obliczony na 
podstawie danych dotyczących minimum 
socjalnego w ujęciu miesięcznym (wg In-

stytutu Pracy i Spraw Socjalnych wg danych 
z III kw. 2019 r. i dotyczy modelu rodziny 
3-osoboewj (2+1). W rodzinie 4-osobowej 
(w modelu 2+2), koszt wychowania jed-
nego dziecka wynosił wg danych na III kw. 
2019 r. 205,9 tys. zł.

Nasze drogie dzieci 
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LISTY DO REDAKCJI

Istnieje rzeczywiście takie zjawisko 
jak psychoza udzielona. Według słow-
nika encyklopedycznego psychiatrii 
określa się to jako paranoia inducta lub 
suggesta. Może przybierać charakter psy-
chozy zbiorowej. McDougall w swych 
pracach podkreślał szczególną skłon-
ność niezorganizowanego tłumu do 
podporządkowania się osobom o dużej 
przywódczej sile oddziaływania, niestety, 
także osobom amoralnym, dla których 
motorem działania są wybuchy niena-
wiści, wściekłości, agresji wobec inaczej 
myślących – casus Marty Lempart.

Spoiwem młodych jest silne poczu-
cie solidarności pokoleniowej, będące 
często w opozycji do starszego poko-
lenia. Z pełną świadomością wykorzy-
stuje Marta Lempart tę okoliczność, 
a także impulsywność osób młodych 
oraz częsty brak rozwagi, którą kierują 
się przeważnie osoby starsze. Racjonal-
ne, krytyczne myślenie często, niestety, 
zastępują emocje, które w tym przypad-
ku dominują. 

Oczywiście, na szczęście, nie każdy 
młody człowiek ulega sugestiom takie-

go patologicznego przywódcy jak Marta 
Lempart. 

Chroni takich młodych prawidłowo 
kształtująca się osobowość w oparciu o 
wartości wyższe i przykłady autentycz-
nych autorytetów.

Drugim, nieco innym przypadkiem 
psychozy udzielonej pełnej paradok-
sów, opartej na urojeniach, jest pewne 
niewielkie ugrupowanie polityczne 
reprezentujące biznes, a nie szarego 
człowieka. Otóż idolem tego ugrupo-
wania, na którym ono się wzoruje, 
jest osoba o wybitnie anarchistycznej 
osobowości. Mimo kolejnych porażek 
politycznych jest ona wciąż owładnięta 
idée fixe o swojej nadwartościowości. 
Przy wygórowanym Ego jest przeciw 
wszystkiemu i przeciw wszystkim, dla 
zasady, tak wobec aktualnie rządzących, 
jak i wobec opozycji. Zasadą jest tu 
nieograniczona wolność jednostki bez 
odpowiedzialności. Dziwne wydaje się, 
że jako osoba starsza i inteligentna nie 
pamięta o znanej maksymie: Quidquis 
agis, prudenter agas et respice finem, to 
znaczy: „Cokolwiek czynisz, czyń roz-

tropnie i patrz końca”, to jest skutków 
swojego działania. 

Bo jak można ocenić kwestionowa-
nie przepisów drogowych nakazują-
cych używanie pasów bezpieczeństwa 
w czasie jazdy samochodem? Jak ocenić 
ostentacyjne łamanie przepisów sani-
tarnych w okresie pandemii?

Nikt nie zaprzeczy, że człowiek jest 
istotą społeczną. Nie mogą temu zaprze-
czyć i nie brać pod uwagę nawet osoby o 
egoistycznych, aspołecznych postawach. 
Jest paradoksem, że osoba opowiadająca 
się za wartościami chrześcijańskimi sy-
tuuje się jednocześnie w gronie liberałów 
wyznających tzw. darwinizm społeczny 
– niech każdy sam sobie radzi, a jeżeli nie 
potrafi, to sam sobie winien. Może jedynie 
liczyć na łaskawość osób trzecich. Biorąc 
pod uwagę wspomniane cechy osobowo-
ściowe mentora tego ugrupowania, a także 
brak liczących się sukcesów politycznych, 
trudno pojąć, jak mógł on zauroczyć „za-
infekować” garstkę zwolenników, którzy 
dołączyli do najbardziej zajadłych prze-
ciwników rządzącej prawicy.

Zbigniew Bulczak

Zbiorowa psychoza udzielona 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Przed nami rozstrzygnięcie dziewiętnastej już edycji rozdziału środków z Fun-
duszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie 
stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca). 
Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku, a w roku 2010 zadania fundu-
szu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie 
zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, 
zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwe-
stycji w przyszłość, jak dobra edukacja.  

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłaty na konto Funduszu Stypendialnego 
NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznaliśmy 689 stypen-
diów dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Praca na rzecz fundacji i Fun-
duszu Stypendialnego jest działalnością społeczną – Zarząd i Kapituła nie pobierają 
jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m.in. instytucje, zakłady pracy, orga-
nizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej raz w roku, 
100 złotych i więcej). Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: 
www.solidarnosc.gda.pl oraz fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Eduka-
cji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Wpłat prosimy 
dokonywać na konto: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001, z dopiskiem: „Fundusz 
Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.

Ewentualne wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych otrzymacie Państwo 
pod adresem: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58 308 44 22, 
fax 58 308 42 01, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl; sprawy fundacyjne – dyrektor 
Renata Tkaczyk, tel. 58 308 43 47; sprawy finansowe – skarbnik Zarządu Regionu 
Stefan Gawroński, tel. 58 308 43 39.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich rodzinom, nadzieję 
i solidarność.

Apel o wpłaty na Fundusz 
Stypendialny: XIX edycja 

18. edycja, sierpień 2020 r.
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W Auli Jana Pawła II, znajdującej 
się przy Parafii Trójcy Świętej w Wej-
herowie, można było oglądać wystawę 
upamiętniającą 81 rocznicę zbrodni 
katyńskiej „Katyń 1940”. Wystawę 
przygotowała Komandoria Pomorska 
Orderu św. Stanisława oraz Wejhe-
rowska Wspólnota Pokoleń: jej prezes 
Henryk Jarosz oraz Edward Formela i 
Mieczysław Sellin.

– Materiały na wystawę w postaci 
obrazów i plakatów otrzymaliśmy z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. 
Obrazy i plakaty zawierają informacje 
związane z transportem polskich ofice-
rów do Kozielska, ich osobiste przed-
mioty i pamiątki, rozkazy o rozstrzela-
niu oficerów podpisane przez Stalina, 
wspomnienia rodzin pomordowanych 
– informuje Henryk Jarosz.

Wystawę odwiedziły m.in. wła-
dze samorządowe Wejherowa, a także 
mieszkańcy miasta. 

(tm)

Wystawa „Katyń 1940” w Wejherowie
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Wystawę można było oglądać przez kilka tygodni w siedzibie stowarzyszenia. 

Kolejna grupa związkowców z na-
szego Regionu pełniła służbę przy gro-
bie patrona NSZZ ,,Solidarność” bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Tym razem byli to 
koledzy z Gdyni reprezentujący Stocz-
nię Gdynia – Energomontaż Północ i 
PERN Dębogórze (Komisja nr 33). Ich 
pobyt był bardzo dobrze odbierany i 
oceniany przez osoby odwiedzające 
sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Służbę pełnił zespół w składzie: Zbi-
gniew Hańćkowiak (KO nr 33 – PERN 
Dębogórze) oraz Grzegorz Kasprzycki 
(KO nr 33 – PERN – Dębogórze), Ja-
rosław Bałachowski (Stocznia Gdynia 
– Elektromontaż Północ) i Józef Hul 
(Stocznia Gdynia – Elektromontaż 
Północ).

Służba związkowców w sanktuarium męczeństwa bł. księdza Jerzego
Ziarno pamięci
Zbigniew Hańćkowiak, kolejarz – dyżurny ruchu, KO NSZZ 
„Solidarność” PERN Dębogórze   

Trwamy, jako związkowcy, w służbie przy grobie błogosławionego księdza Je-
rzego Popiełuszki. Inspiracją bezpośrednią do zgłoszenia naszej warty, po przerwie 
wywołanej rygorami sanitarnymi, był artykuł o służbie przy grobie patrona NSZZ 
,,Solidarność” i apel o wystawienie wart.

Należę do pokolenia urodzonych w początku lat 60. Obserwowałem uważnie to, 
co działo się w kraju w latach 80. Dla naszego pokolenia tamte wydarzenia, czyli two-
rzenie się „Solidarności”, strajki, upominanie się o godne traktowanie ludzi pracy, na-
stępnie stan wojenny, msze święte w intencji represjonowanych, przesłanie samego 
księdza Jerzego nie są odległą historią. Są częścią osobistych doświadczeń. Przesła-
niem duchowym o walce bez przemocy, o wytrwaniu. Dzisiaj jest inna rzeczywistość 
społeczna i polityczna. Naszym zobowiązaniem jest udział w wartach. Chcemy w ten 
sposób dorzucić nasze skromne ziarenko do pamięci o tym odważnym kapłanie.   
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Trwają prace w Komisji Europejskiej nad aktualizacją przepisów dotyczą-
cych bezpiecznych i zdrowych warunków pracy z użyciem monitorów ekra-
nowych. Nowelizacja dyrektywy 90/270/EWG jest konieczna ze względu na 
postęp technologiczny w zakresie narzędzi teleinformatycznych i sposo-
bach świadczenia pracy, jaki dokonał się w ostatniej dekadzie. Należy jak 
najszybciej dostosować przepisy, tak europejskie, jak i krajowe do nowo-
czesnego środowiska pracy.

