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Piotr Duda złożył w Sejmie 
projekt ustawy o emeryturach 
stażowych

W obronie miejsc pracy 
w sektorze energetycznym 
przed planowaną restruktu-
ryzacją branży, przeciwko 
łamaniu praw pracowniczych 
oraz broniąc bezpieczeństwa 
i suwerenności energetycz-
nej, 9 czerwca br. manifesto-
wało 10 tysięcy związkow-
ców. 
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W obronie suwerenności 
energetycznej

24 maja 2021 roku w ramach pro-
jektu „Dialog społeczny kluczem do 
rozwoju” odbyła się kolejna debata, 
poświęcona dialogowi instytucjo-
nalnemu w Polsce. 
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Kryzys dialogu 
instytucjonalnego w Polsce
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18 czerwca br. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda złożył u marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczącej emerytur stażowych. Zgodnie z wymogami częścią tego dokumentu 
były podpisy osób popierających inicjatywę.
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Stare i nowe wyzwania w go-
spodarce morskiej, myślenie 
o przemyśle morskim w per-
spektywie dekad, a nie jednej 
kadencji, sprawy pracownicze 
portowców i marynarzy, 
mapa kraju jak komunika-
cyjne szprychy, perspektywy 
powrotu biało-czerwonej 
bandery – to tylko kilka z wie-
lu wątków I Forum Morskiego 
Radia Gdańsk.  
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Gospodarka morska szuka 
klucza do przyszłości

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Kilkaset osób z całej Polski 
zjechało w czwartek, 1 lipca 
pod siedzibę Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, aby zwró-
cić uwagę na brak projektu 
dotyczącego systemu wyna-
gradzania nauczycieli w po-
wiązaniu ze średnią płacą 
w gospodarce narodowej. 
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Pikietowali w Warszawie
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Na Białorusi nie ma takiej siły, 
jaką była „Solidarność” w 1980 roku 

Białoruski dziennikarz Andrzej 
Pisalnik był gościem przewodni-
czącego ZRG NSZZ „Solidarność” 
Krzysztofa Dośli. Gdańska „Soli-
darność” przekazała kserokopiar-
kę na potrzeby redakcji prowadzo-
nej przez dziennikarza i jego żonę 
Iness Todryk.
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Niemiecki kapitał w polskich 
mediach

 Przez trzydzieści lat na polskim 
rynku gazet regionalnych królował 
kapitał niemiecki. Początki sięgają 
Okrągłego Stołu z 1989 roku 
i podjętej przez ówczesne władze 
decyzji o sprywatyzowaniu mająt-
ku RSW „Prasa-Książka-Ruch”. 

str. 9



Nr 7/8 / lipiec/sierpień 20212 AKTUALNOŚCI

W KRAJU

Wydawca: Region Gdański NSZZ „Solidarność”. 
Redaguje zespół: Małgorzata Kuźma (red. naczelna, tel. 501 121 096),   
Artur S. Górski, Ryszard Kuźma (skład, red. techniczny), Tomasz Modzelewski.
Współpracują: Barbara Ellwart, Maria Giedz, Paweł Glanert,  
Wojciech Milewski, Aleksander Miśkiewicz, Andrzej Sowiński, Łukasz Sulej, 
Maria Szwajkiewicz, Renata Tkaczyk, Martyna Werra. 

Nadzór merytoryczny: Jacek Rybicki. 
Korekta: Bogumiła Malicka. 
Kolportaż: Roman Stegart, tel. 58 301 71 21,  zamawianie: tel. 58 301 71 21. 
Adres redakcji: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, tel.: 58 308 42 72, 
58 301 71 21, fax: 58 308 44 18. 
Nakład: 6000 egz.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych 
i publikowanych tekstów. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. 

http://www.solidarnosc.gda.pl
http://www.facebook.com/solidarnoscgdansk
e-mail: magazyn@solidarnosc.gda.pl

Prawo do strajku  
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że 

prawo do strajku jest nadrzędne względem swobód 
gospodarczych. Prawa pracowników, wolność zrze-
szania się i prawo do strajku nie stanowią przeciwwa-
gi dla swobody przedsiębiorczości dla �rm.

Do wyroku przyczyniła się sprawa sporu pracow-
ników portowych ze spółką Holship Norge AS w por-
cie Drammen. Pracodawca próbował zerwać układ 
zbiorowy, w którym zobowiązał się m.in. do zatrud-
niania wykwali�kowanych dokerów na stabilnych
warunkach. Po tym, jak przedsiębiorstwo naruszyło 
umowę i zaczęło zatrudniać pracowników dorywczo, 
norweski Związek Zawodowy Pracowników Trans-
portu (NFT) zorganizował bojkot statków należących 
do �rmy. Norweski Sąd Najwyższy orzekł, że to pra-
cownicy postąpili niezgodnie z prawem, narażając 
przedsiębiorstwo na straty. W praktyce oznaczało to 
ogromny krok wstecz w walce o prawa pracownicze. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął decyzję, 
która prawa pracownicze stawia ponad swobodami 
przedsiębiorców.  

Wyścig Solidarności i Olimpijczyków 

26 czerwca  zakończył się 32. Międzynarodowy 
Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Była to pierwsza 
tak duża impreza sportowa zorganizowana w Polsce 
po czasie lockdownu. Triumfatorem wyścigu został 
Czech Jan Barta, najlepszy z Polaków – Alan Banaszek 
– znalazł się tuż za podium na 4. miejscu.

Kampania w obronie pracowników 
sezonowych 

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię 
informacyjną mającą na celu upowszechnienie in-
formacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych 
warunków pracy dla pracowników sezonowych. Każ-
dego roku około 850 tysięcy obywateli UE podejmuje 
pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Mobilni 
pracownicy sezonowi mają prawo do uczciwych wa-
runków, gdy pracują w innym kraju UE. 

Krajówka wreszcie stacjonarnie

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
22 i 23 czerwca w Spale było pierwszym takim spo-
tkaniem w formie stacjonarnej od sierpnia 2020 roku. 
Komisja obradowała m.in. nad przyjęciem realizacji 
budżetu za 2020 rok i budżetu na rok 2021, zmianie 
uchwały KK nr 17/17 o zasadach oraz sposobie głoso-
wania przy wykorzystywaniu środków bezpośrednie-
go porozumiewania się na odległość, co ma ułatwić 
pracę w sytuacji ewentualnego powrotu obostrzeń 

pandemicznych, wsparciu inicjatywy Komitetu Ini-
cjatywy Ustawodawczej „Emerytura za staż”. Przed-
stawione zostały informacje z prac zespołów Komisji 
Krajowej, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony 
Pracy oraz sekretariatów branżowych i regionów. 

IV Forum Kobiet Solidarności

W czym zawiera się prawdziwa godność i powo-
łanie życiowe kobiety?  Jaka powinna być rola kobiet 
w związkach zawodowych, a zwłaszcza w związku 
zawodowym, w którego statucie jako podstawowy 
punkt odniesienia umieszczono wartości chrześcijań-
skie?  Tematy te stanowiły główne punkty re�eksji i
dyskusji podjętej w ramach IV Forum Kobiet Solidar-
ności, które odbyło się 10 i 11 czerwca pod hasłem 
„Godność kobiety w Polsce i w Europie”. Organiza-
torami dwudniowej konferencji była Krajowa Sekcja 
Kobiet NSZZ „Solidarność” wraz z Regionalną Sekcją 
Kobiet przy Regionie Częstochowskim, a honorowy 
patronat nad spotkaniem objęła posłanka do Parla-
mentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. 

Posiedzenie Rady Sekretariatu 
Spożywców

W warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej „S” 14 
czerwca odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu 
Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”. Prze-
wodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski omówił 
sytuację po ostatnich posiedzeniach Trójstronnego 
Zespołu Branżowego ds. Branży Spożywczej, a na-
stępnie przedstawił informacje dotyczące zaawanso-
wania prac nad powołaniem Krajowej Grupy Spożyw-
czej. – W lutym odbyło się stacjonarne posiedzenie 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a w marcu 
hybrydowe spotkanie w sprawie powołania Krajowej 
Grupy Spożywczej. Dzisiaj ta kwestia jest pozytywnie 
oceniana. Jesteśmy więc coraz bliżej s�nalizowania
tej sprawy. Byłby to ogromny sukces, bo w latach 
90. aż 75 proc. branży spożywczej zostało sprywa-
tyzowane. Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej to 
ogromna szansa, wiązałoby się to chociażby z zatrud-
nieniem 4 tysięcy osób. To też szansa dla tych spółek, 
aby miały chociażby łatwość otrzymywania kredytów 
– tłumaczył Sikorski.

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
– XIV edycja rozpoczęta!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła 
1 czerwca XIV edycję konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”. Jego celem jest uhonorowanie 
certy�katem pracodawców przestrzegających prawa
pracy i realizujących w praktyce ideę dialogu spo-
łecznego. Lista dotychczasowych laureatów znajduje 
się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 
do regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja 

Krajowa NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 
80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certy�kat „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną: 
certy�kat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 wrze-
śnia 2021 roku. 

Pikieta związkowców Służby Więziennej
10 czerwca przed siedzibą Centralnego Zarządu 

Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 
odbyła się  pikieta  zorganizowana przez NSZZ Funk-
cjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, w której 
wziął udział także NSZZ „Solidarność”. Poprzez pikietę 
pracownicy SW wyrażali wotum nieufności wobec 
zarządu swojej formacji, chcąc wynegocjować polep-
szenie warunków pracy. 

NSZZ „Solidarność” funkcjonuje w 13 okręgo-
wych inspektoratach Służby Więziennej. Jest 18 or-
ganizacji zakładowych i międzyzakładowych. – Na-
szym działaniem objętych jest ponad 70 jednostek 
– mówi Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby 
Więziennej NSZZ „Solidarność”. Jego zdaniem I Wal-
ne Zebranie Delegatów Funkcjonariuszy i Pracowni-
ków Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” to prze-
łomowy i historyczny moment. Struktura powstała 
jedenaście miesięcy po wejściu w życie pluralizmu 
związkowego w służbach mundurowych. To ogrom-
ny sukces, który dowodzi wielkiej świadomości 
społecznej funkcjonariuszy i pracowników całego 
resortu.

Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
gdzie pełnił funkcję członka prezydium. Jest jednym 
z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych. Po straj-
kach do kwietnia 1981 r. był członkiem prezydium MKZ 
Gdańsk. W latach 1981–2008 przebywał na emigracji 
w Belgii. Organizował przerzuty wydawnictw emigra-
cyjnych oraz komunikatów i publikacji przemycanych 
w puszkach, odpowiednio przez niego preparowanych 
w belgijskiej fabryce konserw, gdzie pracował. Był auto-
rem książek „Co zostało z naszych marzeń” i „Marzenia i 
rzeczywistość”. Józef Przybylski został odznaczony Krzy-
żem O�cerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).  

10 Prostych Słów
26 czerwca na placu przed Muzeum II Wojny Świa-

towej w Gdańsku odbył się festiwal „Decalogue – 10 
Prostych Słów”. Wydarzenie upamiętnia Pielgrzymkę 
Jana Pawła II do Ojczyzny z 1991 roku.  Dzień wypeł-
niony był świadectwami oraz fragmentami wystąpień 
papieskich. Celem wydarzenia jest ukazanie warto-
ści dekalogu jako drogowskazu dla współczesnego 
świata. 

Szef „Godności” Czesław Nowak został 
wyróżniony

W REGIONIE

Zmarł Wojciech Grzeszek, przewodniczący 
małopolskiej „Solidarności”

Po ciężkiej chorobie 25 czerwca br. zmarł Wojciech Grze-
szek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” i radny województwa małopolskiego. 

Wojciech Grzeszek urodził się 6 maja 1954 r. w Krakowie.  
Był członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 r. w Drukarni Na-
rodowej w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
zaangażowanł się w kolportaż wydawnictw podziemnych. 
W sierpniu 1989 r.  był członkiem komitetu założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w Krakowie, prze-
wodniczącym koła „S” w korektorni, przewodniczącym KZ 
NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w l. 1989–1991 
i 2010–2021 oraz wiceprzewodniczącym (1991–2010). W 
1998 r. został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regio-
nu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Funkcję tę pełnił przez 
sześć kadencji. Od 1998 r.  był członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Praca na rzecz „Solidar-
ności” i Małopolski przez te burzliwe lata przyniosła niezliczoną ilość interwencji, negocjacji, udziału 
w protestach związanych z sytuacją w bardzo wielu zakładach pracy w całym regionie. Efektem tych 
działań były uratowane �rmy, a także miejsca pracy. W 1999 r. doprowadził do odzyskania majątku
związkowego Regionu Małopolskiego utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Woj-
ciech Grzeszek był także aktywnym samorządowcem – przez pięć kadencji piastował mandat radnego 
Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

 Zmarł Józef Przybylski, sygnatariusz 
Porozumień Sierpniowych

5 czerwca 2021 r. zmarł Józef Przybylski, działacz 
opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność”, jeden 
z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z 1980 roku. 
Miał 78 lat. To m.in. on przeprowadził spektakularną 
akcję rozwinięcia za bramką na stadionie ogromnego 
biało-czerwonego transparentu „Solidarność” w Bar-
celonie w lipcu 1982 roku podczas meczu piłkarskie-
go Polska – ZSRS. Józef Przybylski m.in. angażował się 
w pomoc dla represjonowanych po protestach z 1976 
r. w Radomiu i Ursusie. Drukował i kolportował nieza-
leżne publikacje. Współpracował z Wolnymi Związkami 
Zawodowymi. W sierpniu 1980 roku był jednym z or-
ganizatorów strajku sierpniowego w swoim zakładzie 
pracy, a następnie delegatem do Międzyzakładowego 

Opozycjonista, poseł na sejm I i II kadencji, zało-
życiel i prezes Stowarzyszenia „Godność”, inicjator 
przywrócenia krzyża na mogile żołnierzy poległych 
w obronie Westerplatte i innych ważnych upamięt-
nień na terenie Gdańska otrzymał nagrodę IPN 
„Kustosz Pamięci Narodowej”. Uroczyste wręcze-
nie odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie. 
– Idziecie tym szklakiem pokoleń, które w trudnych 
momentach wiedziały, jaka siła tkwi w pamięci. Wa-
sze postawy to postawy wspaniałe, dla których warto 
żyć i pracować dla Polski. Za to życie, za tę codzienną 
pracę, zmaganie się na rzecz zachowania naszego 
dziedzictwa składam hołd – powiedział prezes IPN dr 
Jarosław Szarek.
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Jak wygląda dialog społeczny 
w zakładach pracy? 