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

Godna praca to bezpieczna praca
Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” poświęcony jest promowaniu kultury 
bezpieczeństwa w miejscu 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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BHP w pracy z użyciem monitorów ekranowych

Aktualnie obowiązujące regulacje 
dotyczące BHP na stanowiskach z uży-
ciem urządzeń wyposażonych w monitor 
ekranowy sięgają lat 90. XX wieku i są 
określone w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grud-
nia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy na stanowiskach wypo-
sażonych w monitory ekranowe. 

Na poziomie UE zasady BHP w tym 
zakresie są zdefiniowane w dyrektywie 
Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie 
minimalnych wymagań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
pracy z urządzeniami wyposażonymi 
w monitory ekranowe (90/270/EWG). 
Przepisy te określają zasady organizacji 
i ergonomii pracy z monitorem ekra-
nowym w czasach, kiedy praca z kom-
puterem była świadczona w znacznie 
mniejszym stopniu, niż ma to miejsce 
aktualnie.

– Postęp technologiczny, jaki doko-
nał się w ostatniej dekadzie w zakresie 
urządzeń teleinformatycznych, całko-
wicie zrewolucjonizował sposób świad-
czenia pracy w większości sektorów go-
spodarki, stwarzając nowe zagrożenia 
w środowisku pracy – zauważa Paulina 
Barańska, pełnomocnik ds. BHP Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Coraz częściej pracujemy z wieloma 
monitorami jednocześnie, będącymi za-
równo wyposażeniem komputerów sta-
cjonarnych w pracy biurowej czy też pro-
dukcyjnej (interfejs człowiek-maszyna), 
jak również urządzeń mobilnych, takich 
jak laptopy, tablety, smartfony.  Co istotne, 
brak jest regulacji dotyczących ergonomii 
wyposażenia nowoczesnego stanowiska 
pracy, ale także  warunków psychospo-
łecznych, takich jak podwyższone wyma-
gania pracy, tempo pracy czy obciążenia 
poznawcze – dodaje ekspertka.

Praca z użyciem monitorów ekrano-
wych wiąże się z następującymi zagro-
żeniami w środowisku pracy:
 zwiększone obciążenie układu mię-

śniowo-szkieletowego;
 zwiększone obciążenie narządu 

wzroku;
 zwiększone obciążenie układu ser-

cowo-naczyniowego;
 bóle głowy;
 technostres.

W 2017 r. Komisja Europejska 
przeprowadziła ewaluację przepisów 
dotyczących BHP (REFIT), w ramach 
której stwierdzono, że kilka dyrektyw 
w tym zakresie nie odzwierciedla ostat-
nich zmian społeczno-gospodarczych i 
technologicznych. W związku z tym KE 
rozpoczęła prace nad nowelizacją m.in. 
dyrektywy 90/270/EWG, które nabrały 
tempa w ostatnim czasie w związku z 
upowszechnieniem pracy zdalnej w obli-
czu pandemii COVID-19. Aktualnie pro-
wadzone są konsultacje w ramach dialogu 
społecznego nad szczegółami nowelizacji 
dyrektywy. Jak informuje Barbara Sur-
dykowska z Biura Eksperckiego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, związki 
zawodowe  zabiegają, aby znowelizowa-
ne przepisy w jak największym stopniu 

odzwierciedlały dzisiejsze i przyszłe śro-
dowisko pracy. W szczególności prioryte-
tem powinny być takie aspekty, jak:  
 świadczenie pracy zdalnej i poza 

siedzibą pracodawcy;
 zapisy precyzyjnie określające ‘usta-

lone stanowisko pracy’, które to 
stanowisko musi być odpowiednio 
wyposażone w sprzęt zapewniający 
ergonomię pracy;

 objęcie przepisami pracowników 
zatrudnionych w oparciu o samo-
zatrudnienie i nowe formy pracy;

 ergonomia korzystania z kilku mo-
nitorów jednocześnie, urządzeń 
przenośnych – laptopów, tabletów, 
smartfonów (również w ruchu) oraz 
nowoczesnych urządzeń, takich jak 
inteligentne okulary, ekrany dotyko-
we, interfejs człowiek-maszyna;

 ocena ryzyka narażenia zawodowe-
go, w tym zagrożeń psychospołecz-
nych, która powinna obejmować 
wszystkie miejsca i sytuacje, w któ-
rych pracownicy korzystają z moni-
torów ekranowych;

 zapisy regulujące zakres monitoro-
wania i kontroli pracy pracowników 
w przypadku pracy zdalnej, jak rów-
nież prawo do nieużywania sprzętu 

poza godzinami (prawo do ‘odłącze-
nia się’, inaczej ‘bycia offline’);

 zapisy precyzujące przerwy na od-
poczynek od monitora ekranowego, 
pozwalające na poruszanie się;

 ergonomia systemów komputero-
wych wykorzystywanych w codzien-
nej pracy, we współpracy z progra-
mistami;

 ulepszony program szkoleń i przy-
kłady dobrych praktyk dla pracow-
ników w zakresie BHP w pracy z 
monitorami ekranowymi;

 zapewnienie udziału pracowników i 
ich przedstawicieli w wyborze me-
bli, sprzętu i innych aspektów zwią-
zanych z pracą, które mogą mieć 
wpływ na zdrowie pracowników;

 ułatwienie udziału pracowników 
i ich przedstawicieli we wszelkich 
działaniach prewencyjnych.
– NSZZ „Solidarność”  liczy, że 

nowelizacja dyrektywy da impuls do 
sprawnego przeprowadzenia procesu 
legislacyjnego, skutkującego korzystny-
mi zmianami w krajowym rozporządze-
niu dotyczącym BHP na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe 
– dodaje ekspertka.

pb/www.solidarnosc.org.pl

Czas pracy w Polsce, Norwegii i w Europie
 EUROPEJSKIE BADANIA WARUNKÓW PRACY

Co pięć lat Europejska Fundacja na 
Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy (Eurofund) przeprowadza 
europejskie badania warunków 
pracy (European Working Conditions 
Surveys EWCS). Niestety, ze względu 
na pandemię koronawirusa, przypa-
dające na 2020 rok badania się nie 
odbyły, natomiast zbierane są od-
powiedzi na pytania ankietowe do 
badania, które wyjątkowo odbywa 
się w roku bieżącym. Dysponujemy 
więc wynikami badań z roku 2015, 
na których będziemy się opierać.

Od 1990 r., kiedy to rozpoczęto 
przeprowadzanie Europejskich Bada-
nia Warunków Pracy, dostarczają one 
podstawowych informacji na temat 
środowiska pracy w tej części świata. 
Ocenia się m.in. środowisko fizyczne, 
intensywność i czas pracy, środowisko 
społeczne, perspektywy związane z ży-
ciem zawodowym, a także warunki pra-
cy i warunki panujące w danej firmie.

Spójrzmy na czas pracy w Europie.
Europejscy badacze zapytali między 

innymi: ile godzin tygodniowo po-
święca Pan(-i) na wykonywanie swojej 
głównej pracy zarobkowej? W Polsce 
odpowiedź:„PONAD 40 GODZIN” 
wskazało 17 proc. ankietowanych, „35–
–40 GODZIN” wskazało 47 proc. re-
spondentów, a „PONIŻEJ 35 GODZIN” 
– 23 proc. W Norwegii było to odpo-
wiednio 18, 53 i 30 proc. odpowiedzi, 
natomiast średnia dla Unii Europejskiej 
to odpowiednio: 23, 49 i 28 proc.

Innym pytaniem było: Czy w ostat-
nim miesiącu doświadczył(a) Pan(i) sy-
tuacji, w której odstęp między dwoma 
dniami roboczymi był krótszy niż 11 
godzin? „NIE” odpowiedziało 82 proc. 
ankietowanych Polaków, „TAK” – 18 
proc. W Norwegii odpowiedzi kształto-
wały się na poziomie 67 proc „NIE” i 33 
proc. „TAK”. Średnia dla UE to 77 proc. 
głosów na „TAK” i 23 proc. na „NIE”.

Pytano też o dobową długość czasu 
pracy, a konkretne pytanie brzmiało: Ile 

razy w miesiącu pracuje Pan(i) powy-
żej 10 godzin na dobę? Polskie odpo-
wiedzi na ten temat niemal pokrywają 
się ze średnią europejską („NIGDY” 
– 67 proc, a „CO NAJMNIEJ RAZ” 
– 33 proc.) „NIGDY” odpowiedziało 
52 proc. Norwegów a „CO NAJMNIEJ 
RAZ” – 48 proc. Średnia UE to odpo-
wiednio 68 i 32 proc.

W przypadku pytania o pracę w 
weekendy 41 proc. ankietowanych 
Polaków odpowiedziało, że „NIGDY”, 
a 59 proc., że „CO NAJMNIEJ RAZ”. 
W Norwegii było to odpowiednio 47 
i 51 proc., natomiast średnia dla Unii 
Europejskiej to 46 i 54 proc.

Ciekawe odpowiedzi uzyskano na 
pytanie: W jaki sposób ustalane są 
Pana(-i) godziny pracy? Tutaj zdecy-
dowanie swobodniejszy sposób ustala-
nia godzin pracy mają Norwegowie, tak 
samo w porównaniu do całej UE, jak i 
Polski. I tak, opcję „USTALA JE OR-
GANIZACJA/PRZEDSIĘBIORSTWO 
BEZ MOŻLIWOŚCI ZMIAN” wybrało 

zaledwie 36 proc. Norwegów (58 proc. 
Polaków, 56 proc. średnia UE). Na moż-
liwość ustalania samodzielnego dosto-
sowania godzin pracy w określonych 
granicach (np. elastyczny czas pracy) 
wskazało 44 proc Norwegów, a tylko 
13 proc. Polaków. Całkowicie samo-
dzielnie swój czas pracy może ustalać 
11 proc. Norwegów i – co ciekawe – 18 
proc. Polaków. Średnia UE to 16 proc.

Spytano także: Czy wzięcie godziny 
lub dwóch wolnego podczas godzin 
pracy, aby zająć się sprawami oso-
bistymi lub rodzinnymi, jest dla Pa-

na(-i) trudne? 18 proc. Norwegów od-
powiedziało, że „TRUDNE”, natomiast 
aż 82 proc. że „ŁATWE”. Jest to wynik 
lepszy dla pracowników w porównaniu 
z Polską, ale i z Unią Europejską. Wśród 
ankietowanych Polaków odpowiedzi 
kształtowały się następująco: „TRUD-
NE” – 35 proc, „ŁATWE” – 65 proc. 
Średnie wyniki UE są identyczne jak 
Polski.

Małgorzata Kuźma
na podstawie https://www.eurofound.
europa.eu/pl/data/european-working-
-conditions-survey
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WIDEOSPOTKANIA

Podczas warsztatów przygotowanych 
przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ 
„Solidarność” uczestnicy zastanawiali 
się m.in., jak organizować pracę związ-
ku w dobie ograniczeń. Rozwiązaniem 
są przykładowo możliwości związane z 
telekonferencjami prowadzonymi przy 
użyciu bezpłatnych narzędzi dostęp-
nych dla wszystkich. Wśród programów 
je oferujących warto wymienić Google 
Meet, Microsoft Teams oraz Zoom. 

W Google Meet wystarczy skonfiguro-
wać spotkanie i udostępnić do niego link. 
Nie trzeba zastanawiać się nad tym, czy 
inne osoby mają odpowiednie aplikacje 
na komputerze lub wtyczki, a dzięki nie-
skomplikowanemu interfejsowi prowadze-
nie rozmów z wieloma osobami jest proste. 
Z kolei na telefony usługa Meet oferuje 
specjalnie zaprojektowane aplikacje. 

Jak w praktyce wykorzystać to na-
rzędzie? Na komputerze wystarczy 
otworzyć stronę Google Meet, a więc 
https://meet.google.com, a tam wy-
brać jedną z dwóch opcji: „Rozpocznij 
spotkanie” lub „Wpisz kod spotkania”. 
Do obu potrzebujemy jedynie posiadać 
adres gmail i zalogować się na niego. 
Wybierając pierwszą z tych możliwości 
automatycznie przejdziemy do kolejnej 
strony, na której będzie już uruchomio-
ne wideo. Aby rozpocząć spotkanie, wy-
starczy wybrać po prawej stronie przy-
cisk „Dołącz”. W tym miejscu możemy 
też przetestować dźwięk oraz jakość 
obrazu, klikając na opcję „Sprawdź”. 

Z kolei, aby zaprosić kogoś do spo-
tkania możemy podać link z adresem 
w przeglądarce, który generuje się auto-
matycznie. Fragment adresu, ten znaj-
dujący się za domeną google.com, jest 
jednocześnie kodem spotkania, poprzez 
który kolejne osoby mogą dołączyć do 
wideokonferencji. 

W przypadku telefonu, po ściągnię-
ciu aplikacji Meet ze sklepu Play lub 
AppStore, trzeba najpierw wyrazić zgo-
dę na korzystanie z mikrofonu oraz ka-
mery, a następnie – analogicznie jak na 
komputerze – utworzyć nowe spotkanie 
lub wpisać kod tego już istniejącego. 

Z podobnego rozwiązania korzysta 
m.in. Dział Szkoleń Zarządu Regio-

Możemy działać także on-line 
– Pandemia spowodowała, że nauczyliśmy się korzystać z wszelkich możliwych narzędzi, które są dostępne na 
rynku – mówiła Edyta Odyjas, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, podczas niedawnego webinaru, który został zorganizowany on-line. 
Z takich możliwości spotykania się na wideokonferencjach może korzystać każdy. 

nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Każdorazowo kwestie techniczne i 
informacje o sposobach dostępu do 
szkolenia przesyłane są drogą mailową. 
Żeby wziąć udział, wystarczy posiadać 
komputer z przeglądarką Chrome lub 
smartfon z dostępem do Internetu, ka-
merą i mikrofonem. Uczestnicy szkoleń 
mają bezpośredni kontakt z prowadzą-
cym: w aplikacji nie tylko mogą go 
zobaczyć oraz wysłuchać, ale również 
zadawać pytania w trakcie spotkania 
on-line. 

Google to niejedyna opcja 

Inny, również popularny i także dar-
mowy w podstawowej wersji, program 
to Microsoft Teams. Bez żadnych opłat 
oferuje połączenia do stu osób i 60 mi-
nut, rozmowę wideo, a także udostęp-
nienie swojego ekranu. 

W tym wypadku otwieramy stronę 
https://teams.microsoft.com, by tam 
wybrać opcję pobrania aplikacji na 
komputer albo dołączenia do spotka-
nia bezpośrednio w przeglądarce bez 
konieczności logowania się lub reje-
stracji (chyba że sami chcemy utworzyć 
spotkanie). 

Jeśli otrzymamy bezpośredni link do 
spotkania już założonego, zobaczymy to 
samo okno – ustalamy sobie wówczas 
tylko login, pod którym będziemy się 
wyświetlać i dołączamy do spotkania. 
Można też wskazać, czy aplikacja będzie 
miała dostęp do mikrofonu i kamery 
(można wybrać obie opcje, jedną z nich 
bądź żadną, żeby tylko przyglądać się 
spotkaniu).

Często wykorzystywana jest również 
platforma Zoom, która – poza połącze-
niem audio oraz wideo – oferuje także 
udostępnianie ekranu, a także wersję 
dostępną nie tylko na komputer sta-
cjonarny, ale również urządzenia mo-
bilne Apple lub wykorzystujące system 
Android. Tutaj wersja bezpłatna oferuje 
możliwość przyłączenia do stu osób i 
spotkania do 40 minut (w przypadku 
spotkań 1:1 nie ma ograniczeń cza-
sowych), kontrolę uczestników przez 
prowadzącego w zakresie udostęp-

niania wideo, dźwięku i ekranu, czat 
grupowy oraz możliwość nagrywania 
spotkania (wideo lub dźwięk) na dysk 
komputera. 

Do utworzenia spotkania potrzebna 
będzie aplikacja na komputerze, a w niej 
wybieramy opcję Schedule i tam uzupeł-
niamy nazwę spotkania, datę, godzinę 
oraz planowany czas trwania. Ważne jest 
pole Meeting ID, w którym możemy au-
tomatycznie wygenerować identyfikator 
spotkania (bądź skorzystać z ID naszego 
konta). Natomiast, aby „tylko” dołączyć 
do spotkania, otwieramy w przeglądarce 
adres https://zoom.us/join i wpisujemy 
identyfikator otrzymany od osoby, któ-
ra wcześniej spotkanie założyła (kod 
będzie mieć kilka lub kilkanaście cyfr). 
Następnie potwierdzamy uruchomienie 
programu lub wybieramy opcję uczest-
nictwa poprzez przeglądarkę (Join from 
your browser). 

Związkowe wideospotkania 

Podobnych programów pochodzą-
cych od różnych firm i pozwalających 
na spotkania on-line jest więcej. Oferuje 
je nawet np. Facebook poprzez Messen-
gera, z transmisją na żywo włącznie. 