Reklama

Edward Zbucki, przewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „S” w Radmorze SA

 – Co prawda zbrojeniówka ma podpisany ponadzakła-
dowy układ zbiorowy pracy, który daje większe uprawnienia 
pracownikom niż wynikające z kodeksu pracy, jednak obej-
muje on pracowników �rm będących własnością Skarbu Pań-
stwa. Nasz zakład, mimo że należy do branży zbrojeniowej, 
jest �rmą prywatną i u nas ten branżowy układ nie obowią-
zuje, czego oczywiście żałujemy, bo jest bardzo korzystny dla 
pracowników. Również z tym dialogiem między reprezenta-

cją pracowników i pracodawców nie jest najlepiej. Wygodniej jest pracodawcy, aby 
ze Związkiem nie rozmawiać. Co prawda ostatnio udało się nam załatwić podwyżki, 
ale też dialogu specjalnie nie było. Wystąpiliśmy z pismem o podwyżki i zostały one 
wprowadzone, jednak bez uzgodnienia ze związkami.

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

– Od 2015 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy, mamy do 
czynienia z nową jakością, jeśli chodzi o stosunki pomiędzy 
pracodawcą a związkami zawodowymi. Rozmowy i konsulta-
cje w różnych sprawach, pracowniczych i regulaminowych, są 
prowadzone na bieżąco. Współpraca z dyrektorem general-
nym jest bardzo owocna. W każdej chwili jest dostępny i za-
wsze ma dla nas czas. Pracuję w Urzędzie Wojewódzkim już 

30 lat, ale takiej współpracy dotąd jeszcze nie było. 
W kontaktach pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą ważne jest, w jaki 

sposób strony podchodzą do siebie i czy jest dobra wola konkretnych osób. Ale może 
przydałoby się wprowadzenie czegoś na kształt ponadzakładowego układu zbiorowe-
go dla pracowników administracji rządowej? Obecnie wiele rzeczy robimy wspólnie 
z organizacjami „Solidarności” funkcjonującymi w innych urzędach wojewódzkich. 
Teraz dla nas najważniejszą sprawą są podwyżki, które jednak zależą od władz central-
nych. Zabrano nam fundusz nagród, okrojono fundusz płac o 3 procent, co powoduje, 
że dyrektor generalny nie ma pola manewru. Ostatnio, jako związki zawodowe działają-
ce w urzędach wojewódzkich, wysłaliśmy wspólne pismo do premiera w sprawie pod-
wyżek, bo chyba jako jedyna grupa zostaliśmy pominięci, jeśli chodzi o jakiekolwiek 
regulacje. Niedługo najniższa pensja krajowa dogoni wynagrodzenia urzędników.

Łukasz Mickiewicz, rzecznik prasowy OM 
Pracowników Telekomunikacji NSZZ „S”

– Układ zbiorowy pracy w naszej �rmie oceniam pozytyw-
nie, ale trzeba mieć na uwadze, że powstał on w momencie pry-
watyzacji. Niestety, jest mody�kowany od lat i część uzgodnień,
które były wypracowane i stanowiły przywilej dla pracowników, 
została wycięta. Przykładowo w okresie pandemii pracodawca 
rozpoczął negocjacje na temat rezygnacji z tzw. jubileuszówek. 

Dialog w �rmie jest trudny, bo Francuzi, którzy są większo-
ściowym właścicielem, coraz bardziej tną koszty i nie chcą pew-

nych rozwiązań, które mieliśmy do tej pory realizować. Mamy układ zbiorowy i go bronimy. 
Na przykład udało się nam zachować zapisy o bardzo korzystnych odprawach w przy-
padku rozwiązania umowy o pracę. W �rmach, w których nie działają związki, nie ma tak
korzystnych rozwiązań, jak u nas, co też może wpływać na fakt, że naszemu pracodawcy 
trudno jest stosować rozwiązania ponad to, co jest na rynku. Jest dialog, ale w niektórych 
kwestiach się nie dogadujemy, jak choćby z pracą zdalną. Pracodawca pracę zdalną wpro-
wadził, mimo naszych uwag, jeszcze przed pandemią. A na tę chwilę nie chce w ogóle 
z nami na ten temat rozmawiać. Pewnie czeka na zmianę w ustawie i wytyczne z Francji. 
Nam zakomunikowano, że po wakacjach będzie hybrydowy model pracy.

Zbigniew Jezierski, przewodniczący Komisji 
Oddziałowej NSZZ „S” w Krajowej Spółce 
Cukrowej Polski Cukier SA Oddział w Malborku

– Można powiedzieć, że raz jest lepiej, a raz gorzej, ale współ-
pracujemy. Jako Związek działamy prężnie i prowadzimy dialog. 
Dzięki temu udaje się wynegocjować zmiany, które są pozytyw-
ne dla pracowników. Od 2006 roku w Krajowej Spółce Cukrowej 
obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, jaki został przygo-
towany na podstawie regulacji, które wcześniej obowiązywały 
w 26 różnych cukrowniach. Negocjacje w tej sprawie trwały po-

nad dwa lata, ale w efekcie mamy zapisy, które są lepsze niż te znajdujące się w kodeksie 
pracy. Przykładowo po każdych dziesięciu latach pracy otrzymujemy jeden dzień dodatko-
wego urlopu, po 15 latach pracy chorobowe jest płatne w stu procentach, mamy także na-
grody, np. jubileuszowe, a jeśli pracownik zadeklaruje, że z chwilą nabycia przysługujących 
mu praw przejdzie na emeryturę, to otrzyma dużą odprawę. Są też premie za przygotowa-
nie cukrowni do kampanii, a więc okresu, w którym pracujemy najwięcej. 

Nowe istotne zmiany, które wynegocjowaliśmy, to po pierwsze kwartalna premia 
efektywnościowa, jaka będzie naliczana wszystkim pracownikom, a po drugie – za-
mknięcie tematu pracowniczego programu emerytalnego.

Oprac. (mk, tm)

EMERYTURY STAŻOWE
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18 czerwca br. przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda złożył u marszałek Sej-
mu Elżbiety Witek projekt ustawy 
dotyczącej emerytur stażowych. 
Zgodnie z wymogami częścią tego 
dokumentu były podpisy osób po-
pierających inicjatywę.

– Formalności stało się zadość, 
dokumenty zostały złożone. Jako peł-
nomocnik Komitetu Obywatelskiej 
Inicjatywy Ustawodawczej złożyłem 
wymaganą liczbę podpisów, a nawet 
było ich dwa razy więcej. Wymagane 
jest bowiem tysiąc podpisów, a złoży-
łem ich dwa tysiące. Oczywiście, one 
będą też zaliczane do tej głównej puli 
podpisów. Ale tak naprawdę my mamy 
zebranych około  10 tysięcy podpi-
sów. Nie zabierałem ich dzisiaj tylko 
ze względu na ograniczenia związane 
z COVID-em – mówił podczas brie-
fingu prasowego zorganizowanego na 
terenie Sejmu Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej, a zarazem 
pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej 
Inicjatywy Ustawodawczej.

Projekt obywatelski dotyczący eme-
rytur stażowych zakłada, że jedynym 
progiem, by przejść na tę emeryturę, 
jest uzbieranie minimalnego kapitału, 
który będzie uprawniał do otrzymania 
minimalnej emerytury w danym roku. 
– Żyjemy w systemie kapitałowym, czyli 
kto ile sobie uzbiera przez wszystkie lata 
pracy, to taką będzie miał emeryturę. 
Ale musi sobie uzbierać przynajmniej 
na tę minimalną emeryturę. Eksperci 
dużo dyskutują na ten temat, że taka 
emerytura będzie głodowa. Chciałbym, 
żeby ci eksperci mówili wcześniej, że 
trzeba płacić składki na fundusz ubez-
pieczeń społecznych od początku swo-
jej pracy zawodowej, a nie podchodzić 
do tego, jak  to mówią młodzi, w sposób 

lajtowy. Po to ustawodawca zdecydował, 
że aby otrzymać minimalną emeryturę 
mężczyźni muszą mieć przepracowane 
25 lat, a kobiety 20 lat. A my mówimy tu 
o okresie składkowym i nieskładkowym 
40 i 35 lat. Także nie bójcie się państwo, 
ci pracownicy, którzy będą chcieli prze-
chodzić na emeryturę, na pewno będą 
mieli ten kapitał uzbierany. Dajmy Po-
lakom wybór – zakończył Piotr Duda.

Po rejestracji wniosku przez mar-
szałek Sejmu struktury  NSZZ „Soli-
darność” przystąpią do zbierania wy-
maganych 100 tysięcy podpisów. 

– Nie oglądamy się na polityków. 
Oglądaliśmy się na nich przez ostat-
nich sześć lat i sprawy wciąż stoją w 
miejscu. Dlatego bierzemy je w swoje 
ręce i gdy w sposób formalny zostaną 
sprawdzone podpisy w Sejmie, a eks-
perci i prawnicy sprawdzą formalno-

ści związane z założeniem Komitetu 
Inicjatywy Obywatelskiej, na zebranie 
dalszych podpisów będziemy mieli trzy 
miesiące. Na pewno nas nie satysfakcjo-
nuje 100 tysięcy podpisów, bo zaintere-
sowanie tą inicjatywą obywatelską jest 
bardzo duże. A my podpisy potrafimy 
zbierać, tak było chociażby z inicjatywą 
dotyczącą wolnych niedziel czy referen-
dum emerytalnego, gdzie liczba zebra-
nych podpisów szła w miliony – mówił 
Piotr Duda.  

Informacje na temat akcji dotyczącej 
emerytur stażowych znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej www.soli-
darnosc.gda.pl.

Do chwili wydania tego „Magazynu” 
NSZZ „Solidarność” nie otrzymał 
informacji na temat akceptacji wniosku 
przez marszałek Sejmu.

Wniosek wraz z podpisami 
już w Sejmie

W drodze do marszałek Sejmu z wnioskiem i podpisami.
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Zamiast na plac zabaw, 
na wiec polityczny 
Strach posłać dzieci do przedszkola czy do szkoły, bo nie wia-
domo, czy nauczyciele, zamiast na plac zabaw czy na szkolną 
wycieczkę, nie zaprowadzą ich na wiec polityczny, na którym 
usłyszą np. o prawie do aborcji. Tak właśnie się stało w mało-
polskich Dobczycach, w których to opiekunki z tamtejszego 
przedszkola i nauczyciele ze szkoły podstawowej przyprowadzili 
swoich podopiecznych na spotkanie zorganizowane w ramach 
akcji „Tour de Konstytucja”. Jak wiadomo, dzieci nie mają głosu, 
więc biedne przedszkolaki musiały wysłuchać tyrady jednego 
z prokuratorów na temat … aborcji. W nagrodę za cierpliwość 
dostały chorągiewki, a ich opiekunowie (przedszkolanki i na-
uczyciele) egzemplarze konstytucji. 
Mamy nadzieję, że nauczyciele w Dobczycach wreszcie tę konstytu-
cję przeczytają, a artykułu 48 nauczą się na pamięć, bo mowa w nim, 
że to właśnie „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględ-
niać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia 
i wyznania oraz jego przekonania”. Nic nie wiadomo, żeby postępowi 
pedagodzy z Dobczyc uzyskali zgodę wszystkich rodziców. 

Tusk powraca?

Od kilku miesięcy trwa serial, nudny jak te tureckie puszczane 
w TVP, wieszczący powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. 
Sondaże PO spadają, działacze totalnej opozycji coraz bardziej 
się niecierpliwią, bo ile lat można funkcjonować bez rządo-
wych stanowisk. Nie pomogła zmiana Schetyny na Budkę. Brak 
bowiem jakiegokolwiek programu, który przyciągnąłby nowych 
zwolenników. A że tonący brzytwy się chwyta, cała nadzieja w 
powrocie Donalda Tuska. Czy te nadzieje nie okażą się płonne 
i były premier nie pogrąży Platformy Obywatelskiej jeszcze 
bardziej, nie wiadomo. Donald Tusk sam kiedyś określił swoje 
podejście do polityki, nazywając polityków przedstawicielami 
„nowej klasy próżniaczej”. Tym, którzy z niecierpliwością ocze-
kują na powrót byłego „króla Europy”, przypominamy tylko kilka 
jego dokonań: podwyższenie wieku emerytalnego, obowiązek 
szkolny dla sześciolatków, najdrożej budowane autostrady w Eu-
ropie, podniesienie podatku VAT, przejęcie przez państwo części 
pieniędzy z OFE, afera hazardowa, afera Amber Gold itd.

Michnik odchodzi?
Co tam powrót Tuska. Główną wiadomością minionego miesią-
ca była informacja, że ponoć Adam Michnik zagroził odejściem 
z funkcji redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. To dopiero 
byłby koniec świata. A wszystko przez największy kryzys od lat 
w relacjach „Gazety Wyborczej” z zarządem spółki Agora. Powo-
dem są ogłoszone niedawno plany wydawcy, by połączyć porta-
le oraz segment prasowy. „Gazeta Wyborcza”, jak i związane z nią 
portale tracą odbiorców. Potrzebne jest więc cięcie kosztów i tu 
rodzi się problem, kto zostanie, a kto będzie musiał odejść.