Z możliwości wideospotkań korzy-
stał w minionym koronawirusowym 
okresie także Zarząd Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, który przez 
ostatnie miesiące obradował właśnie 
on-line. Z takich rozwiązań mogą ko-
rzystać także poszczególne komisje 
zakładowe i międzyzakładowe. Przy-
pomnijmy, że już kilka lat temu ZRG 
podjął uchwałę w sprawie przepro-
wadzania głosowań elektronicznych, 
wykorzystując do tego e-maile oraz 
wiadomości SMS (wyniki głosowania 
wraz z poszczególnymi e-głosami pod-
legają archiwizacji na czas kadencji i są 
dostępne do wglądu dla osób upraw-
nionych). Przeprowadzenie spotkań 
i rozmów wideo przed głosowaniami 
poprzez jedną z wielu platform poszerza 
jeszcze możliwości działania i łatwych 
konsultacji. Nie wymaga bowiem zebra-
nia grupy osób w jednym miejscu. 

Tomasz Modzelewski

Warsztaty przygotowane przez Krajową Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”, które były poświęcone organizowaniu się 
w trudnym koronawirusowym okresie, odbyły się w formule on-line. Podobnie działa obecnie m.in. Dział Szkoleń ZRG. 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla skarbników

Termin: 17 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala 116,  
prowadzący: Tadeusz Grubich

Podstawy działalności związkowej

Termin: 22–23 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala Akwen,  
prowadzący: Tadeusz Grubich
Szkolenie przeznaczone dla członków komisji rewizyjnej i członków komisji 
zakładowej

Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 1

Termin: 28–30 czerwca 2021 r. godzina 10–15, sala Akwen,  
prowadzący: Irena Jenda i Przemysław Sąpór

Zgłoszenia przyjmuje: Dział Szkoleń,  
adres e-mail:  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
tel: 58 308 42 76, 58 305 54 79

WAŻNE: Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, 
podając: imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę 
i numer organizacji związkowej oraz to, czy wysłać zaproszenie.
Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 10 uczestni-
ków.

 Irena Jenda

Czerwiec 2021: Dział Szkoleń ZRG 
NSZZ „Solidarność” proponuje

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

Oferta projektu:

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

nia 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: pra-
wo 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



Nr 6 / czerwiec 202120 PRAWO

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

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

1 czerwca br. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzi-
na 500 plus”. Potrwa do 31 maja 2022 r. Tylko złożenie wniosku do końca 
tego miesiąca gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypła-
cone z wyrównaniem. Wnioski złożyła większość rodziców.

GUS podał aktualne dane o prze-
ciętnym miesięcznym wynagrodze-
niu, co oznacza, że od 1 czerwca br. 
renciści i wcześniejsi emeryci będą 
mogli więcej dorobić do swoich 
świadczeń.

Emeryci i renciści, którzy postano-
wili dorobić, powinni kontrolować, czy 
ich zarobki nie spowodują zmniejszenia 
lub zawieszenia świadczeń. Limity są 
uzależnione od średniej płacy krajowej, 
która zmienia się co kwartał.

Zmniejszenie bądź zawieszenie 
świadczenia zależy od przychodów z 
umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od 
których obowiązkowo są odprowadza-
ne składki na ubezpieczenia społeczne, 
a także przychodu, który jest podstawą 
wymiaru składek przy działalności go-
spodarczej.

Od 1 czerwca br. świadczeniobior-
cy, którzy pobierają emerytury, ale nie 
osiągnęli powszechnego wieku eme-

rytalnego oraz renciści, będą mogli 
dorobić bez żadnych konsekwencji dla 
świadczenia do 3977,10 zł.

Jeśli osiągną przychód przekracza-
jący 70 proc., ale nie wyższy niż 130 
proc. przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia, czyli 7386,10 zł, to świad-
czenie zostanie zmniejszone o wartość 
przekroczenia, nie więcej jednak niż 
o kwotę maksymalnego zmniejszenia. 
Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą 
kwotę 7386,10 zł, to świadczenie zosta-
nie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia 
przy rentach socjalnych. Tu już prze-
kroczenie przychodu o 3977,10 zł spo-
woduje zawieszenie świadczenia.

Kwoty te będą obowiązywać do 31 
sierpnia 2021 r.

Emeryci, którzy ukończyli po-
wszechny wiek emerytalny, mogą, co do 
zasady, dorabiać do swojej emerytury 
bez ograniczeń i nie muszą martwić się 
o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią 

osoby, które pobierają emeryturę w 
zbiegu z rentą z tytułu niezdolności 
do pracy z ubezpieczenia wypadko-
wego. W tym wypadku jakakolwiek 
kwota dodatkowego przychodu będzie 
skutkowała zawieszeniem jednego ze 
świadczeń.

Jeżeli przychód z tytułu pracy eme-
rytów, którym ZUS podwyższył eme-
ryturę do kwoty świadczenia minimal-
nego, czyli do 1250,88 zł, przekroczył 
wysokość kwoty podwyższenia, to 
emerytura będzie wypłacana w niższej 
kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie 
dotyczą niektórych rencistów. Chodzi 
o osoby, które pobierają renty dla in-
walidów wojennych, inwalidów woj-
skowych, których niezdolność do pracy 
związana jest ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługujące po upraw-
nionych do tych świadczeń.

Krzysztof Cieszyński,
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

Nowy okres rozliczeniowy 
„Rodzina 500 plus”

W 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku o „500 plus” na nowy okres świadcze-
niowy. Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres od 1 czerwca tego roku do 31 
maja następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że 1 lutego br. ruszył nabór 
wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość 
elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Złożenie wniosku drogą tradycyjną – za po-
średnictwem poczty lub osobiście w urzędzie – było i jest możliwe od 1 kwietnia.

Uprawnionych do świadczenia jest 6,6 mln dzieci. Z danych Ministerstwa Rodzi-
ny i Polityki Społecznej wynika, że zdecydowana większość rodziców złożyła wnio-
ski. 3 mln 380 tys. wniosków złożono za pośrednictwem kanałów elektronicznych. 
W kwietniu ponad 562 tys. wniosków złożono w gminach w formie papierowej.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca br. gwarantuje, że świadczenie wycho-
wawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Aby zachować ciągłość 
wypłaty świadczenia wychowawczego, konieczne było złożenie wniosku na nowy 
okres świadczeniowy do końca kwietnia br.

Świadczenie „500 plus” przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez 
nie 18 roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, 
jak i w pieczy zastępczej.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która reguluje funkcjonowanie 
programu „Rodzina 500 plus”. Składanie wniosków będzie odbywało się wyłącznie 
w formie elektronicznej. Planowane jest także odejście od corocznych naborów 
i wypłacanie świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Według ministerialnej 
propozycji świadczenia mają być wypłacane przez ZUS, a nie przez samorządy.

W przypadku, kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych 
w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego 
świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., 
ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sier-
pień nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się 
do poprawy sytuacji materialnej rodzin. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie   przy-
sługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód 
osiągany przez rodzinę.

(asg)

Emeryci i renciści dorobią więcej 
od 1 czerwca tego roku

Orhan Akman, krajowy specjali-
sta Ver.di ds. handlu detalicznego i 
sprzedaży wysyłkowej, powiedział, że 
godne pożałowania jest to, że Amazon 
nie zdecydował się na wzięcie udziału 
w wysłuchaniu. Przypomniał też, że 
koncern ten posiada ogromną siłę go-
spodarczą, a w ubiegłym roku uzyskał 
386 mld dolarów obrotu. – Ta firma to 
jest w zasadzie bezgraniczne państwo. 
Przybrała ona wymiary, w których 
struktury demokratyczne są zagrożone 
tego rodzaju działalnością. 

Prof. Marcin Zieleniecki z Uniwer-
sytetu Gdańskiego skupił się na aspek-
tach prawnych i sytuacji pracowników 
Amazona w Polsce. 

W Amazonie w Polsce działają dwie 
organizacje związkowe: „Solidarność” 
zrzeszająca ok. 400 pracowników oraz 
Związek Zawodowy Inicjatywa Pracow-
nicza zrzeszający ok. 600 pracowników.  

– Działalność związków zawodo-
wych bez wątpienia ogranicza struktura 
zatrudnienia w Amazonie. Zdecydowa-
ną większość stanowią pracownicy za-
trudnieni na podstawie umów na czas 
określony, jak również pracownicy tym-
czasowi – powiedział polski profesor.  

Prof. Zieleniecki wymienił trzy 
główne problemy pracowników Ama-
zona w Polsce. Pierwszy z nich to kwe-
stia sposobu regulowania zasad wyna-
gradzania. 

Regulacja zawarta w regulaminie 
wynagradzania ograniczona jest do 
stwierdzenia, że pracownicy są wyna-
gradzani przy zastosowaniu albo stawki 
miesięcznej tego wynagrodzenia, albo 
stawki godzinowej. Natomiast, w jaki 
sposób ta stawka jest ustalana i jaka jest 
wysokość tej stawki wynagrodzenia, to 
na ten temat regulamin milczy i odsyła 
do jednostronnych decyzji pracodawcy 
w tym zakresie, uzależnionych przede 
wszystkim od efektywności pracy wy-
konywanej przez pracowników. 

Druga sprawa, na którą zwrócił 
uwagę prof. Zieleniecki, to incydent 
związany z kwestią przekazywania 
składek związkowych organizacjom 
związkowym. 

– Na początku tego roku miało 
miejsce zdarzenie polegające na tym, 
że te składki nie zostały odprowadzone 
zgodnie z przepisami ustawy o związ-
kach zawodowych na rachunek organi-
zacji związkowej. Amazon tłumaczył się 

błędem ludzkim, natomiast nie można 
wykluczać, że ma to szersze podłoże. 

Ostatnim problemem, jaki wymie-
nił nauczyciel akademicki z UG, to jest 
procedura standaryzacji ocen pracow-
ników. 

– Ta procedura zakłada, że kiedy 
pracownik rozpoczyna pracę, loguje 
się na indywidualnym koncie za po-
mocą swojego loginu, a system działa 
do samego momentu zakończenia pra-
cy. To, co robi, jakie jest tempo jego 
pracy, ile towarów w tym czasie prze-
nosi, przepakowuje, zapakowuje – jest 
śledzone przez pracodawcę. System 
profiluje zebrane w ten sposób dane za 
pomocą specjalnego algorytmu, a na-
stępnie otrzymany wynik profilowania 
wykorzystuje przy ocenie wydajności 
pracownika. Ta ocena jest bezwzględ-
na. Polega ona na tym, że minimalne 
normy pracy są ustalane w oparciu o 
ilość pracy wykonanej przez 90 proc. 
pracowników zatrudnionych na da-
nym stanowisku. System zakłada, że 
10 proc. pracowników tego minimum 
nie wykonuje. (…) W stosunku do 
tych osób management zakładu jest 
zobowiązany, aby podejmować dzia-
łania dyscyplinujące, przyśpieszające 
tempo pracy. Wtedy, kiedy te proce-
dury nie przynoszą efektu, pracodawca 
i to właściwie w pewnym sensie system 
informatyczny, maszyna, za niego po-
dejmuje decyzję o rozwiązaniu sto-
sunku pracy. Nie ma tutaj miejsca na 
aksjologię i pytania, dlaczego to tempo 
nie jest dotrzymywane. Decyduje aryt-
metyka, matematyka – wyjaśniał prof. 
Zieleniecki. 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Amazon – ta firma to bezgraniczne 
państwo!
W maju  w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne przesłu-
chanie pt. „Ataki Amazona na podstawowe prawa i wolności pracow-
ników: wolność zgromadzeń i zrzeszania się oraz prawo do rokowań 
i działań zbiorowych”. – Celem wysłuchania jest zbadanie doniesień 
medialnych nt. potencjalnego monitorowania pracowników przez 
Amazona. Chcemy zrozumieć, jakie są praktyki biznesowe Amazona, 
które to praktyki mogą naruszać europejskie przepisy dotyczące pra-
wa pracy, ochrony danych osobowych i prywatności. Mamy również 
zastrzeżenia do ewentualnego naruszenia praw do stowarzyszenia, 
zgromadzeń i umów zbiorowych – powiedziała na wstępie polityk 
Agnes Jongerius. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
ogłosił konkurs na dofinansowanie do 
projektów poprawiających warunki pra-
cy. Wnioski, wyłącznie w formie elektro-
nicznej, można składać do 30 czerwca.

W konkursie mogą wziąć udział 
wszyscy płatnicy składek. Dofinansowa-
ne mogą być tylko działania, które będą 
bezpośrednio ograniczać niekorzystne 
oddziaływania w miejscu pracy. Moż-

na więc np. zadbać o bezpieczeństwo 
instalacji technicznych, maszyn, urzą-
dzeń i miejsc pracy, zakupić urządzenia 
chroniące przed hałasem i drganiami 
mechanicznymi oraz promieniowa-
niem elektromagnetycznym, zapew-
nić ochronę przed promieniowaniem 
optycznym i energią elektryczną czy 
sprzęt i urządzenia służące poprawie 
bezpieczeństwa pracy na wysokości. 

75 mln na bezpieczną pracę
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PRAWO PRACY Dodatek za pracę 
w porze nocnej 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa 
z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 794). Ustawa wejdzie w życie 30 
dni po ogłoszeniu, tj. 30 maja 2021 roku, za wyjątkiem czterech przepisów, 
które zaczną obowiązywać dzień później, tj. 1 czerwca 2021 roku.

Ważne dla represjonowanych w PRL

Jednym z najbardziej namacalnych 
nowych uprawnień przysługujących 
osobom o ustalonym statusie działacza 
opozycji komunistycznej lub osoby re-
presjonowanej z powodów politycznych 
– jest prawo do dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 5 dni 
roboczych w roku kalendarzowym. Do-
datkowy urlop nie będzie przysługiwał 
osobie uprawnionej do urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze przekracza-
jącym 26 dni roboczych lub do urlopu 
dodatkowego na podstawie odrębnych 
przepisów.

Kolejnymi korzystnymi zmianami 
dedykowanymi działaczom opozycyj-
nym lub represjonowanym są:
 prawo do pokrycia – w części lub 

całości – kosztów zakupu wyrobów 
medycznych. Dotychczas można było 
pokryć taki zakup tylko w części.

 zwiększenie kryterium dochodo-
wego do uzyskania jednorazowej 
pomocy pieniężnej. Kryterium to 
zwiększono z poziomu 220 proc. 
najniższej emerytury do poziomu 
290 proc. najniższej emerytury – dla 
osoby samotnie gospodarującej. Z 
poziomu 150 proc. do poziomu 220 
proc. najniższej emerytury – dla oso-
by będącej w rodzinie. Z poziomu 300 
proc. do 350 proc. najniższej emery-
tury – dla wnioskodawcy, który jest 
osobą całkowicie niezdolną do pracy 
oraz do samodzielnej egzystencji.

 zwiększenie kryterium dochodowe-
go do uzyskania okresowej pomocy. 
Kryterium to zwiększono z poziomu 
150 proc. najniższej emerytury do 
poziomu 220 proc. najniższej eme-
rytury – dla osoby samotnie gospo-

darującej. Z poziomu 100 proc. do 
poziomu 150 proc. najniższej emery-
tury – dla osoby będącej w rodzinie.

 podniesienie wysokości jednorazo-
wej pomocy pieniężnej, przezna-
czonej na pokrycie kosztów zaku-
pu wyrobów medycznych, do 350 
proc. najniższej emerytury (było 
300 proc.) oraz na dostosowanie 
pomieszczeń mieszkalnych do ro-
dzaju niepełnosprawności do 450 
proc. najniższej emerytury (było 
300 proc.).

 zwiększenie częstotliwości przy-
znawania pomocy pieniężnej jed-
norazowej do dwóch razy w roku 
kalendarzowym (było raz na 12 
miesięcy).

 dodanie do kręgu osób mogących 
uzyskać świadczenie wyrównawcze 
– osoby z ustalonym prawem do 
renty rodzinnej, której wysokość 
nie przekracza 2450 zł (wcześniej 
osoby takie nie mogły ubiegać się 
o świadczenie wyrównawcze).

W kategorii uprawnień do jednora-
zowych świadczeń pieniężnych analo-
giczne zmiany nastąpiły w:
  ustawie z dnia 24 stycznia 1991 

o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2020 poz. 517).

 w ustawie z dnia 2 września 1994 o 
świadczeniu pieniężnym i upraw-
nieniach przysługujących żołnie-
rzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnionym w ko-
palniach węgla, kamieniołomach, 
zakładach rud uranu i batalionach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 
619).

 w ustawie z dnia 31 maja 1996 
o osobach deportowanych do pra-
cy przymusowej oraz osadzonych 
w obozach pracy przez III Rzeszę i 
Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich (Dz. U. z 2019 poz. 
1168).

 w ustawie z dnia 16 listopada 2006 
o świadczeniu pieniężnym i upraw-
nieniach przysługujących cywilnym 
niewidomym ofiarom działań wo-
jennych (Dz. U. z 2020 poz. 684).

Zmiany dokonano również w usta-
wie emerytalnej, pozwalając uznać za 
okresy składkowe, od których zależało 
prawo i wysokość świadczeń emery-
talnych w starym systemie oraz prawo 
i wysokość rent w systemie bieżącym 
– okresów pozbawienia możliwości 
wykonywania swojego zawodu przed 
dniem 31 lipca 1990 na skutek repre-
sji politycznych za działania na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści i suwerenności lub respektowania 
politycznych praw człowieka w Polsce. 
Okres powyższy będzie mógł być udo-
wadniany dokumentami lub zeznania-
mi świadków. Oceny tych dokumentów 
i zeznań, w drodze decyzji, dokonywać 
będzie Szef Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. (pod-
stawa prawna art. 6 oraz art. 117 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych Dz. U. z 2021 poz. 291).