Podwórko takie 
jak inne

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz, okazuje się, mieszka, po-
dobnie jak wielu mieszkańców Gdańska, w zwykłej kamienicy. 
I jest tam podwórko. Takie zwykłe, jak wiele innych. Niestety. 
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby… No właśnie. W sieci 
pojawiły się zdjęcia tegoż podwórka. Przy drodze leżą poroz-
rzucane śmieci i kostka brukowa, a stan pojemników na odpady 
jest wręcz ciężki do opisania. Coś tu się rozkłada, bo fetor jest 
niemożliwy – czytamy. I to naszej pani prezydent nie przeszka-
dza? Przecież codziennie tamtędy chodzi. To tak jak śp. Paweł 
Adamowicz nie widział śmieci na Westerplatte. A Dulkiewicz 
i podlegli jej urzędnicy chętnie zachwalają wygląd miasta. My 
proponujemy w zamian program, niech przykładowo nazywa 
się Magistrat zadba o gdańskie podwórka. I zgoda, można zacząć 
od podwórka pani prezydent. Byle na nim nie skończyć…

Nasi drodzy senatorowie

Zdawałoby się, że pandemia zamknęła ludzi w domach. Zamiast 
podróżować, kontaktowali się ze sobą poprzez łącza interne-
towe. On-line odbywały się rodzinne spotkania, posiedzenia 
parlamentów i wielkie konferencje międzynarodowe. Jednak 
była grupa ludzi, która nie zważając na pandemię i narażanie 
własnego zdrowia i życia, podróżowała zarówno po Polsce, jak 
i za granicę. Do nich należeli nasi dzielni senatorowie, a wśród 
nich najo�arniejszy był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, 
który w pandemicznym 2020 roku, dzięki pieniądzom z budże-
tu, wsiadał na pokład samolotu aż 82 razy. Polityk Platformy 
Obywatelskiej najczęściej latał na trasie Warszawa – Szczecin, ale 
też zdarzało mu się polecieć do Rzeszowa, Gdańska czy Wrocła-
wia. Wśród rekordzistów są też Robert Dohwan z PO (80 lotów) 
i Mieczysław Golby z Solidarnej Polski (76 lotów). Oprócz krajo-
wych podróży, przedstawiciele Izby Wyższej latali też za granicę, 
odwiedzili m.in. Japonię, Stany Zjednoczone, Grecję i Włochy. 
Jak informuje dziennik „Fakt”, podróże senatorów kosztowały 
nas w ubiegłym roku ponad 1,2 miliona złotych.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

ONI NAPRAWDĘ TO POWIEDZIELI

Euro w cieniu 
koronawirusa 

O tym, że Polacy znają się na polityce i piłce nożnej – wiedzą wszyscy. Dziś 
do tej układanki można dorzucić jeszcze jeden klocek. Oto spory procent 
naszych rodaków „zna się” na COVID-19 lub przynajmniej na szczepion-
kach przeciwko wrednemu wirusowi. Ba, nie tylko się znają, ale chętnie dzielą 
się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych i  internetowych 
komentarzach. Pisałem o tym w poprzednim numerze „Magazynu”. Teraz 
potwierdzają to liczby. Oto ponad 20 procent osób 70+ nie chce się szczepić, 
mimo że w przypadku zakażenia blisko 25 procent z nich umiera. Jeszcze 
bardziej niepokojące dane dotyczą osób w wieku od 18 do 29 lat. Wśród nich 
ponad 60 procent odmawia przyjęcia szczepionki. Dominuje przekonanie, że 
pandemia to wymysł możnych tego świata i koncernów farmaceutycznych. W 
praktyce jednak oznacza to tylko i aż tyle, że tzw. odporności populacyjnej nie 
osiągniemy (70-80 procent odpornych), czyli czeka nas „czwarta” fala zakażeń. 
Czy też kolejny lockdown? To pewnie zależeć będzie, z jaką siłą w nas uderzy. 
Z punktu widzenia osób zaszczepionych jest to pewnie problem mniejszy, 
jednak z punktu widzenia całego kraju, gospodarki, wielu branż – na pewno 
nie jest to bez znaczenia. Swoją drogą o tym, czym jest świat w czasie pande-
mii, przekonali się niedawno polscy turyści na granicy z Chorwacją, do której 
Polacy mogli od 15 czerwca wjeżdżać bez problemu. Tymczasem 30 czerwca 
władze wprowadziły kontrole na granicach. I tu „paszporty covidowe” okazały 
się nieocenione…

Pandemia namieszała też we wspomnianej na wstępie dyscyplinie, czyli 
piłce nożnej. Pierwszy raz w historii impreza pod oficjalną nazwą Euro 2020 
odbywa się… rok później. Dodatkowo koronawirus od czasu do czasu eliminu-
je niektórych zawodników, a przeprowadzane bez przerwy testy też nie sprzy-
jają koncentracji. Najbardziej kuriozalny jest jednak fakt, że impreza w czasie 
pandemii odbywa się w kilkunastu europejskich krajach. Organizatorzy każą 
tym samym tysiącom kibiców przemieszczać się po całej Europie, gdy jesz-
cze niedawno obowiązywała w wielu krajach godzina policyjna i zakazywano 
przemieszczania się na większe odległości! Swoją drogą ciekawy jestem, jak 
wyegzekwowana została zarządzona kwarantanna dla kilku tysięcy Polaków 
dopingujących naszą drużynę w ostatnim meczu w Petersburgu. W mieście, 
w którym tego samego dnia odnotowywano szczyt zachorowań na nową od-
mianę koronawirusa, a w szpitalach brakowało miejsc na korytarzach. Jak 
wiemy, dla Polaków Euro 2020 skończyło się szybko. Właściwie –  jak zawsze. 
Być może rok temu pod batutą poprzedniego trenera, który – było nie było 
– ten awans wywalczył, skończyłoby się lepiej. Tymczasem ściągnięty naprędce 
za niebotyczne pieniądze szkoleniowiec z dalekiej Portugalii niczego specjal-
nego nie pokazał. I nie pociesza nas fakt, że niewiele później od nas do domu 
pojechali niedawni mistrzowie (Francja) i wicemistrzowie (Chorwacja) świata, 
a w ślad za nimi – Niemcy. Nie pociesza nas, bowiem teoretycznie, bazując 
choćby na klubach, w których grają prawie wszyscy polscy piłkarze, to mamy 
bodaj najsilniejszą ekipę w historii. Niestety, teoria nie wygrywa.

Na koniec, nawiązując do przywołanych na początku obszarów – kilka zdań 
o polityce. Wprawdzie rozpoczęły się wakacje, ale w rządzącym obozie wrze 
na wszystkich frontach. Oto nie tylko swoją tożsamość i odrębność próbują 
wypromować koalicjanci w obozie Zjednoczonej Prawicy, ale kłopoty ma też 
główny rozgrywający, czyli PiS. Odejście kilku posłów o bardziej liberalno-
-narodowej proweniencji stawia pod znakiem zapytania parlamentarną więk-
szość i zdolność rządzenia. Przypomina się, niestety, chocholi taniec sprzed lat 
kilkunastu, kiedy to egzotyczna koalicja pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego, 
Romana Giertycha i Andrzeja Leppera rozpadła się jak domek z kart, zapew-
niając tym samym na wiele lat rządy platformersów. Wprawdzie dziś koalicja 
Kaczyńskiego, Ziobry i Gowina wydaje się o niebo bardziej przewidywalna, to 
jednak i Ziobro, i Gowin powinni pamiętać, że dwukrotny sukces wyborczy 
zagwarantowało im raczej zacieranie wewnętrznych różnic, a nie ich akcen-
towanie.

Już niedługo przekonamy się, czy Polacy rzeczywiście na dobre odwrócą się 
od szczepionek, kto na Wembley wzniesie puchar mistrzów Starego Kontynen-
tu i jaki będzie los Zjednoczonej (?) Prawicy. A przed nami zbieranie podpisów 
pod związkową inicjatywą ustawodawczą o tzw. emeryturach stażowych.

Jacek Rybicki

Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!
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Prawica nie przyjmuje do wiadomości, że Niemcy stra-
cili na naszą rzecz 20 proc. swojego przedwojennego 
terytorium, że reparacji i Kresów pozbawił nas Związek 
Radziecki, że Niemcy głównie �nansują nasze transfery 
z Unii i że to my – godząc się na zmianę umowy o ga-
zociągu jamalskim – częściowo przyczyniliśmy się do 
budowy Nord Stream.

Radosław Sikorski, były szef MSZ, polityk PO,  
w tygodniku „Polityka” 

”
”
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Czerwcowe posiedzenie Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność” po raz pierwszy w tym 
roku odbyło się w tradycyjnej, 
stacjonarnej formule w Sali BHP. 
To oznaka powolnego powrotu do 
normalności w wyniku stopniowo 
znoszonych restrykcji sanitarnych 
związanych z COVID-19.

Gościem gdańskich liderów związko-
wych był Maciej Merkisz, dyrektor Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Gdańsku, lekarz neonatolog, 
w przeszłości działacz NSZZ „S”, specja-
lista organizacji ochrony zdrowia. 

Szef sanepidu o szczepieniach 

  – Nie wiemy, jak ten wirus zacho-
wa się w kolejnych miesiącach i w jaki 
sposób zmieni swoje właściwości, czy i 
jakie mutacje powstaną. Wirus, gdy my 
robimy wszelkie zabezpieczenia, stosu-
jemy profilaktykę, potrafi się zmieniać, 
mutować. Dlatego tak ważne są szcze-
pienia, podstawowa metoda przeciw-
działania zachorowaniu na COVID, 
obok utrzymania dystansu, dezynfek-
cji i maseczek. Szpitale wracają do swej 
podstawowej działalności w pełnym za-
kresie, ale to nie jest koniec epidemii. 
Musimy się zabezpieczyć przed czwartą 
falą – przekonywał Maciej Merkisz, od 
kwietnia br. szefujący WSSE, deklaru-
jąc przy okazji chęć współpracy z NSZZ 
„Solidarność”.

Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG, zapowiedział, że Związek dokona 
oceny zmian w organizacji pracy placó-
wek sanepidu.  

Gość ZRG odpowiadał na wiele py-
tań, w tym o ewentualne obowiązkowe 
szczepienia przeciwko COVID-19.

– Szczepienia są nieobowiązkowe. 
I takie powinny pozostać. Szczepienia są 
ze wszech miar korzystne, nieodzowne. 
Profilaktyka i przekonywanie odniesie 
skutek. Akcja szczepień może zwolnić, 
my mamy zachęcać i tłumaczyć jej sens 
niezdecydowanym – mówił Merkisz. 

Ustawa do korekty

17 czerwca br. prezydent Andrzej 
Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy 
o sposobie ustalania zarobków w służ-
bie zdrowia. Znalazł się w niej zapis, że 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze 
przysługuje pracownikowi wykonują-
cemu zawód medyczny oraz pracowni-
kowi działalności podstawowej, innemu 
niż pracownik wykonujący zawód me-
dyczny, zatrudnionemu w podmiocie 
leczniczym, od 1 lipca br. 

–  Zapomniano o pozostałych pra-
cownikach systemu służby zdrowia. 
Mówi się o lekarzach, pielęgniarkach, 
a pozostali nie są ujęci w ustawie, nie 
ma dla nich współczynników wzrostu 
wynagrodzeń. Apeluję o interwencję 
– upominał się o pracowników nie-
medycznych Wacław Ciecholiński ze 

starogardzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych.  

Dotychczasowe interwencje okazały 
się połowicznie skuteczne i podmioty 
lecznicze dokonują podwyższenia wy-
nagrodzenia zasadniczego pracownika 
wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika tzw. działalności podsta-
wowej (np. salowa), wykonującego za-
wód bezpośrednio wspierający lekarzy 
i pielęgniarki. Poza tą grupą ustawa 
pozostawia pracowników obsługi, ad-
ministracji, księgowości. 

Na poczcie zwolnienia 

Niepokojące sygnały dotarły z Pocz-
ty Polskiej SA. Zaczynają się zwolnienia 
grupowe, które mają objąć w najbliż-
szym czasie, jak zapowiada zarząd tej 
strategicznej spółki, 960 etatów. Zda-
niem Rafała Czeredy z OM NSZZ „S” 
Pracowników Poczty Polskiej, nie ogra-
niczą się one do tych zakomunikowa-
nych przez zarząd. Mają być zastosowa-
ne formuły wcześniejszego przejścia na 
emeryturę i nieprzedłużane umowy na 
czas określony. Chodzi o około tysiąca 
dodatkowych etatów. Państwowy gigant 
ma przenieść część pracowników do 
spółek zależnych: Poczta Polska Dystry-
bucja i Poczta Polska Usługi Cyfrowe.  

Porty i stocznie po pandemii

Ważą się losy Portu Gdańskiego 
Eksploatacja SA. Termin składania 
ofert wstępnych na wykup akcji spółki 
mija 15 lipca br. Jak poinformował Piotr 
Ratkowski, przewodniczący „S” w tej 
spółce, związkowcy domagają się gwa-
rancji dla pakietu socjalnego i realnego 
dialogu z zarządem oraz zatrudniania 
kadry kierowniczej zgodnie z profesjo-
nalnym przygotowaniem. Związkowcy 
złożyli też skargę na zarząd tej opera-
torskiej spółki do Państwowej Inspekcji 
Pracy na szykanowanie związkowców 
i utrudnianie działalności związkowej, 
na łamanie ustawy o transporcie dro-
gowym przy przewożeniu pracowników 
oraz dyskryminację płacową „starych” 

pracowników wobec nowo zatrudnia-
nych. Kontrola inspekcji trwa od poło-
wy czerwca br. Związkowcy zgłosili też 
wejście w spór zbiorowy z zarządem. 
Spór, mimo oporu drugiej strony, został 
zarejestrowany przez inspekcję. 

Członkowie ZRG z branży okrętowej 
z ostrożnym optymizmem przyjęli infor-
mację o zawiązaniu konsorcjum do wyko-
nania dla Marynarki Wojennej RP fregat 
pod kryptonimem „Miecznik”. Program 
zakłada pozyskanie nowoczesnych okrę-
tów nowego typu. Zdaniem Krzysztofa 
Żmudy, związkowego lidera Remontowej 
Shipbuilding SA, powołanie konsorcjum 
to „malutkie zielone światełko”. Przypo-
mniał też, że koronawirus spowodował 
w europejskim sektorze okrętowym spa-
dek zamówień o 64 procent, licząc rok 
2019 do 2020 roku. 

Zbieramy podpisy!

Krzysztof Dośla zaapelował o zbie-
ranie podpisów pod obywatelskim 
projektem ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS, tzw. eme-
rytur stażowych. 

– Jest to nasze zobowiązanie wobec 
pracowników, którzy opłacali składkę 
przez 35 lub 40 lat i uznają, że chcą sko-
rzystać z wypoczynku po ciężkiej pracy. 
Powinniśmy im takie prawo zapewnić. 
Apeluję o zaangażowanie – mówił Do-
śla, prosząc jednocześnie o staranność 
przy zbieraniu podpisów, szczególnie 
podczas wpisywania cyfr PESEL. 

18 czerwca br. przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda złożył u marszałek Sejmu 
Elżbiety Witek projekt ustawy o eme-
ryturach stażowych. Konstytucja RP 
daje 100 tysiącom obywateli możliwość 
wniesienia inicjatywy ustawodawczej. 
Trzeba zebrać ich podpisy.

Przyjęto też uchwałę o przystąpieniu 
do przygotowań do Walnego Zgroma-
dzenia Delegatów Regionu Gdańskiego. 
Termin WZD wstępnie ustalono na 18 
listopada br. Kolejny termin posiedze-
nia ZRG – 5 lipca br. 

Artur S. Górski

ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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ZRG stacjonarnie o pandemii  
i gospodarce Wybrzeża 

Obrady ZRG w Sali BHP po raz pierwszy w tym roku odbyły się w normalnym, 
stacjonarnym trybie.

Kilkaset osób z całej Polski zjechało w czwartek, 1 lipca pod siedzibę 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby zwrócić uwagę na brak projektu do-
tyczącego systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią 
płacą w gospodarce narodowej. W pikiecie NSZZ „Solidarność” uczestni-
czyli także przedstawiciele Regionu Gdańskiego Związku. – Pokazaliśmy 
nasz sprzeciw – mówi Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku. 

OŚWIATA

Pikietowali  
w Warszawie

Decyzja o ostrzegawczej pikiecie została podjęta podczas nadzwyczajnego 
posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w związku z niezrealizowaniem przez rząd punktu szóstego porozumienia z 7 
kwietnia 2019 r. 

– Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli 
w powiązaniu ze średnią płacą, a zamiast tego MEiN w „Materiale do dyskusji w 
ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło pro-
pozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian – zaalarmowała rada. 

W pikiecie wzięły udział osoby z różnych regionów Polski, od Podkarpacia 
i województwa lubelskiego po Pomorze, w tym Gdańsk, Gdynię, Puck i Gorę-
czyno. W tym czasie w ministerstwie odbywały się rozmowy w sprawie statusu 
nauczyciela. 

– Przedstawione zostało tam również stanowisko naszej sekcji, a więc postulat 
uzależnienia wynagrodzenia od średniego wynagrodzenia w gospodarce, po czym 
rozpoczęła się dyskusja na ten temat – relacjonuje Bożena Brauer. – Nie potra-
fię powiedzieć, czy propozycja zostanie przyjęta lub wzięta pod uwagę, ale była 
przedstawiona. 

„Solidarność” proponuje, aby wynagrodzenie na poszczególnych szczeblach 
awansu zawodowego wynosiło: 80 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce w przypadku nauczycieli stażystów, 100 procent w przypadku nauczycieli 
kontraktowych, 120 procent dla mianowanych oraz 140 procent dla dyplomowa-
nych.

Podczas pikiety Związek zwracał uwagę na jeszcze jeden problem, który może 
się wkrótce pojawić. 

– Chodzi o edukację dla wszystkich, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, 
którzy mają trafić do szkół masowych – mówi Bożena Brauer. – Zlikwidowane 
mają być specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, czyli placówki przeznaczone 
właśnie dla uczniów z deficytami. W związku z tym obawiamy się zamknięcia 
poradni psychologiczno-pedagogicznych i także przeciw temu protestowaliśmy 
podczas tej pikiety. 

– Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli na swoje barki ciężar wyjazdu i 
wyrażenia naszego sprzeciwu wobec braku podwyżek w oświacie oraz niekorzyst-
nych w wielu aspektach zmian dla nauczycieli – podsumowuje Wojciech Książek, 
przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku. 

(tm)

W pikiecie wzięli udział związkowcy z Pomorza, w tym z Gdańska, Pucka i Goręczyna.

FO
T. 

LI
D

IA
 D

ĄB
RO

W
SK

A/
 IW

O
NA

 P
UC

HA
LS

KA
 



7Nr 7/8 / lipiec/sierpień 2021ZWIĄZEK

Turów katalizatorem

Protest współorganizowany przez 
NSZZ „Solidarność” nieprzypadkowo 
rozpoczął się pod siedzibą przedstawi-
cielstwa Komisji Europejskiej w War-
szawie. Swoistym punktem zapalnym 
była decyzja sędzi, wiceprzewodniczą-
cej TSUE, nakazująca natychmiastowe 
wstrzymanie wydobycia węgla brunat-
nego w Turowie. Atmosfera była gorąca: 
gwizdki, trąbki, syreny, a przede wszyst-
kim apele o zaprzestanie niszczenia na-
szej gospodarki. 

– Mamy narzędzia i potrafimy nasze 
postulaty wyegzekwować. Siedemnaście 
lat temu przystąpiliśmy do Unii Euro-
pejskiej. W referendum wypowiedzieli-
śmy się pozytywnie, ale wstępowaliśmy 
do Unii wolnych państw narodowych, 
a nie do federacji. Były nadzieje, ale 
i wątpliwości. Pod względem praw 
pracowniczych staramy się dorównać 
krajom „starej” wspólnoty. Widzimy 
jednak, że Unia nam szykuje drugi 
związek republik niemieckich lub fran-
cuskich, a na to nie ma zgody. Dokoń-
czenie NordStream 2, przyblokowanie 
BalticPipe, zamknięcie kopalni w Turo-
wie. Za chwilę każą zamykać kopalnie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo im 
będą przeszkadzać. To jest sytuacja nie-
dopuszczalna. Dlatego jest ostrzeżenie 
dla Komisji Europejskiej: precz z wa-
szymi łapami od polskiej gospodarki!, 
od polskich pracowników! Żyjemy 
w państwie narodowym, nie jesteśmy 
kolonią państwa niemieckiego – wołał 
w centrum stolicy przed przedstawi-
cielstwem KE Piotr Duda, lider NSZZ 

10 TYSIĘCY ZWIĄZKOWCÓW DEMONSTROWAŁO W WARSZAWIE 

W obronie suwerenności energetycznej
W obronie miejsc pracy w sektorze energetycznym przed planowaną re-
strukturyzacją branży, przeciwko łamaniu praw pracowniczych oraz broniąc 
bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej, 9 czerwca manifestowało 
10 tysięcy związkowców. W manifestacji wzięła udział kilkudziesięciooso-
bowa grupa związkowców z Regionu Gdańskiego, z przewodniczącym ZRG 
Krzysztofem Doślą, solidarnie wspierająca kolegów z branż paliwowo-ener-
getycznej i węgla brunatnego.

„Solidarność”, dodając, że Związek nie 
pozwoli, by polscy pracownicy byli ta-
nią siłą roboczą.

Związkowcy na ręce unijnych 
urzędników złożyli petycję w imieniu 
sektora węgla brunatnego i paliwowo-
-energetycznego, apelując o reakcję KE 
na zabezpieczenie wydane przez sędzię 
TSUE wobec kopalni Turów. Od rządu 
należy oczekiwać, by konsekwentnie, 
na politycznej ścieżce, doprowadził do 
tego, że Czechy wycofają skargę przeciw 
Polsce do TSUE ws. kopalni i elektrow-
ni Turów (sprawa C-121/21 R Czechy-
&Polska z 26 lutego 2021 r.).  

„Orzeczenie natychmiastowego 
zaprzestania wydobycia węgla w ko-
palni Turów budzi ogromny niepokój 
społeczny. Godzi w bezpieczeństwo 
energetyczne naszego kraju oraz nie 
uwzględnia negatywnych skutków 
społecznych. Zamknięcie kopalni spo-
woduje nieodwracalną tragedię dla 
dziesiątek tysięcy polskich rodzin oraz 
zaburzy bezpieczeństwo energetyczne 
naszego kraju” – czytamy w petycji.

– Tracimy kontrolę nad produk-
cją energii i będziemy uzależnieni od 
obcych dostawców. Brak jest dialogu 
w sektorze paliwowo-energetycznym, 
szczególnie w branży energetycznej 
i branży węgla brunatnego. Jest oba-
wa o utratę miejsc pracy w związku 
z transformacją sektora energetyczne-
go. I wreszcie jest potężne zagrożenie 
utraty bezpieczeństwa energetycznego, 
suwerenności energetycznej przez nasz 
kraj, co będzie wiązało się z wysokimi 
kosztami energii – przestrzegał Jarosław 
Grzesik, przewodniczący Rady Krajo-

wego Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki NSZZ „Solidarność”. 

Najpierw rozmowy!

Następnie związkowcy przema-
szerowali pod siedziby Ministerstwa 
Aktywów Państwowych i Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, a zakoń-
czyli demonstrację przed Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów. Związkowcy 
domagają się też podpisania ponadza-
kładowego układu zbiorowego pracy, 
dającego zabezpieczenie pracownikom 
sektora energetycznego i górniczego, 
budowy suwerenności energetycznej 
kraju opartej na krajowych zasobach, 
wprowadzenia zapisów gwarantujących 
rozwój energetyki w oparciu o potencjał 
dotychczasowych lokalizacji.

– Dziwię się, że pan premier Mora-
wiecki co przyjeżdża z kolejnego szczy-
tu, to cofamy się o kilka lat. Najpierw 
ze szczytu klimatycznego przywiózł zo-
bowiązania do ograniczenia wydobycia 
do 2050 roku, potem do 2040, a teraz 
słyszymy o 2035. Panowie Sasin i So-
boń myślą, że mają patent na mądrość, 
że wiedzą, co jest lepsze dla energety-
ki i górników. Nie nadzorują tego, co 
wyprawiają prezesi, właściwie likwida-
torzy, nie prezesi. Obudźcie się! – ape-
lował przed spotkaniem Piotr Duda 
i stwierdził, że rząd „walczy z tymi, 
którzy pomogli mu dojść do władzy”.

Od Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych pracownicy oczekują m.in. 
szczegółów planu wydzielenia ze spółek 
energetycznych przedsiębiorstw opar-
tych na węglu i szczegółów organizacji 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 
Energetycznego (do której trafią aktywa 
związane z wytwarzaniem energii z wę-

gla z PGE, Tauronu i Enei) oraz pod-
jęcia działań zmierzających do stwo-
rzenia nowych miejsc pracy w miejsce 
utraconych na skutek transformacji 
energetycznej.

Do delegacji związkowców na scho-
dy przed siedzibą ministerstwa wyszedł 
wicepremier Sasin i wiceszef resortu 
Artur Soboń. Wicepremier Sasin za-
deklarował rozmowy „w granicach ich 
praw”.

– Będziemy i jesteśmy otwarci na 
rozmowy z naszym udziałem, ale nie 
zarządzamy ręcznie. Nas reprezentują 
rady nadzorcze – asekurował się Jacek 
Sasin. I dodał:

– Ulica nie jest miejscem do roz-
mów. Może to być na przykład siedzi-
ba „Solidarności”, ale my spotykamy się 
ze związkami też na ulicy, rozmawiamy. 
Podpisaliśmy umowę społeczną z gór-
nikami węgla kamiennego. Nie wyobra-
żamy sobie absolutnie czegoś takiego, 
że te zmiany będziemy wprowadzać 
bez rozmowy, bez dialogu i bez poro-
zumienia społecznego – zapowiedział 
Sasin i przekonywał, że zmiany w gór-
nictwie i energetyce wynikają „z tego, 
co wokół Polski się dzieje”, czyli tzw. 
Europejskiego Zielonego Ładu i poli-
tyki klimatycznej.

Praca u liberała

Przed gmachem Ministerstwa Rozwo-
ju, Pracy i Technologii, kierowanym przez 
wicepremiera Jarosława Gowina, demon-
strujący wyrazili dezaprobatę dla poczynań 
resortu. Petycji nie pozostawili, bo wicepre-
mier Gowin na nią „nie zasługuje”.

– Jesteśmy pod budynkiem nasze-
go ulubieńca, wicepremiera Gowina, 
czyli raz Platforma, raz Porozumienie, 

raz Zjednoczona Prawica. W ponie-
działek jest tu, we wtorek jest gdzieś 
indziej. I taki człowiek odpowiada za 
dialog społeczny. Zjednoczona Prawi-
ca postanowiła oddać pracę Platformie 
Obywatelskiej, bo dla mnie pan Gowin 
zawsze będzie członkiem Platformy 
Obywatelskiej. PiS popełnił błąd, któ-
ry może drogo kosztować, oddał pracę 
premierowi Gowinowi, czyli biznesowi. 
Panie premierze Gowin, pan nie chce 
prowadzić dialogu społecznego. Pan ma 
w sercu geny liberała, pan nienawidzi 
związków zawodowych, pan gardzi pra-
cownikami. Tyle mam panu do powie-
dzenia – stwierdził Piotr Duda.   

Przed drzwiami premiera 

–To jest tylko początek. Początek 
tego, co może czekać rząd, jeżeli nie 
podejmie dialogu z „Solidarnością” 
i wszystkimi centralami związkowymi 
– przestrzegł Piotr Duda, gdy związ-
kowcy złożyli petycję przed drzwiami 
biura przepustek Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

– Szkoda, że nie mieliśmy gwoździ,  
przybilibyśmy petycję im do tych drzwi. 
Złożyliśmy nasze petycje na wycieracz-
ce… To jest skandal. Nie tędy droga, 
panie premierze Morawiecki. A te pana 
dialogi dotyczące objazdu Polski i dia-
log o tzw. Nowym Ładzie z obywatelami 
nie polegają na tym, że pan sobie robi 
briefingi prasowe. Tu trzeba konkret-
nych, ciężkich rozmów – dodał przed 
KPRM Piotr Duda.

W proteście wzięło udział około 
7 tysięcy związkowców z NSZZ „So-
lidarność” i około 3 tysięcy z innych 
związków zawodowych.

Tekst i zdjęcia: Artur S. Górski
– Żyjemy w państwie narodowym, nie jesteśmy kolonią państwa niemieckiego 
– wołał w centrum stolicy przed przedstawicielstwem KE Piotr Duda, lider NSZZ „S”.

W obronie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej manifestowało 9 czerwca br. 10 tysięcy związkowców. 
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Ze względu na COVID-19 sytuacja 
w kulturze przez długi czas mocno od-
biegała od tego, jak powinna wyglądać. 
Ale także i teraz, mimo poluzowania ob-
ostrzeń, nie jest łatwo. – Ograniczenia 
liczbowe dotyczące widowni obejmują 
również osoby, które już zostały zaszcze-
pione – zwraca uwagę przewodnicząca 
Komisji Zakładowej. – Zapełnione może 
być 50 procent sali i koniec. Nijak się to 
nam nie bilansuje i nie spina finansowo 
przy dużych spektaklach. Przy małych, 
owszem, ponieważ są one przenoszone 
z małej sceny na dużą i widownia jest 
wówczas w tej samej wielkości. Nato-
miast przy dużych spektaklach pół za-
jętych miejsc na widowni absolutnie nie 
gwarantuje wymaganych wpływów. 

To z kolei wiąże się z obniżeniem 
stawek. Zarobki pracowników teatru 
zostały zmniejszone w okresie pande-
mii w sposób drastyczny. 