Możliwość wliczenia do okresu 
składkowego wyżej wymienionego 
okresu pozostawania bez pracy będzie 
podstawą wnioskowania o ponowne 
przeliczenie świadczeń emerytalnych 
lub rentowych oraz ponownego ustale-
nia kapitału początkowego.

Sławomir Poświstak
Dolnośląska „Solidarność”

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

PORADY PRAWNE

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

radca prawny
Iwona Jarosz-Lipkowska – 8.30-

-13.35 – 8.30-
-13.35 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 8-13 – 8-14 – 8-14

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”

radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 9-16 10-16

O. Gdynia 9-15 9-16 9-15

doradca prawny
Łukasz Sulej – 12.30-15 9-17 – 9-14

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktu-
alną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny.

Kodeks pracy reguluje różne aspekty wynagrodzenia za pracę, takie jak 
np. zasady jego ustalania w zakładzie pracy (np. w regulaminie wynagra-
dzania), miejsce, sposób i termin wypłaty, dokonywanie potrąceń z wyna-
grodzenia czy też kiedy ono przysługuje pomimo nieświadczenia pracy 
przez pracownika. Stosunkowo niewiele natomiast regulacji poświęconych 
zostało jego składnikom lub szerzej – strukturze.

Oznacza to, że zwłaszcza w przypadku pracodawców prywatnych decyzje w tym 
zakresie podejmowane są na poziomie poszczególnych zakładów pracy. Z kolei w 
przypadku sfery budżetowej regulacje poświęcone tej materii zazwyczaj zawierają 
ustawy szczegółowe, dotyczące poszczególnych grup zatrudnionych, np. nauczycieli 
czy urzędników.

Niemniej jednak nawet w kodeksie pracy znalazły się przepisy poświęcone kon-
kretnym składnikom wynagrodzenia, a jednym z nich jest dodatek za pracę w porze 
nocnej, regulowany przede wszystkim w art. 1518 k.p.

W temacie tego dodatku kluczowe jest zwrócenie uwagi na przesłankę jego na-
bycia, którą jest w świetle § 1 wspomnianego art. 1518 k.p. – wykonywanie pracy w 
porze nocnej. Taka redakcja przepisu siłą rzeczy powoduje, że należy ustalić, czym 
jest pora nocna. Zgodnie z art. 1517 § 1 kodeksu pora nocna obejmuje 8 godzin 
między godzinami 21.00 a 7.00. W praktyce oznacza to, że faktyczna pora nocna 
u każdego pracodawcy może się nieco różnić (dopuszczalne będzie przyjęcie np. 
w regulaminie pracy godzin od 21.00 do 5.00, jak i od 23.00 do 7.00). Wracając 
do dodatku za pracę w porze nocnej, należy mocno podkreślić, że podstawą jego 
nabycia jest sam fakt takiego zjawiska, a nie jego wymiar. Innymi słowy, prawo do 
dodatku przysługuje zawsze za każdym razem, gdy pracownik świadczy pracę w 
tych godzinach, niezależnie od tego, ile tych godzin w porze nocnej przepracuje.

Kolejną istotną kwestią jest wysokość tego dodatku. Ustawodawca przyjął, że 
jest ona równa dla wszystkich pracowników (w szczególności nie zależy od wy-
sokości normalnych zarobków) i wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej 
z minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę pracy w porze nocnej. 
Jako że wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę określona jest w stawce 
miesięcznej, na potrzeby obliczania dodatku za pracę w porze nocnej należy tę 
kwotę podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (co 
oznacza, że wysokość analizowanego dodatku będzie się nieznacznie wahała w 
ciągu roku), a tak uzyskany wynik podzielić jeszcze na 5. Przykładowo, w kwietniu 
br. obliczenia będą wyglądały następująco: 2800 zł (wynagrodzenie minimalne): 
168 (liczba godzin pracy w kwietniu) = 16,67 zł (stawka godzinowa wynagrodzenia 
minimalnego w tym miesiącu). Następnie 16,67 zł x 20 proc. = 3,33 zł. Tym samym 
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w kwietniu pracownik nabywa na podsta-
wie kodeksu pracy prawo do dodatku w wysokości 3,33 zł (jest to kwota brutto). 
Oczywiście w zakładowych źródłach prawa pracy czy w umowie o pracę możliwe 
jest wprowadzenie rozwiązań korzystniejszych dla pracowników w tym zakresie.

Warto jeszcze wskazać na możliwość zastąpienia tego dodatku ryczałtem, któ-
rego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze 
nocnej, co dotyczy pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza 
zakładem pracy.

www.tysol.pl

Już kilkaset tysięcy elektronicznych 
legitymacji NSZZ „Solidarność” zostało 
wydrukowanych i wydanych przez Ko-
misję Krajową. 

Nowa legitymacja członkowska 
oprócz funkcji, które miała „stara ksią-
żeczka”, daje dodatkowe możliwości. 
Między innymi zapis odprowadzania 
składek jest automatyczny, nie trzeba 
na niej stawiać pieczątki, aby uwiary-
godnić ich opłacenie. 

Posiadacze elektronicznej legity-
macji NSZZ „Solidarność” mogą sko-
rzystać z rabatów na stacjach LOTOS, 
a także z 10 proc. zniżki na ubezpiecze-
nia 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 pi-
szemy na naszej stronie internetowej 
(LOTOS, PZU). Jednak, aby z nich sko-

Z legitymacją „Solidarności” łatwiej i taniejatwiej i taniej

rzystać, należy w pierwszej kolejności 
wyrobić sobie legitymację elektronicz-

ną, w tym celu trzeba zwrócić się do 
macierzystej organizacji związkowej.
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Biegają, pływają, ćwiczą… Członkowie „Solidarności” są aktywni w rozmaity sposób. Dlatego co miesiąc na łamach 
„Magazynu” przedstawiamy kolejne osoby, pokazując ich aktywność fizyczną. Ale czasami zamiast dużej ilości 
ruchu bardziej potrzebna jest rehabilitacja, dzięki której można w miarę szybko wrócić do zdrowia. Ofertę na 
takie zabiegi dla członków NSZZ „Solidarność” przygotowało Centrum Zdrowia Solidarność, które funkcjonuje 
w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Ziemowit. 

Gdy zdrowie  
nie będzie dopisywać

CENTRUM ZDROWIA SOLIDARNOŚĆ

Ośrodek jest zlokalizowany na zbo-
czu Biskupiej Kopy, na terenie Parku 
Krajobrazowego Góry Opawskie (wo-
jewództwo opolskie). Bliskość szlaków 
turystycznych prowadzących do Buko-
wej Góry, Zlotych Hor, Zamkowej Góry 
czy Biskupiej Kopy oznacza, że to do-
skonała lokalizacja na piesze i rowero-
we wycieczki, ale jednocześnie miejsce 
idealnie nadaje się dla osób, które chcą 
wrócić do zdrowia. 

„Jeśli Państwa pragnieniem jest 
przeżycie kilku chwil w otoczeniu pro-
fesjonalistów, którzy nie tylko swoimi 
kompetencjami, ale także życzliwością 
spowodują, że rehabilitacja naprawdę 

zakończy się sukcesem – zapraszamy”. 
Tymi słowami zachęca gości ośrodek 
Ziemowit. 

Centrum Zdrowia Solidarność ofe-
ruje dwie opcje. Pierwsza z nich to po-
byt czterodniowy, który jest dostępny 
w cenie 399 zł za osobę. Druga to pobyt 
ośmiodniowy w cenie 952 zł za osobę. 

W ramach pierwszej możliwości 
każdy uczestnik otrzyma trzy nocle-
gi, zdrowe i pełnowartościowe posiłki 
(śniadanie, obiad, kolację), trzy zabiegi 
(do wyboru są: wodolecznictwo, aqu-
avibron, inhalacje, laser, krioterapia 
miejscowa, ultradźwięki, drenaż limfa-
tyczny, sollux, okłady borowinowe oraz 

bioptron), a także dostęp do basenu 
krytego z jacuzzi. Cena 399 zł dotyczy 
miejsca w pokoju dwuosobowym, jeśli 
natomiast wybierzemy pokój jednooso-
bowy, trzeba będzie dopłacić 180 zł. 

Druga oferta obejmuje siedem 
noclegów, również zdrowe i pełnowar-
tościowe posiłki, a także konsultację 
z fizjoterapeutą, czternaście zabiegów 
do wyboru (analogicznie obejmują one 
wiele możliwości – od wodolecznictwa, 
przez krioterapię, po sollux), gimnasty-
kę poranną przez pięć dni oraz dostęp 
do basenu krytego z jacuzzi. Dodatko-
wo płatne jest natomiast wypożyczenie 
kijków do nordic walking, wypożycze-
nie rowerów czy pokój jednoosobowy 
(w tym przypadku to koszt 350 zł za 
cały pobyt). 