– Tak naprawdę w ciągu ostatnich 
15 miesięcy graliśmy przez dwa pełne 
miesiące plus pojedyncze weekendy, 
więc łącznie uzbierałyby się z tego trzy 
miesiące występów – przyznaje Iwona 
Warszycka-Kot, która zawodowo jest 
muzykiem, a od kilku lat pracuje rów-
nież jako inspicjent, a więc koordynuje 
przedstawienia. 

Co składa się na pensje?

Znaczące zmiany w zarobkach są zwią-
zane z tym, że pracownicy, którzy biorą 

udział w spektaklach oraz obsługują je za-
równo przy scenie, jak i na widowni, mają 
pensje dwuskładnikowe. Kiedy nie grają, 
otrzymują tylko minimalną krajową. 

– Jeden, dwa czy trzy miesiące moż-
na sobie poradzić, ale jeśli mówimy 
o całym roku, to sytuacja wygląda już 
słabo – dodaje przewodnicząca. 

Na szczęście w tej trudnej sytuacji 
negocjacje między Komisją Zakładową 
a dyrekcją w sprawie etatów nie były 
potrzebne, ponieważ wszystkie zostały 
zachowane. 

– Jak do tej pory nie było zwolnień 
i mam nadzieję, że ich nie będzie, ale dla 
osób, które mają zobowiązania kredyto-

we, praca za najniższą krajową pensję jest 
dramatem – mówi Iwona Warszycka-Kot. 
– Jest też sporo pracowników na umo-
wach zleceniu i jeśli nie gramy, to oni nie 
otrzymują żadnego wynagrodzenia, więc 
są w najtrudniejszej sytuacji. Wprawdzie 
wiosną ubiegłego roku mieli możliwość 
dostania trzykrotnie postojowego z Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, ale 
później ZUS dopisał do dokumentów 
hasło „przedsiębiorca”, co automatycznie 
wykluczyło takie osoby z grupy upraw-
nionej do otrzymywania pieniędzy. Z kolei 
my, etatowi pracownicy, dostaliśmy jedno-
razowo środki z Funduszu Wsparcia Kul-
tury. Zresztą w ubiegłym roku było z tym 
spore zamieszanie. Najpierw pieniądze 
przyznano, a potem zostały one zakwestio-
nowane przez część obdarowanych, więc 
po weryfikacji obniżono je wszystkim. Nie 
pojmuję już tego... Część obdarowanych  
osób intensywnie pracowała w okresie 
świątecznym-noworocznym, np. w tele-
wizji, gdzie otrzymywała zupełnie inne 
stawki. My działamy na innych zasadach, 
jesteśmy zdani wyłącznie na siebie, a z fun-
duszu, po zmianie kwot, pracownicy etato-
wi otrzymali rekompensatę za średnio dwa 
miesiące grania spektakli. 

Ze wsparciem dyrektora 

Wywołujące wiele dyskusji i wąt-
pliwości środki były rozdzielane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Takich kłopotów nie ma 
natomiast w rozmowach z dyrekcją pla-
cówki. Tutaj Związek stara się współ-
pracować, a nie tworzyć płaszczyzn do 
sporu... póki nie jest to koniecznie ze 
względu na dobro pracowników.  

– Mamy wsparcie ze strony dyrekcji 
na tyle, na ile jest możliwe. Sami rów-
nież wspieramy działania, które są reali-
zowane dla naszego dobra, aczkolwiek 
zdarzają się sytuacje, że jesteśmy zdani 
na siebie – przyznaje przewodniczą-
ca Komisji Zakładowej. – Generalnie 
w Polsce obowiązuje hasło, że „nie ma 
pieniędzy”. A jak nie ma środków na 
szpitale, to na teatry tym bardziej. 

Przewodnicząca zwraca uwagę, że w 
kraju panuje przeświadczenie o tym, iż 
bez kultury można żyć. Ale, jak mówi, 
nie jest to przekonanie społeczne, tyl-
ko rządzących. Pracownicy Teatru 
Muzycznego w Gdyni widzą bowiem, 
jak żywiołowo reagują ludzie, którzy tu 
przychodzą.  

– Dla nich teatr nie jest zbędny. 
Reakcja publiczności na „Skrzypka 
na dachu” była euforyczna, zresztą jak 

zwykle u nas. Mamy bardzo pozytyw-
nie nastawioną widownię, która chętnie 
przychodzi na nasze spektakle. Widać 
pełne porozumienie emocjonalne, 
więc trudno byłoby nawet powiedzieć 
kto ma większą frajdę, czy my, czy wi-
downia – cieszy się przewodnicząca. 
– U naszych pracowników przy każdym 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI 

Solidarność  
na teatralnej scenie 

W minionym miesiącu, po raz pierwszy od dwóch lat, na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni wystawiony został 
„Skrzypek na dachu”. Widzowie zareagowali entuzjastycznie, choć z powodu pandemii pracownikom nie było 
ostatnio do śmiechu. – Pomimo trudnej sytuacji staramy się zachować poprawne stosunki z dyrekcją, ponie-
waż uważam, że gramy do jednej bramki – mówi Iwona Warszycka-Kot, przewodnicząca Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

W skład Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni wchodzą obecnie: Iwona 
Warszycka-Kot, przewodnicząca (mu-
zyk, inspicjent), Krzysztof Lewańczyk, 
zastępca przewodniczącej (z sekcji 
oświetlenia) oraz Jerzy Wilmański, 
skarbnik (z pracowni stolarskiej). 

– Jak do tej pory nie było zwolnień i mam nadzieję, że ich nie będzie – mówi Iwona 
Warszycka-Kot, przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni. 

Jeden z widzów powiedział, że bilety do gdyńskiego teatru powinny być 
przepisywane na receptę, ponieważ spektakle tak bardzo podnoszą morale, 
poprawiają nastrój i dają energię.

Teatry zostały otwarte praktycznie na samym końcu, w tym samym czasie 
co restauracje.

– One również miały ciężko, ale 
gastronomia mogła działać na wynos 
i dostarczać w ten sposób zamówienia. 
To nie jest to samo co działalność oso-
bista, na miejscu, ale jednak coś. My 
próbowaliśmy ratować się formułą on-
-line, jednak nasz widz przyzwyczajony 
jest do osobistego kontaktu. Momenty, 
kiedy aktor łapie kontakt wzrokowy 
i emocjonalny z widzem, są bezcenne 
– tłumaczy przewodnicząca KZ. 

Teatr może przynosić zysk... 

Najważniejszy w obecnej sytuacji 
plan na przyszłość, zarówno pracu-
jących w teatrze związkowców, jak 
i innych osób, to... wrócić do rzeczy-
wistości. – Do tej normalnej i praw-
dziwej – mówi Iwona Warszycka-Kot. 
– Podejrzewam, że wiele problemów 

wznowieniu działalności widziałam łzy 
radości i wzruszenia. Na widowni było 
to samo. 

Patrząc z drugiej strony, czasu 
na wznowienia wystawianych sztuk 
po otwarciu teatrów, na przykład 
„Skrzypka na dachu” czy „Rewii”, było 
bardzo mało. Wszystko odbyło się 
ekspresowo, tym bardziej że na scenie 
pojawiło się kilkanaście nowych osób. 
Starania doceniają widzowie, przykła-
dowo jeden z widzów powiedział, że 
bilety do gdyńskiego teatru powinny 
być przepisywane na receptę, ponie-
waż spektakle tak bardzo podnoszą 
morale, poprawiają nastrój i dają ener-
gię. Związkowcom z gdyńskiego teatru 
było więc podwójnie przykro, że takie 
placówki zostały otwarte praktycznie 
na samym końcu, w tym samym czasie 
co restauracje. 

Wspólne działania, 
prowadzone na rzecz 
pracowników, powodują, że 
liczba członków „Solidarności” 
rośnie, nie tylko wśród 
etatowców, ale również 
wśród osób, które pracują 
na umowach zleceniu. Nowi 
członkowie nie dochodzą 
lawinowo, ale bilans jest na 
plusie.
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samo się rozwiąże, gdy będziemy mogli 
pracować i realizować to, co jest naszą 
pasją. Nasz zawód jest o tyle specyficz-
ny i różniący się od np. pracy biurowej 
czy sklepowej, że nie jest to praca „od 
do”. Wykonuje się ją cały czas, to siedzi 
gdzieś w człowieku. Tak więc na razie 
walczymy o niezbędne dofinansowanie. 
Chcemy poprawić byt zwłaszcza tym, 
którzy są w najtrudniejszej sytuacji. 
Oczywiście, całemu teatrowi nie jest 
łatwo, ale koszty stałe mamy zabez-
pieczone. Jesteśmy jednym z niewielu 
w Polsce teatrów muzycznych, które 
grając, przynoszą zysk. 

To sytuacja dość niespotykana 
w branży kulturalnej, ponieważ w więk-
szości teatry utrzymują się z dotacji. 
Gdyński również otrzymuje takie 
środki, ale wpływy z biletów stanowią 
niebagatelną część dochodów. Z po-
wodu koronawirusa placówka znalazła 
się więc w szczególnie trudnej sytuacji. 
To, co było atutem, a więc duża scena 
i spektakularne tytuły, których nie mieli 
inni, stało się obciążeniem. 

…bo ludzie doceniają 
Muzyczny 

– Mamy przecudowną, wierną i ko-
chaną widownię – cieszy się przewod-
nicząca KZ. – Komentarze publikowa-
ne m.in. na Facebooku były serdeczne 
i życzliwe, dawały nam siłę, ale aktorzy 
pragnęli kontaktu z widzem. Jak my im 
dajemy energię, tak oni dają ją również 
nam. Ta możliwość nawiązania interak-
cji jest bezcenna. 

Czas, kiedy aktorzy nie mogli grać, 
nie był jednak w pełni stracony. Człon-
kowie Związku brali wówczas udział 
w szkoleniach organizowanych przez 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, związanych na przykład 
z  zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych czy mobbingiem (większość 
z nich, ze względu na obostrzenia, od-
bywała się w formie on-line). 

– Gdy jest dobrze i teatr hula, to 
interwencje Związku nie są konieczne. 
Staramy się współpracować z dyrekcją, 
lecz kiedy coś się sypie, trzeba ratować 
sytuację. Podobnie jak dyrektor, tak i 
my próbujemy interweniować w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku, który 
jest głównym organem nas finansującym 
oraz w Urzędzie Miasta Gdyni, który 
nas współfinansuje, prosząc o dodatko-
we pieniądze na wsparcie i przetrwanie 
– mówi Iwona Warszycka-Kot. 

Wspólne działania, prowadzone 
na rzecz pracowników, powodują, że 
liczba członków „Solidarności” ro-
śnie, nie tylko wśród etatowców, ale 
również wśród osób, które pracują na 
umowach zleceniu. Nowi członkowie 
nie dochodzą lawinowo, ale bilans jest 
na plusie. Co ich przekonuje? Nie tylko 
związkowe bonusy czy programy, ale 
fakt, że im więcej osób jest w Związku, 
tym silniejsza jest „Solidarność”. Prze-
wodnicząca zastrzega, że nie jest to jej 
sukces, ale efekt wspólnej praca. W Te-
atrze Muzycznym w Gdyni działa także 
drugi związek aktorów, z którym „So-
lidarność” współpracuje, na przykład 
przygotowując wspólnie pisma. 

– Dla mnie priorytetem jest to, że 
im nas więcej, tym większą mamy siłę 
przebicia – podsumowuje Iwona War-
szycka-Kot. –  Mamy jeden cel, a w jed-
ności siła.  

Tekst i zdjęcia: Tomasz Modzelewski

Cały raport liczy około 200 stron. 
Na jego potrzeby opracowano ankietę, 
przeprowadzono rozmowy z kilku-
dziesięcioma dziennikarzami, również 
z grona kierownictwa gazet. Przed-
stawiono historię przejmowania po-
szczególnych mediów, przekształcania 
ich, łączenia, a także likwidowania. 
Jeśli chodzi o Pomorze, to omówiono 
dość szczegółowo sytuację w dwóch 
wybrzeżowych gazetach: „Dzienniku 
Bałtyckim” i „Wieczorze Wybrzeża”. 
Fragmenty tego raportu ukazują się 
od czerwca 2021 r. w „Kurierze Wnet”. 
Pomorze znajdzie się w numerze lipco-
wym („Kurier Wnet” nr 85).

Ankiety

Najciekawsze w tym raporcie są 
ankiety, przeprowadzone anonimo-
wo, w których dziennikarze niezwykle 

Niemiecki kapitał w polskich mediach
30 LAT POLSKA PRESS

Przez trzydzieści lat na polskim rynku gazet regionalnych królował kapitał 
niemiecki. Początki sięgają Okrągłego Stołu z 1989 roku i podjętej przez 
ówczesne władze decyzji o sprywatyzowaniu majątku Robotniczej Spół-
dzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. W kwietniu 1990 r. powołano do 
tego celu specjalną Komisję Likwidacyjną, której zadaniem było rozbicie 
komunistycznego monopolu i zbudowanie nowego systemu medialnego. 
Niestety, pomimo najróżniejszych zabezpieczeń i obostrzeń, powstał ko-
lejny monopol (do 1989 r. większość gazet w Polsce znajdowała się pod 
polityczną kontrolą PZPR, a ich wydawcą był monopolista, wspomniana 
RSW), ale już nie polski, w ostatecznym kształcie niemiecki. Taka sytuacja 
trwała do 1 marca 2021 r., kiedy to PKN Orlen przejął grupę Polska Press za 
jedną czwartą ceny od niemieckiego właściciela gazet regionalnych (wy-
stawionych do sprzedaży już cztery lata temu). Niewiele wartych, bo bez 
nieruchomości. Na zlecenie „Kuriera Wnet” i Centrum Monitoringu Wolności 
Prasy powstał raport z okresu działalności niemieckiego kapitału na rynku 
mass mediów w Polsce. 

szczerze odpowiadają na pytania, m.in. 
na temat atmosfery w pracy, nacisków 
wydawcy na tematykę artykułów i ich 
treść, nie mówiąc już o traktowaniu 
pracowników. Niektóre wypowiedzi są 
szokujące:

– Kiedy Niemcy przejęli „Dziennik 
Bałtycki”, to odnosiłam wrażenie, że żyję 
w innej epoce. Chcę o tym zapomnieć. To 
były straszne czasy. Proszę nie wypytuj 
mnie o nic, bo ja tam doświadczyłam 
hitlero-stalinowskiego terroru. Strasznie 
się to na mnie odbiło. Całe szczęście, że 
udało mi się stamtąd odejść i że znala-
złam pracę w innym miejscu.

– Przepraszam, ale nie mogę wy-
pełnić ankiety. Znasz moją historię, 
więc możesz ją opisać, ale ja nie podam 
żadnych szczegółów na temat wszelkich 
nieprawidłowości w „Dzienniku Bał-
tyckim”. Grożono mi, szantażowano, 
mówiąc, że jeśli będę się wypowiadać 

na ten temat, to mojej rodzinie może się 
stać coś złego.

– Kierownictwo gazety było usta-
wione na komercję, co powodowało, że 
w małych miejscowościach ważniejsze 
było pozyskanie ogłoszeń z urzędu mia-
sta/gminy niż kontrola władz lokalnych. 
Stworzono system oceny szefów oddzia-
łów oparty na wyniku finansowym, a nie 
tylko np. na atrakcyjności oferty i sprze-
daży gazet. W oddziałach otrzymanie 
sprostowania traktowano jako błąd 
gazety bez względu na treść. W centrali 
redakcji „DB” nie było przyzwolenia na 
krytykę lubianych polityków albo dużych 
firm, które mogły być partnerami han-
dlowymi. Efektem była papka informa-
cyjna – zapowiedzi imprez i koncertów 
tak, kontrola władzy nie. 

– Wolność działania była, ale definio-
wana tak, aby nikomu z żadnej strony się 
nie narażać. Do tego znaczące wpływy 
miały sympatie do środowiska PO. Przy-
pomnijmy, że red. naczelnym DB był 
m.in. Tomasz Arabski, polityk PO.  

– Zbyt wyraźne eksponowanie pol-
skości czy tożsamości regionalnej było 
wyśmiewane, krytykowane. Wyjaśniano 
takiemu „naiwniakowi”, że w dobie glo-
balizacji trudno jest skupiać się na „wła-
snym podwórku”, że to zbyt zaściankowe, 
nienowoczesne, że jesteśmy Europejczy-
kami, więc skupianie się na regionalności 
jest przestarzałe. Dotyczyło to również 
kuchni, uprawy kwiatków… Przy tema-
tach dotyczących II wojny światowej po-
prawnie było nie eksponować okrucieństw 
dokonywanych przez Niemców. Podobnie 
było z tematyką solidarnościową.

– Często z pluralizmem był problem, 
ponieważ redakcja miała wyraźnie scha-
rakteryzowaną linię polityczną i świa-
topoglądową, poza którą nie chciała się 
zbytnio wychylać.

Wywiady

Niezwykle interesujące są wywiady 
z konkretnymi osobami zamieszczone 
w raporcie. Z naszego terenu wypowia-
dali się: Jan Jakubowski, Maciej Wośko, 
Tadeusz Woźniak. Jednym z wypowia-
dających się jest też Tomasz Hołdys, 
prezes dwóch wybrzeżowych gazet: 
„Dziennika Bałtyckiego” i „Wieczoru 
Wybrzeża” wydawanych przez Socpres-
se, a następnie Polskapresse.

– Niemcy przyjęli trochę inny kieru-
nek niż Francuzi w kwestii modelu gaze-
ty. Francuzi są paskudnymi biurokrata-
mi, natomiast jeśli chodzi o redakcję, to 
oni się mało co mieszali. Podobnie było 
z Niemcami, tylko że Niemcy zaczęli za 
bardzo iść w stronę okrajania gazety, 
zmniejszania zainteresowań gazety – to 
może się skupcie na rzeczach lokalnych 
– mówili. Niby to ma sens, ale w grun-
cie rzeczy to jest zmniejszanie ambicji, 
robienie gazety bez ambicji. „Dziennik”, 
„Wieczór” były gazetami, które miały 
pewną myśl, ciągnęły ludzi troszeczkę 
do góry. Inaczej mówiąc, wychowywały 
czytelników. Natomiast niemieckie gaze-
ty, to jest moje zdanie, niespecjalnie to 
robią – mówił Hołdys.

Zniknęły z gazety ważne teksty pu-
blicystyczne, reportaże, dziennikarstwo 

dochodzeniowe. Natomiast coraz czę-
ściej odbywały się wśród „zaufanych” 
narady, analizy treści. Dodatkowym 
elementem był monitoring treści arty-
kułów zamieszczanych w „Dzienniku” 
przez niektóre partie polityczne (SLD, 
PO) w celu wskazania niepożądanych 
przez te ugrupowania tematów.

– Niemcy reprezentowali w tym bizne-
sie w naszej części Europy „kulturę domi-
nacji”, a nie współpracy. Poza tym kwestia 
wspierania idei „Solidarności” w ramach 
rodzącej się w Polsce demokracji nie miała 
dla nich większego znaczenia… Wpraw-
dzie byliśmy nie najgorzej umocowani 
przez zapisy umowy spółki, ale w sytuacji 
konfrontacji z silniejszym i zasobniejszym 
partnerem, który sam chce rządzić, a na 
dodatek bez naszego dotychczasowego 
zaplecza politycznego, które w tym czasie 
poprzegrywało wszystkie ważne wybory, 
nie mieliśmy szansy, aby wytrwać w tym 
„małżeństwie” – mówił jeden z redakcyj-
nych szefów „DB”.

Kuriozalne było powołanie niefor-
malnej rady programowej przy redakcji 
„Dziennika” składającej się z wyselek-
cjonowanych lokalnych VIP-ów według 
klucza lojalności i zbieżności z interesa-
mi biznesowymi oraz opcją polityczną 
kierownictwa wydawnictwa i jego wła-
ścicieli. Jak pisze jeden z respondentów: 
Ta nieformalna rada spotykała się na 
organizowanych i finansowanych przez 
wydawnictwo „zakrapianych” obiadach. 
Pretekstem spotkań był wybór reklamy 
miesiąca, roku. Osoby z tej rady wcho-
dziły w skład jury wybierającego „Czło-
wieka Roku DB”. 

Kilka razy owe rady odbywały się na 
ostatnim piętrze budynku redakcji, ale 
odkryli to dziennikarze, więc przeniesio-
no je do jednego z trójmiejskich lokali.

Podsumowując, można stwierdzić, 
że dziennikarze „DB” nie byli w pełni 
samodzielni. Często dochodziło do 
ingerencji przełożonych w sprawie 
doboru tematów. Ci bystrzejsi, a raczej 
bardziej cwani, sami narzucali sobie 
autocenzurę. W gazecie nie mogło się 
ukazać nic, co było niewygodne dla 
władzy. Przedstawiciele PO byli nad-
reprezentowani, a o tych związanych 
z prawicą gazeta milczała. 

Maria Giedz

Przepraszam, ale nie mogę 
wypełnić ankiety. Znasz 
moją historię, więc możesz 
ją opisać, ale ja nie podam 
żadnych szczegółów na temat 
wszelkich nieprawidłowości 
w „Dzienniku Bałtyckim”. 
Grożono mi, szantażowano, 
mówiąc, że jeśli będę się 
wypowiadać na ten temat, to 
mojej rodzinie może się stać 
coś złego.
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Była siedziba „Dziennika Bałtyckiego” przy Targu Drzewnym w Gdańsku.
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Bez wytyczonego celu ekonomiczne-
go i społecznego, bez środków na jego 
zrealizowanie, sprzyjającego otoczenia 
prawnego stworzonego przez parla-
mentarzystów, bez dobrej koniunktury 
i woli politycznej deklaracje pozostaną 
w sferze słów i podzielą los tzw. stępki 
pod prom Batory. Można opowiadać 
o polskiej banderze i jej powrocie na 
morza, jednocześnie rejestrując zaku-
piony statek na Malcie… Jest i pierwsza 
jaskółka zmian: to dobre wyniki naszych 
portów i przekierowanie zainteresowa-
nia z Zachód – Wschód na Północ – Po-
łudnie. Czas najwyższy zacząć szanować 
tych, którzy te wyniki wypracowują. To 
ważne, bo transport morski pozosta-
je fundamentem międzynarodowego 
handlu, obsługując 82 proc. wolumenu 
światowego obrotu towarami. 

Kadry na dziś i na jutro

Brak odpowiedzi ze strony rządu 
na pytania: co dalej ze stoczniami, co 
z doposażeniem Marynarki Wojen-
nej, czy stać nas na budowę własnych 
jednostek do transportu skroplonego 
gazu naturalnego  i skroplonego gazu 
porafinacyjnego? Maleje udział euro-
pejskich stoczni w globalnej produkcji 
stoczniowej, ale nie można tłumaczyć 
się nieustannie konkurencją ChRL 
i dumpingiem azjatyckim.

Pierwszy krok już został zrobiony, 
skoro tematami I Forum Morskiego 
Radia Gdańsk, którego finał odbył się 
10 i 11 czerwca br., były perspektywy 
na przyszłość polskiej gospodarki mor-
skiej i odbudowa przemysłu stocznio-
wego oraz morska energetyka wiatrowa. 
Uczestnicząc w jednej z debat 10 czerw-
ca br. Krzysztof Dośla, przewodniczący 
ZRG NSZZ „Solidarność”, mówił o bra-

kach profesjonalnych załóg na statkach, 
kadr w stoczniach i w portach.

– Nadal jesteśmy w fazie cofania 
się, a nie rozwoju. Poza kształceniem 
oficerów marynarki handlowej i Mary-
narki Wojennej, szkolnictwo morskie 
leży. Mamy dramatyczny brak załóg 
nieoficerskich. Powróci polska bande-
ra, ale będziemy zmuszeni zatrudniać 
złożone z obywateli innych państw za-
łogi nieoficerskie. To dotyczy też prze-
mysłu stoczniowego i portów – mó-
wił Krzysztof Dośla na antenie Radia 
Gdańsk. Zwrócił też uwagę na jakość 
kadr: – Nowe technologie wymagają 
dobrze wykształconych pracowników. 
Nie możemy brnąć w upowszechnia-
nie kiepskiej jakości zatrudnienia. Jeśli 
chcemy, aby nasze stocznie i nasi arma-
torzy byli konkurencyjni, mieli dobrze 
wyposażone statki i wykwalifikowane 
załogi, nie możemy opierać się na naj-
tańszych formach zatrudnienia. 

Przypomniał podstawową prawdę, 
szukając odpowiedzi, dlaczego to się 
nie udaje:

– Podmiotem uchwalania i funk-
cjonowania przepisów oraz wszystkich 
projektów powinni być ludzie. Uczest-
niczyłem w dyskusjach nad zmianami 
kodeksu morskiego i w pracach nad 
hipoteką morską, które nic nie przy-
niosły. Wolałbym, żebyśmy świadomie 
kształtowali przyszłość, zamiast prze-
widywać. Musimy dokonać analizy 
i oceny stanu obecnego. Trzeba wycią-
gnąć wnioski z błędów, które proces 
świadomego kształtowania przyszłości 
gospodarki morskiej zakłócają. Przy-
kład to kształcenie oficerów MW, tyle 
że na okrętach sprzed lat czterdziestu. 
Atrakcyjne projekty morskie się poja-
wią, ale kto je będzie realizował? – pytał 
Krzysztof Dośla. 

Związkowy lider zadał „symbolicz-
ne” pytanie, czy najbardziej poszuki-
wanym pracownikiem ma być tłumacz 
egzotycznych języków? Odpowiedź 
dotyczy też portów, w których przy 
pracach przeładunkowych pojawiają się 
tzw. trampkarze z agencji pracy tymcza-
sowej i cudzoziemcy. Stąd zagrożenia, a 
nawet ofiary śmiertelne w portach i w 
stoczniach, w sytuacji, gdy iluzją jest 
bezpieczeństwo pracy. 

Słowa i czyny

Z opinią lidera gdańskiej „Solidar-
ności” zdawał się współbrzmieć głos 
przedstawiciela rządu.

– Musimy stawiać na rozwój go-
spodarki morskiej. Nie ma alterna-
tywy. Najważniejsze jest nadążanie 
za światowymi trendami, którymi 
są transformacja paliwowo-energe-
tyczna i cyfrowa gospodarka morska. 
To wyzwania dla polskich armatorów, 
portów i stoczni – streścił temat Maciej 
Styczyński, naczelnik Wydziału Prze-
mysłu Okrętowego w Ministerstwie 
Infrastruktury.

– Podkreślam, że polskie stocznie 
i porty mogą w przyszłości funkcjo-
nować bardzo dobrze. Warunkiem jest 
posiadanie odpowiednich kwalifikacji, 
umiejętności i odpowiedniej oferty 
dla armatorów, a w przypadku stoczni 
– posiadanie dobrej kondycji finanso-
wej – zauważył urzędnik. 

Warto dodać: zatem do dzieła 
prawodawcy w Sejmie i Senacie oraz 
urzędnicy w rządzie! Nie stać nas na 
powtórzenie błędów z lat 1989/90, 
gdy zaprzepaszczono możliwości że-
glugowe giganta, Polskich Linii Oce-
anicznych. Odbudowa linii w oparciu 
o rodzime siły nie jest chyba możliwa, 
skoro we wrześniu ub.r. armator kupił, 
fakt, że pierwszy po 30 latach, statek, 
tyle że zbudowany przed dwunastu 
laty w Danii i zarejestrował go pod 
maltańską banderą, czarterując go do 
Stena Line. 

Pytania na dziś bez odpowiedzi 

Możemy, broniąc suwerenności 
energetycznej i szukając surowców, 
postawić na import gazu LNG i LPG 
z USA, ale czym mamy go transpor-

tować? Stawki opłat rosną, ostatnio 
kilkukrotnie, do 60 procent wartości 
ładunków.

Pilne jest szkolenie kadr do obsługi 
farm wiatrowych na morzu, które za-
czniemy za trzy lata budować, i załóg 
statków offshore. Czy mają za nas robić 
to Duńczycy, którzy właśnie wstrzyma-
li, pod dziwacznym pretekstem ochrony 
lęgów myszy, budowę Baltic Pipe?

Dyskutanci zauważyli, że odbudo-
wa stoczni to specjalistyczny osprzęt 
i silniki okrętowe. Tymczasem nie ma 
już w Polsce firmy, która buduje silniki 
okrętowe! Zakłady H.Cegielski, czyli 
poznański Ceglorz, ze 150-letnią trady-
cją, jedyna firma, która była w stanie 
z marszu rozpocząć produkcję silników 
okrętowych, ostatnie takie urządzenie 
zmontowały dwanaście lat temu (!). 