Niezależnie od wybranej opcji oferta 
jest aktualna tylko przez najbliższy mie-
siąc, a więc do końca czerwca bieżącego 
roku. Ziemowit uruchomił możliwość 
pobytów czterodniowych albo ośmio-
dniowych niedawno, ponieważ wiosną 
– w związku z zagrożeniem koronawi-
rusem – nie mogły się one odbywać 
w ogóle. Ale także teraz, gdy przepisy 
pozwalają już na prowadzenie tego 
typu działalności, każdy klient korzy-
stający z obiektu jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
i określonego reżimu sanitarnego. 

– Wszystkie środki bezpieczeństwa, 
takie jak obowiązek noszenia maseczek 
czy korzystania z płynów dezynfekują-
cych, są u nas zachowane – zastrzega 
Paulina Łatka, marketing manager 
w spółce Doms, która prowadzi Zie-
mowit. 

W ośrodku konferencyjno-wypo-
czynkowym minimalizowana jest licz-
ba osób przebywających jednocześnie 
razem, tak aby nie powodować niepo-
trzebnych zagrożeń. 

Dodajmy, że w ofercie Ziemowita są 
także 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne 
oraz Akademia Zdrowia, czyli autorski 
program rehabilitacyjny. 

„To nie tylko zabiegi poprawiające 
stan zdrowia, relaksacyjne i pielęgna-
cyjne, ale również doświadczona kadra 
fizjoterapeutów, którzy zadbają za-
równo o zdrowie, jak i samopoczucie 
podczas pobytu w ośrodku – reklamuje 
się Ziemowit. – Fizjoterapia likwiduje 
lub łagodzi następstwa procesów cho-
robowych za pomocą metod niefar-
makologicznych i nieoperacyjnych. 
Ma za zadanie przywrócić człowieko-
wi maksymalne zdolności ruchowe 
i funkcjonalne. Zajmuje się korekcją 
wad postawy, dolegliwościami bólowy-
mi układu ruchu: kręgosłupa, stawów 

Fizjoterapia powinna być ważna dla każdej osoby, która boryka się z powrotem 
do sprawności. 

Akademia Zdrowia to autorski program rehabilitacyjny prowadzony w ośrodku 
Ziemowit. 

obwodowych, np. biodrowych, kolano-
wych, schorzeniami ortopedycznymi, 
przywróceniem do sprawności osób po 
wszelkich operacjach, a także znajduje 
swoje miejsce w chorobach neurolo-
gicznych, sercowo-naczyniowych czy 
układu oddechowego”.

Fizjoterapia jest więc nieodłączną 
częścią życia każdego człowieka bory-
kającego się z powrotem do sprawności, 
z redukcją lub całkowitym wyelimino-
waniem bólu i ograniczeń. 

– Siedzący tryb życia lub – prze-
ciwnie – nadmierna praca fizyczna, 
nieodpowiedni trening, źle dobrane 
obciążenia, stres, niedobór snu, brak 
czasu na regenerację –  wszystko to 
wpływa destrukcyjnie na układu ru-

chu – zwracają uwagę fizjoterapeuci 
z Ziemowita. – W ciągu dnia człowiek 
wykonuje dużą ilość różnorodnych ru-
chów, lecz zawsze, gdy nieprawidłowo 
się schyla, dźwiga zakupy, niepoprawnie 
biega, ćwiczy, przyspiesza „zużycie” or-
ganizmu. Samochód, gdy przez dłuższy 
czas jest nieużywany, rdzewieje, silnik 
przestaje pracować, a różne mechani-
zmy nie są odpowiednio naoliwione. 
Gdy jest zaś nadmiernie eksploatowa-
ny, szybko zużywają się poszczególne 
części. Kierowca dba o samochód, jeź-
dzi na przeglądy, naprawia. Dlaczego 
więc człowiek często zaniedbuje swój 
organizm?

Tomasz Modzelewski
zdjęcia: DOMS

Wśród oferowanych zabiegów jest m.in. wodolecznictwo.

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

Bony przedłużone do końca grudnia
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NA KOŃCU JĘZYKA Krzyżówka
z góralskim gospodarzem
Litery w szarych kratkach czytane rzęda-
mi, utworzą hasło – myśl kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

POZIOMO
1) skalne rumowisko, 4) wiosenne górskie 
kwiaty, 8) śpiewa E. Geppert „kocham 
cię…”, 11) Gwiazda Poranna, 12) drapież-
na ryba, groźna dla człowieka, 13) wysu-
szony miąższ kokosa, 14) doznać jakichś 
uczuć, 15) jednomyślność, 16) niezbędna 
dla krawcowej, 18) miasto ze Skrzycz-
nem, 20) z niego fundamenty, 22) K w AK, 
23) płynie przez Legnicę, 24) „ Popiół i 
…” J. Andrzejewskiego, 26) niejedna w 
kasynie, 28) miasto Talesa, 29) jedno z 
najbardziej zinformatyzowanych państw 
Europy, 32) biały wermut chorwacki, 

33)  idzie gładko jak z płatka, 35) pieśń 
religijna „Czarna …”, 37) wałek, szpulka, 
39) Jarosław, znany polityk prawicowy, 
40) żądanie poparte groźbą, 41) pnącze 
z dżungli, 42) przyjaciel Kwinta, 43) �ński 
telefon.

PIONOWO
1) krzyżak, czarna wdowa, 2) niechęć, 
animozja, 3) góralski gospodarz, 4) mia-
sto w Brazylii w stanie  Mato Grosso, 
5) Stanisław, zwolennik reform w okresie 
Sejmu Czteroletniego, 6) bogobojny, 
świątobliwy, 7) bagatelizować, lekcewa-
żyć, 8) steruje żuchwą, 9) czułe słówko, 
10) tkanina z Torunia, 16) karierowicz 
Dyzma, 17) płaci za telefon, telewizor, 
18) �lm „Bezsenność w …”, 19) ozdoba 
warkocza, 20) Andrea, tenor, śpiewał nam 

na Wielkanoc, 21) �lmowy wodospad, 
25) szkolenie dla radców, sędziów, 
27) hazardowa gra liczbowa, 30) jeden 
z 52 w roku, 31) dodatkowa podziałka na 
suwaku, 33) wyborczy, gastronomiczny, 
34) budzi wstręt, 35) izraelski wywiad, 
36) mały Antoni, 37) Wilhelmi, Dmowski, 
38) Zbawienia, Błękitna gen. Hallera.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z akademią z nr. 4/2021. 
Otrzymuje ją pani Marta Kasperowicz. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło brzmia-
ło:  „Człowieczy los”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43

We współczesnej polszczyźnie jest 
wiele nazw własnych, m.in. osobowych, 
miejscowych czy firmowych, w których 
zaszły przesunięcia znaczeniowe po-
zwalające używać je jako rzeczowniki 
pospolite. Pierwowzorem tych nazw 
pospolitych są np. imiona postaci bi-
blijnych, mitologicznych, nazwiska 
wynalazców i twórców.

 

Nazwy pospolite od nazw 
osobowych
Ze starożytności, z mitologii

Rzeczownik pospolity nestor ozna-
czający sędziwego mędrca pochodzi od 
nazwy osobowej najstarszego z mitolo-
gicznych wodzów greckich biorących 
udział w wojnie trojańskiej – Nestora. 
Innym rzeczownikiem pospolitym, który 
powstał od nazwy własnej, jest herkules. 
Jestem przekonana, że nieraz słyszeliśmy 
zachwyt: „Ależ to jest herkules!” i nie my-
śleliśmy wtedy o synu Zeusa – Herkulesie 
z mitologii greckiej, ale o kimś z naszego 
otoczenia, kto odznacza się atletyczną 
budową i ogromną siłą. Z kolei pierwo-
wzorem kłótliwej ksantypy jest Ksantypa 
– żona Sokratesa ze starożytnych Aten. 

Z „Biblii”
Nędzarz o odrażającym wyglądzie, 

którego nazywamy łazarzem, ma na-
zwę wywodzącą się od postaci biblij-
nej – Łazarza. Nazwy znane z „Biblii”: 
Hiob, Judasz, Goliat także funkcjonują 
w znaczeniu potocznym. Hiob stał się 
symbolem osób znoszących z godno-
ścią i pokorą tragiczne doświadczenia 
losowe; mówimy np.: „Współczuję 
temu hiobowi”. O zdrajcy możemy 
powiedzieć: „Z tym judaszem nie chcę 
mieć nic wspólnego”, a o siłaczu: „Tego 
goliata zatrudnię u nas”. 

Z literatury
Bohaterowie literaccy również stają 

się symbolami pewnych postaw, cech. 
Don Juan (bohater dramatu Moliera)  
i Lovelace (bohater powieści Richard-
sona) stali się symbolami uwodzicieli 
i dlatego na współczesnych „podrywa-
czy” mówi się żartobliwie, z ironią lub 
pogardą, donżuan lub lowelas.