– Jako państwo wnet nie spełnimy 
warunków wielkości tonażu pod pol-
ską banderą, aby być w kształtującej 
przepisy Międzynarodowej Organiza-
cji Morskiej IMO – alarmował Dośla, 
który przeszedł jako marynarz drogę 
od polskiej do obcej bandery, od cza-
sów, gdy pod znakiem PLO pływało 
176 statków. Dziś pod znakiem arma-

I FORUM MORSKIE RADIA GDAŃSK 

Gospodarka morska szuka klucza do przyszłości
Stare i nowe wyzwania w gospodarce morskiej, myślenie o przemyśle mor-
skim w perspektywie dekad, a nie jednej kadencji, sprawy pracownicze por-
towców i marynarzy, mapa kraju jak komunikacyjne szprychy, perspektywy 
powrotu biało-czerwonej bandery – to tylko kilka z wielu wątków I Forum 
Morskiego Radia Gdańsk. Czas najwyższy, by podjąć rzeczową dyskusję i 
otrzymać odpowiedzi na podstawowe pytania.  

Od lewej: Adam Tylski, red. Olga Zielińska, prezes Radia Gdańsk dr Adam 
Chmielecki, Andrzej Kościk i dr Aleksander Kozicki.

Andrzej Kościk: 
– Marynarze, w większości, 
nie wykonują pracy u polskich 
pracodawców i są wyjęci 
z polskiego ustawodawstwa, 
prawa pracy i systemu 
ubezpieczeń społecznych. 
Na początku lat 90. szalejąca 
liberalizacja doprowadziła 
do tego, że armatorzy 
przeflagowali statki pod tanie 
bandery.

I Forum Morskie Radia Gdańsk, czerwiec 2021.

W debatach brał udział Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
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Nagrodę Statek Roku otrzymał niszczyciel min ORP Kormoran, który został zbudo-
wany w stoczni Remontowa Shipbuilding SA. Z kolei statuetka Żagiel Radia Gdańsk 
została przyznana pośmiertnie śp. Piotrowi Soyce, prezesowi Grupy Kapitałowej Re-
montowa Holding. Przekazanie obu nagród odbyło się w ramach I Forum Morskiego 
Radia Gdańsk.

Nagrodę Statek Roku odebrał Marcin Ryngwelski, prezes Remontowej Shipbuil-
ding SA. – Niezmiernie nam miło, jako stoczni, czujemy się bardzo wyróżnieni – po-
wiedział. – To jest nagroda nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich inżynierów z na-
szej grupy, dlatego że statek zaprojektowano w Polsce. ORP Kormoran przekazano 
Marynarce Wojennej w 2017. r. To partner wymagający, ale współpraca z Marynarką 
Wojenną jest przyjemnością. Niedawno dokończyliśmy dostawę sześciu jednostek 
pomocniczych dla tej formacji.

Jak dodał prezes, stocznia czeka na kolejne zamówienia w ramach rozwoju go-
spodarki morskiej.

Laureaci nagród Statek Roku 
oraz Żagiel Radia Gdańsk 

Z kolei statuetkę Żagiel Radia Gdańsk odebrał w imieniu śp. Piotra Soyki obecny pre-
zes grupy Remontowa Holding SA Adam Ruszkowski. – Dla mnie osobiście to jest trudny 
moment – powiedział. – W imieniu rodziny śp. Piotra Soyki, która upoważniła mnie do 
odebrania nagrody, serdecznie dziękuję Radiu Gdańsk za uhonorowanie tym zaszczyt-
nym wyróżnieniem twórcy i wieloletniego prezesa grupy Remontowa Holding.

Jak stwierdził, Żagiel Radia Gdańsk przyjmuje jako symboliczne docenienie życia 
i pasji człowieka, który doprowadził do utworzenia w Gdańsku wielkiego, nowocze-
snego, w stu procentach polskiego przedsiębiorstwa stoczniowego, znanego na całym 
świecie i dającego pracę kilkunastu tysiącom ludzi z Pomorza, ale nie tylko.

(tm)

torskim PLO pływają dwa: PolMaris, 
typu ro-ro, i Chodzież.

Człowiek, marynarz, portowiec

Opinie o symbiozie pracy maryna-
rza, dokera i stoczniowca prezentowali 
na antenie radia Andrzej Kościk, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność”, Adam 
Tylski, wiceprzewodniczący Krajowej 
Sekcji Portów Morskich NSZZ „Soli-
darność” oraz pomorski radny i kie-
rownik oddziału Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Gdyni Aleksan-
der Kozicki. Tematami przewodnimi 
dyskusji były kwestie bezpieczeństwa 
pracy, wynagrodzeń oraz warunków 
zatrudnienia.

To swoista patologia. Niestety, nie są od 
niej wolni marynarze, zawód w czasach 
PRL nader atrakcyjny, a przez kontrak-
ty zagraniczne – przedmiot pożądania. 
Dziś to przeszłość. 

– Marynarze, w większości, nie wy-
konują pracy u polskich pracodawców 
i są wyjęci z polskiego ustawodawstwa, 
prawa pracy i systemu ubezpieczeń spo-
łecznych. Na początku lat 90. szalejąca 
liberalizacja doprowadziła do tego, że 
armatorzy przeflagowali statki pod ta-
nie bandery – przypomniał słuchaczom 
Andrzej Kościk.

Inspekcja eksterytorialna 

W orbicie zainteresowania jest praca 
Polaków – marynarzy, bo to jest grupa 

jest, że jednostki muszą nosić banderę 
amerykańską.

To dobry przykład szanowania własne-
go interesu, szczególnie gdy w efekcie defen-
sywy stocznie europejskie to dziś niespełna 
10 procent produkcji światowej, a polska 
bandera powiewa nader „wstydliwie”. Ja-
koś dziś nikt nie wspomina o klauzulach 
społecznych przy kontraktach na budowę 
nowego terminalu w Gdyni, tzw. portu 
zewnętrznego, który najpewniej sfinansują 
Chińczycy. Ale wiadomo – kapitał nie ma 
narodowości, szczególnie wzdłuż nowego 
„Jedwabnego szlaku”. Czy naiwne są zatem 
rojenia o BHP w portach morskich, o defi-
niowaniu robotnika portowego?

Pieniądze wprawiają w ruch

Dialog społeczny teoretycznie koń-
czy się porozumieniami z partnerami 
społecznymi, których skutkiem jest 
powstawanie lepszych miejsc pracy. 
Przypomniał ten model Adam Tylski, 
wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji 
Portów Morskich NSZZ „S”, zauważając 
przytomnie, że zapewnienie pracowni-
kom portów pełnego bezpieczeństwa 
nigdy nie będzie możliwe, biorąc pod 
uwagę ilość ciężkiego sprzętu, towarów 
i masy przeładunkowej. Może zatem 
umowy? Tak, o ile zysk nie będzie po-
stawiony na miejscu nr 1. W przetar-
gach jednym z kryteriów powinno być 
to, czy dana firma zatrudnia pracowni-
ków na podstawie umowy o pracę, czy 
są dobre miejsca pracy dokerów, czy są 
one objęte układami zbiorowymi, poro-
zumieniami z pracodawcami. 

– Musimy czerpać z doświadczeń 
kolegów z zagranicy. Ważny jest dia-
log społeczny, który kończy się poro-
zumieniami i umowami z partnerami 
społecznymi, skutkującymi lepszymi 
miejscami pracy – powiedział Tylski.

Tyle postulat związkowca. Tyle że 
przez trzy dziesięciolecia nie powstał 
atrakcyjny system ubezpieczeń, żeby 
polskie firmy chciały stawiać tylko na 
rodzimych dokerów, a armatorzy na 
statkach – na naszą banderę. Klucz to 
koszty pracy. I tak kraj taniej bande-
ry oznacza niskie koszty zatrudnienia 
załogi oraz liberalne przepisy bezpie-
czeństwa, niskie stawki podatkowe. 
Tania bandera jest flotą państwa, które 
umożliwia zagranicznym właścicielom 
i armatorom rejestrację statku na swo-
im terytorium, na korzystnych warun-
kach finansowych, przy minimalnych 
opłatach i korzystnych dla armatorów 
rozwiązaniach podatkowych. Dlacze-
go kapitał nie miałby tego przenieść do 
portów?  

towej Shipbuilding za ORP Kormoran, 
przeznaczony do poszukiwania i zwal-
czania min morskich. Nagrodę Żagiel 
Radia Gdańsk dla menedżera związa-
nego z gospodarką morską (niestety, już 
pośmiertnie) otrzymał inż. Piotr Soy-
ka, oddany, jak mało kto, swojej firmie 
– grupie Remontowa Holding SA.

Biało-czerwona, dumna bandera, 
powiewa na nielicznych jednostkach 
pływających. Nasi marynarze pracują u 
obcych armatorów. W 2020 roku Polska 
miała 96 cywilnych statków transporto-
wych. Pod narodową flagą pływało ich 
16, m.in. jednostki Żeglugi Gdańskiej 
i trzy statki pełnomorskie. To znak cza-
sów, ale tak być nie musi. 

Artur S. Górski
Zdjęcia: Radio Gdańsk/Roman Jocher

Adam Tylski: 
– Praca w portach 
zawsze będzie należeć 
do niebezpiecznych, 
biorąc pod uwagę ilość 
ciężkiego sprzętu, towaru 
i masy przeładunkowej, 
warunki atmosferyczne czy 
skomplikowane operacje, 
które muszą wykonywać 
zespoły robocze 24 godziny na 
dobę.

Okazja

I Forum Morskie Radia Gdańsk 
było okazją, by zapoznać jego słuchaczy 
z mechanizmami i ideami związanymi 
z wykorzystaniem morza. To przecież 
nasz region.

– Morze to jedna z naszych tema-
tycznych specjalizacji. Nosimy morze 
w naszych sercach. Postanowiliśmy 
wykorzystać tę specjalizację i zaprosić 
do wspólnej debaty na tematy morskie 
decydentów, przedstawicieli pracodaw-
ców i pracowników z branży morskiej, 
ekspertów i naukowców – powiedział 
Adam Chmielecki, prezes i redaktor 
naczelny Radia Gdańsk. 

Rogłośnia przy okazji Forum wrę-
czyło nagrody za morskie dokonania: 
statuetka Statek Roku trafiła do Remon-

– Praca w portach zawsze będzie nale-
żeć do niebezpiecznych, biorąc pod uwa-
gę ilość ciężkiego sprzętu, towaru i masy 
przeładunkowej, warunki atmosferyczne 
czy skomplikowane operacje, które muszą 
wykonywać zespoły robocze 24 godziny 
na dobę – zaczął Adam Tylski.

Co ciekawe, pracujące w portach 
i terminalach ciągniki nie są poddane 
dozorowi inspekcji drogowej, a ich stan 
techniczny wymaga nie tylko kontroli, 
ale natychmiastowej reakcji. 

Wśród stoczniowców występuje 
problem zastępowania stosunku pracy 
przez samozatrudnienie. To pociąga 
daleko idące konsekwencje braku ja-
kichkolwiek zobowiązań poza finan-
sowymi. Aleksander Kozicki, radny 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, 
mówił wręcz o procesie dehumanizacji 
procesu pracy, gdy relacja personalna 
„domyka się poprzez fakturę”.

– Chcielibyśmy, żeby urząd morski 
badał wypadki przy pracy, wydawał 
zalecenia powypadkowe, w jaki sposób 
poprawić bezpieczeństwo. Urząd Gór-
niczy przecież skrupulatnie bada każdy 
wypadek w górnictwie. W portach tego 
nie ma – zauważył Tylski.  

Ustawowo porty (zarządy) nie mogą 
prowadzić... działalności portowej. Stąd 
wiele podmiotów świadczących na tere-
nie portów usługi dokerskie. Na doda-
tek nie ma branżowych układów zbioro-
wych pracy, a więc wielu pracodawców 
konkuruje niskimi kosztami pracy. Bez 
umowy o pracę agencje pracy tym-
czasowej na umowę zlecenia potrafią 
zatrudniać na 300 godzin w miesiącu. 

zawodowa 35 tysięcy osób, ale ta grupa 
nie jest objęta kontrolami Państwowej 
Inspekcji Pracy. Artykuł 22 ustawy 
o PIP kataloguje, w jakich podmiotach 
inspektorzy mogą prowadzić czynności 
kontrolne. Do tych podmiotów nie za-
liczają się statki, wskazane w artykule 
24 § 2, z zastrzeżeniem artykułu 73a, 
ustawy Kodeks morski. Uniemożliwia 
to poddanie statków morskich, któ-
rych armatorami są obywatele lub oso-
by prawne państwa Unii Europejskiej, 
kontroli PIP, pod względem wymagań 
międzynarodowych BHP, celem uzy-
skania certyfikatu dla danego statku. 
Jedynym aktem prawnym umożliwia-
jącym PIP kontrolę warunków pracy i 
życia marynarzy na statkach morskich 
jest Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku 
o pracy na morzu. Dotyczy to statków o 
polskiej przynależności, czyli pod pol-
ską banderą. 

Jak się to robi w krajach „cywilizo-
wanych”, a nie „przyjaznych” bander? 
W sprawach roszczeń marynarzy war-
to wspomnieć o amerykańskim „Jones 
Act”. Przywołał go na antenie związko-
wiec i inspektor ITF Andrzej Kościk. 
W 1920 roku amerykański Kongres 
przyjął wiele rozwiązań prawnych dla 
branży morskiej pod nazwą „Jones 
Act”. Ten przewiduje, że wszystkie statki 
przewożące towary pomiędzy portami 
na terytorium USA muszą być wybu-
dowane w tym kraju, obsadzone przez 
amerykańską załogę, właścicielem musi 
pozostawać podmiot będący obywate-
lem USA, stałym rezydentem albo oso-
bą prawa amerykańskiego. Oczywiste 

– Morze to jedna z naszych tematycznych specjalizacji. Nosimy morze w naszych 
sercach. Postanowiliśmy wykorzystać tę specjalizację i zaprosić do wspólnej debaty 
na tematy morskie decydentów, przedstawicieli pracodawców i pracowników 
z branży morskiej, ekspertów i naukowców – powiedział dr Adam Chmielecki, 
prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk.
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20 lat dialogu 
instytucjonalnego w Polsce

Wprowadzeniem do dyskusji była 
krótka historia dialogu instytucjonal-
nego w Polsce, którą przedstawił Jacek 
Rybicki.