Od nazwisk wynalazców, 
konstruktorów, właścicieli 
fabryk

Nazwy broni typu: browning, ka-
łasznikow, kolt, mauzer wywodzą się 
od nazwisk Browning, Kałasznikow, 
Colt i Mauser, zaś marki samochodów 
ford, peugeot, renault pochodzą od 
nazwisk właścicieli koncernów Ford, 
Peugeot, Renault. Eleganckie pióra, 
długopisy, np. parker, waterman, zo-

stały nazwane od nazw firm i nazwisk: 
Parker, Waterman.

Uwaga!
Proces przekształcania nazwy wła-

snej w nazwę pospolitą polega na zmia-
nie pisowni, czyli na wymianie wielkiej 
litery na małą oraz czasami na uprosz-
czeniu tej nazwy (polonizacji). Jednak 
zdarza się, że wielkie litery są zacho-
wywane. Dotyczy to dzieł literackich, 
muzycznych i malarskich.

Nazwy dzieł od nazwisk ich 
twórców

Gdy ktoś recytuje wiersze Słowac-
kiego, piszemy: „recytuje Słowackiego” 
i wtedy chociaż mamy na myśli wiersze, 
stosujemy wielką literę, gdy gra utwory 
Pendereckiego, piszemy: „gra Penderec-
kiego”, a gdy ogląda obrazy Wyspiańskie-
go, piszemy: „ogląda Wyspiańskiego”.

Jakie końcówki
Omawiane nazwy pospolite mogą 

przysparzać kłopotów dotyczących od-
miany, zwłaszcza formy biernika w licz-
bie pojedynczej i mianownika w liczbie 
mnogiej.*) Oto przykłady ukazujące 
poprawne formy omawianych nazw po-
spolitych w liczbie pojedynczej: „Muszę 
kupić ojcu parkera.”, „Jan wyprowadził 
nowego forda z garażu.”, „Wszyscy znają 
naszego herkulesa.”, „Pierwszy raz widzę 
tego judasza.” oraz poprawne formy w 
liczbie mnogiej: „Nasi herkulesi i donżu-
ani przybyli.” – tu końcówki męskooso-
bowe są poprawnie zastosowane, ale gdy 
zależy nam na ujemnym nacechowaniu 
ekspresywnym można również wybrać 
końcówki niemęskoosobowe: „Nasze 
herkulesy i donżuany przybyły.”. 

Barbara Ellwart

*) por. „Wielki słownik poprawnej 
polszczyzny PWN”

Kiedy – Nestor, 
a kiedy – nestor
Dlaczego wiele słów brzmiących identycznie raz piszemy z wielkiej litery, 
a raz z małej, na przykład: Nestor – nestor, Ksantypa – ksantypa, Ford – ford?

Więcej porad językowych na 
naszej stronie:
www.solidarnosc.gda.pl
/na-koncu-jezyka
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Rekowo Górne. Pałac jak włoska willa
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama
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Reklama

Rekowo Górne, fragment starego parku 
otaczającego pałac, ze stawem, wyspą 
i uroczą altaną.

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

Główna droga z Redy do Pucka początkowo prowadzi pod górę przez las. 
Kiedy już wyjedzie się z tego lasu, jakieś kilkaset metrów dalej zobaczymy 
niewielką brązową tablicę. Informuje ona, że jeśli skręcimy w lewo, to po 
pokonaniu odcinka nieco dłuższego niż kilometr, dotrzemy do miejscowości 
Rekowo Górne, w której znajduje się pałac. Niewiele osób zwraca uwagę na tę 
informację, a szkoda, bo co prawda nie jest to pałac typu Wilanów, Pszczyna 
czy Kozłówka, lecz tylko duży dwór zwany pałacem – jak większość pałaców 
na Pomorzu, za to ładny, odnowiony, inspirowany włoską architekturą eklek-
tyczną. Mówi się o nim, że jest „architektoniczną perełką Ziemi Puckiej”.

O Rekowie Górnym (nie mylić z Re-
kowem pod Bytowem), miejscowości 
leżącej na wschodnim krańcu Puszczy 
Darżlubskiej, niewiele się pisze w prze-
wodnikach, poza zdawkową informacją, 
że znajduje się tam reprezentacyjna rezy-
dencja ziemska. Może dlatego, że przez 
lata był to obiekt opuszczony, a potem 
Państwowe Gospodarstwo Rolne urzą-
dziło w nim biura, mieszkania i biblio-
tekę Warzywniczego Zakładu Doświad-
czalnego. Kto by więc chciał takie miejsca 
zwiedzać?

Rekowo w dobie średniowiecza było 
miejscowością polską, zamieszkaną przez 
ludność kaszubską. Posiadłość przyna-
leżała do rycerza Ścibora z Krostkowa 
(obecnie wieś w woj. wielkopolskim, 
powiat pilski). W dokumentach z 1393 r. 
odnotowano nawet taki fakt, że nie doszło 
do lokacji wsi – co zamierzali poczynić 
Krzyżacy – „z powodu roszczeń wznie-
sionych przez osiadłych tam wcześniej 
właścicieli polskich”. Lokacji na prawie 
chełmińskim (odmiana prawa magdebur-
skiego, czyli niemieckiego) dokonał kilka 

lat później, bo w 1400 r. komtur Albrecht 
von Schwarzenburg. Była to już własność 
krzyżacka w komturstwie gdańskim. Po 
1466 r. wieś stała się własnością królew-
ską w starostwie puckim. Niestety w 1772 
r. ponownie przeszła w ręce niemieckie, 

przynależąc do skarbu pruskiego. I tak 
było aż do końca II wojny światowej. 

Rycerz Ścibor miał w Rekowie swoją 
siedzibę. Nie zachowała się do naszych 
czasów. Ponoć stała na wzgórzu, ale w 
XVIII w. została zniszczona przez pożar, 
więc ją rozebrano. W miejscu tym po-
wstał cmentarz. Mało wiemy o historii 
wsi i o kolejnych rezydencjach. Wiado-
mo tylko, że dokument z 1678 r. podaje, 
iż w Rekowie istniał folwark i karczma, 
a sołtysem wsi był Wojciech Gruba. 
Kolejny dokument mówi, że w 1830 r. 
dzierżawcą folwarku był Schoenlein i to 
on ponoć zbudował nowy dwór. W 1871 
r. właścicielem majątku, wykupując go 
od rządu pruskiego, został radca Hagen 
z Sobowidza, któremu przypisuje się 
budowę w centrum wsi istniejącego do 
dzisiaj ładnie odrestaurowanego pałacu. 
Niestety, nie wiemy, co stało się z wcze-
śniejszym o kilkadziesiąt lat dworem, być 
może został przebudowany i rozbudowa-
ny na potrzeby obecnego pałacu.

Ta dziewiętnastowieczna budowla jest 
murowana z cegły, ale tynkowana, wznie-
siona na wysokim, kamiennym cokole. 
Pałac jest parterowy z wysoką suteryną, 
piętrem nad częścią środkową i mieszkal-
nym poddaszem. Pałac jest budynkiem 
prostokątnym, od wschodu z niższą przy-

budówką, na której współcześnie urzą-
dzono taras. Ma też kwadratową wieżę. 
Od południa znajduje się taras właściwy, 
charakterystyczny dla tego typu budowli, 
z którego schody wiodą do parku ze sta-
rymi drzewami i stawem. Jest to budowla 
eklektyczna, a więc ma elementy i neogo-
tyckie, i klasycystyczne, jak prostokątne 
i półkoliste okna, boniowane pilastry, 
kroksztynowy gzyms, a nawet sterczyny. 
Całość nawiązuje do architektury włoskiej 
willi. Wnętrze pałacu jest trzytraktowe, ale 
częściowo zostało zmienione w 1959 r. 
i po odbudowie, którą prowadził obecny 
właściciel pochodzący z Kaszub w latach 
2006–2007, nie wróciło do pierwotnej 
formy, której notabene możemy się tylko 
domyślać, aczkolwiek częściowo do niej 
nawiązuje. Całość została zaadaptowana 
na potrzeby hotelu.

Warto jeszcze wspomnieć, że około 
1910 r. właścicielem majątku, jak i pała-
cu został Paul Mahncke, który niedaleko 
pałacu pobudował gorzelnię, a także kuź-
nię. Obie budowle z kamienia polnego. 
W starej kuźni urządzono kaplicę pw. 
św. Huberta. Rodzina Mahncke wpisała 
się bardzo pozytywnie w pamięć miesz-
kańców Rekowa. Niestety, w czasie wojny 
zostali zmuszeni do opuszczenia pałacu. 
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Rekowo Górne. Urokliwy pałac z 1871 r., o którym się mówi, że jest architektoniczną 
perełką Ziemi Puckiej.

Rekowo Górne, dawna kuźnia z 1910 r., obecnie kaplica św. Huberta, w której 
odprawiane są w każdą niedzielę msze św.