Dialog instytucjonalny w Polsce 
rozpoczął się w 2001 roku od ustawy o 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Go-
spodarczych. – Oceniając po latach funk-
cjonowanie Trójstronnej Komisji  wydaje 
się, że poniosła ona porażkę. Były wpraw-
dzie próby paktów społecznych w 2006 i 
2007 roku. Były w jej ramach dyskusje w 
2011 roku, ale właśnie ówczesny kryzys 
pokazał, że przewaga jednej ze stron i 
niedotrzymywanie, niestety, umów za-
wieranych w Trójstronnej Komisji, dia-
log instytucjonalny w Polsce skutecznie 
torpeduje – mówił Jacek Rybicki. NSZZ 
„Solidarność” zniechęcony jałowością 
Trójstronnej Komisji na szczeblu kra-
jowym i wojewódzkich komisji dialogu 
społecznego wystąpił z tych instytucji 
i zaproponował ustawę o radach dialo-
gu społecznego, która ostatecznie została 
przyjęta w sierpniu 2015 roku. Ta ustawa 
wiele rzeczy zmieniła. – Rada Dialogu Spo-
łecznego powstała pod patronatem prezy-
denta, co symbolizuje, że to właśnie pre-
zydent powołuje i odwołuje jej członków. 
Wprowadziła też nowe uprawnienia dla tej 
instytucji. Ustawa w pierwszym paragrafie 
stawia także ważne cele przed RDS, ale czy 
towarzyszą temu faktycznie odpowiednie 
uprawnienia? – pytał ekspert.

Dialog nie musi być prosty, ale 
musi być na argumenty

Jak dialog społeczny wygląda z punk-
tu widzenia strony rządowej mówiła 

podczas debaty Marlena Maląg, minister 
rodziny i polityki społecznej. 

– Dialog społeczny jest niezwykle 
ważny, choć nie jest łatwy. Jest wiele po-
zytywnych przykładów spraw, które dzię-
ki niemu udało się wypracować. Dialog 
społeczny nie musi być prosty, ale daje 
możliwość zajęcia się konkretnym tema-
tem, pracą nad jego rozwiązaniem, nawet 
w wyniku bardzo gorących dyskusji. Ale 
na argumenty – mówiła minister. Jednym 
z istotnych przykładów efektów takiego 
dialogu jest stały wzrost minimalnego 
wynagrodzenia w Polsce i konkretne 
zmiany, które rok po roku następowały, 
choćby to, że wysługa lat nie wchodzi do 
wysokości tego wynagrodzenia.

– Pewnie od państwa usłyszymy, co 
należałoby zmienić, aby ten dialog był 
owocny w Polsce. Zarówno jeśli myślimy 
o Radzie Dialogu Społecznego centralnej, 
jak i wojewódzkich radach dialogu spo-
łecznego. Myślę, że spotkania takie jak 
dzisiejsze są bardzo potrzebne, aby po 
tym trudnym czasie zrobić podsumo-

wanie i wyznaczyć ewentualne zmiany w 
przepisach prawnych, które należałoby 
wprowadzać – zakończyła swoje wystą-
pienie Marlena Maląg.

Niewykorzystane możliwości 

O propozycjach zmian, które mogłyby 
poprawić dialog instytucjonalny w Polsce, 
mówiła w czasie debaty Katarzyna Ła-
żewska-Hrycko, główna inspektor pracy, 
w przeszłości dyrektor Biura Rady Dialo-
gu Społecznego. 

Zdaniem szefowej Państwowej In-
spekcji Pracy sposobem na poprawę dia-
logu społecznego w Polsce jest wzmoc-
nienie instytucjonalne. Nie potrzeba 
natomiast poszerzania kompetencji rady. 
– Do realizacji celów zawartych w usta-
wie narzędzia, którymi dysponuje, są 
wystarczające. Co więcej, część z nich 
do tej pory nie była wykorzystana ani 
razu. Pokazuje to, że potencjał ustawy 
jest zdecydowanie większy, chociażby 
kwestia wysłuchania publicznego, wy-
stąpienia z zapytaniem do prezesa Sądu 
Najwyższego. Także kwestia zawierania 
ponadzakładowych układów zbioro-
wych pracy, która przez RDS nie jest 
wykorzystywana – mówiła Katarzyna 
Łażewska-Hrycko. To, czego brakuje, 
według głównej inspektor pracy, a o co 
„Solidarność” wnosi od dawna, to insty-
tucji, która będzie całkowicie niezależna 
i która będzie miała odpowiedni budżet 
umożliwiający zatrudnianie ekspertów. 

Wciąż uczymy się dialogu 
społecznego 

Jak wygląda dialog instytucjonalny 
z perspektywy związku zawodowego 
mówił w czasie debaty Jarosław Lange, 

Marlena Maląg Jarosław LangeKatarzyna Łażewska-Hrycko

Kryzys dialogu 
instytucjonalnego w Polsce

DIALOG SPOŁECZNY KLUCZEM DO ROZWOJU. DEBATA

24 maja 2021 roku odbyła się kolejna debata w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju” finanso-
wanego z Funduszy Norweskich. Tym razem nad stanem dialogu społecznego w Polsce debatowali: Marlena Maląg, 
minister rodziny i polityki społecznej, Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy, Janusz Śniadek, poseł 
PiS i przewodniczący Rady Ochrony Pracy, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowe, 
Jarosław Lange reprezentujący NSZZ „Solidarność” w Radzie Dialogu Społecznego, Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz prof. Marcin Zieleniecki, ekspert Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Moderatorem dyskusji, która odbywała się za pośrednictwem Internetu, był Jacek Rybicki, ekspert 
ds. dialogu społecznego, a przysłuchiwali się jej pracownicy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dialog społeczny jest 
niezwykle ważny, choć nie jest 
łatwy. Jest wiele pozytywnych 
przykładów spraw, które 
dzięki niemu udało się 
wypracować, jak choćby  
stały wzrost minimalnego 
wynagrodzenia w Polsce 
i konkretne zmiany, które rok 
po roku następowały.

Historia dialogu 
instytucjonalnego 
w Polsce

15 lutego 1994 r.
Rada Ministrów powołała Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

Była to realizacja jednego z postanowień „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym 
w trakcie przekształcania”. 

2 kwietnia 1997 r.
Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP, w której znalazły się odnie-

sienia do dialogu społecznego. Między innymi w preambule Konstytucji znalazło 
się: My – Naród- (…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako pra-
wa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umac-
niającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. W Konstytucji RP wpisano także 
ideę dialogu społecznego w artykuł 20: Społeczna gospodarka rynkowa oparta na 
wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu 
i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rze-
czypospolitej Polskiej.

6 lipca 2001 r.
Uchwalono ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Została opublikowana w Dzienniku 
Ustaw nr 100, poz. 1080 z dnia 18 września 2001 r. z późn. zm., określa skład, organi-
zację, kompetencje i zadania Trójstronnej Komisji.

21 marca 2006 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zadecydowała o przystąpieniu do rozmów 

o projekcie umowy społecznej w Trójstronnej Komisji.

3 kwietnia 2007 r.
Partnerzy społeczni podpisali deklarację otwierającą proces negocjacji umowy 

społecznej „Gospodarka – praca – rodzina – dialog”. W deklaracji uznano m.in., że 
głównym celem polityki społecznej jest ograniczenie sfery wykluczenia społecznego 
i zapewnienie podstawowej równowagi w sferze pracy. Stronę rządową reprezento-
wał Jarosław Kaczyński.

27 sierpnia 2007 r.
Przewodniczący „S” Janusz Śniadek podpisał z premierem Jarosławem Kaczyńskim 

porozumienie dotyczące realizacji postulatów związkowych: m.in. podniesienia płacy 
minimalnej oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

26 czerwca 2013 r.
„Solidarność” zniechęcona jałowością Trójstronnej Komisji na szczeblu krajowym 

i wojewódzkich komisji dialogu społecznego wraz z pozostałymi centralami związko-
wymi wycofała się z prac Trójstronnej Komisji.

24 lipca 2015 r.
Uchwalono ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. Za-
daniem rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków 
właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności 
polskiej gospodarki i spójności społecznej. Pierwszym przewodniczącym RDS został 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”.

14 grudnia 2015 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne 
Rady Dialogu Społecznego.
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Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

przewodniczący Zarządu Regionu Wiel-
kopolska NSZZ „Solidarność”, reprezen-
tujący „Solidarność” w Radzie Dialogu 
Społecznego. 

– Wciąż uczymy się dialogu społecz-
nego. Biorąc pod uwagę sytuację, jaką 
mamy na rynku pracy, w gospodarce czy 
wreszcie partnerów, którzy funkcjonują 
w RDS. Nie tak dawno pojawił się kolej-
ny partner – Federacja Przedsiębiorców. 
Wszystko to wpływa na edukację do dia-
logu społecznego i ma szczególne zna-
czenie, jeżeli mówimy o kompromisie. 
Druga ważna rzecz to kwestia niezależ-
ności Rady Dialogu Społecznego. Nieza-
leżność pojawia się w różnych obszarach, 
organizacyjnym, instytucjonalnym, też 
w wymiarze finansowym. Pomysłem 
„Solidarności” jest powołanie rzecznika 
dialogu społecznego, który mógłby za-
pewnić prawdziwą niezależność. Trzecia 
rzecz to kwestia równości partnerów. Jak 
spoglądamy na tę równość z perspekty-
wy zapisów ustawowych, to wydaje się, że 
ona rzeczywiście jest spełniona na dość 
dobrym poziomie. Chociażby kwestia 
desygnowania osób, które uczestniczą 
w Radzie Dialogu Społecznego, w tej 
chwili podejmuje taką decyzję prezydent 
– mówił Jarosław Lange. 

Potrzebne jest niezależne forum 
dla dialogu 

Profesor Marcin Zieleniecki jest 
współautorem projektu ustawy o Ra-
dzie Dialogu Społecznego, która weszła 
w życie w 2015 roku, obecnie jest eks-
pertem Komisji Krajowej, tak więc na 
dialog instytucjonalny w Polsce może 
spojrzeć z dwóch stron – teoretycznej 
i praktycznej. 

– Warto na dialog społeczny na szcze-
blu trójstronnym centralnym patrzeć 
z perspektywy roku 2015. To jest punkt 
wyjścia. Sytuacja, która spowodowała ko-
nieczność wprowadzenia nowej regulacji, 
wpłynęła w dużym stopniu na kształt roz-
wiązań, które w ostateczności znalazły się 
w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. 
Pamiętamy 2015 rok, w którym ten dia-
log się nie toczył, organizacje związkowe, 
m.in. „Solidarność”, zawiesiły swój udział 
w Trójstronnej Komisji. Rozpoczęło się 
pilne poszukiwanie takich rozwiązań, 
które ten dialog przywrócą do życia. 
Brałem udział w pracach zespołu eks-
perckiego, który przygotowywał projekt 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i te 
rozwiązania, które w ostateczności w niej 
się znalazły, to jest tylko część pomysłów, 
które mieliśmy. I gdybym miał oceniać te 
sześć lat, które mijają od uchwalenia usta-
wy, to mam wrażenie, że możemy dostrzec 
pewne niedostatki wynikające z faktu nie-
uwzględnienia w tym projekcie, a później 

w ustawie, dwóch rozwiązań. Już tu moi 
przedmówcy o tych rozwiązaniach wspo-
minali. To przede wszystkim rozwiązania, 
które zapewniłyby trzem stronom tego 
dialogu równorzędności w dwóch obsza-
rach: w płaszczyźnie organizacyjnej czy 
instytucjonalnej i w płaszczyźnie kom-
petencyjnej. Niestety, zabrakło w ustawie 
instytucji rzecznika dialogu społecznego 
i rozwiązania, aby dialog społeczny toczył 
się na forum, które byłoby niezależne. By-
łoby polem niezależnym od którejkolwiek 
z tych trzech stron – mówił profesor Zie-
leniecki. Rada Dialogu Społecznego jest 
usytuowana formalnie u jednej ze stron 
prowadzących ten dialog, a mianowicie 
przy ministrze właściwym dla zagadnień 
związanych z pracą, czyli obecnie jest to 
minister rozwoju, pracy i technologii. 

Nie da się zadekretować 
roztropności i wzajemnego 
szacunku

W czasie majowej debaty rolę advo-
catus diaboli wobec perspektyw dialogu 
społecznego w Polsce przyjął Janusz 
Śniadek, były przewodniczący NSZZ 
„Solidarności”, a obecnie poseł PiS i prze-
wodniczący Rady Ochrony Pracy. 

– W Radzie Dialogu Społecznego są 
przedstawiciele pracodawców, związków 
zawodowych i strony rządowej. Każda z 
tych stron chce odnieść potencjalny suk-
ces. Jest rywalizacja pomiędzy poszcze-
gólnymi organizacjami związkowymi, 
równie silna, a może jeszcze większa 
pomiędzy organizacjami pracodawców, 
o stronie rządowej i rywalizacji w po-
lityce nie będę mówił. Różnice intere-
sów prowadzą do tego, że jakiekolwiek 
zwiększanie kompetencji rady może 
tylko pogłębić ten spór, i w ogóle unie-
możliwić  jej funkcjonowanie, ponieważ 
nie da się zadekretować roztropności, mą-
drości, postawy propaństwowej, a także 
wzajemnego szacunku. Bez osiągnięcia 
czegoś takiego czarno widzę jakikolwiek 
dialog. Stoimy obecnie w obliczu groźby 

konfliktu między partnerami społeczny-
mi a rządem. Rządowy program „Polski 
Ład” wymaga przeprowadzenia około stu 
ustaw, które w stopniu niesłychanie ży-
wotnym interesują wszystkich partnerów 
społecznych, zarówno pracodawców, jak 
i związki zawodowe. Jest tu dosyć duża 
różnica interesów, a z kolei z punktu wi-
dzenia rządu ważne są kwestie terminów. 
Bo jeśli dodamy do tego wszystkiego pra-
wo Senatu do 30-dniowej konsultacji, to 
wydłuża się proces legislacyjny. Gdyby 
dochowywać wszystkich przepisów, to 
wprowadzanie zmian mogłoby trwać już 
nie miesiące, a lata. Więc tutaj obawiam 
się, że będzie bardzo silna tendencja do 
skracania tych procedur i to może się 
okazać bardzo silnym kolejnym polem 
konfliktu – mówił Janusz Śniadek. 

Prowadzący dyskusję Jacek Rybicki 
miał wątpliwości, czy pomijanie partnerów 
społecznych w tak ważnych sprawach jest 
do usprawiedliwienia. – „Nowy Ład” to 
niemal kompleksowa umowa społeczna. 
Poprzednia umowa społeczna propono-
wana przez PiS w 2006 roku „Gospodarka 
– praca – rodzina – dialog” była omawiana 
w Trójstronnej Komisji. Z tego co wiem, to 
„Nowy Ład” o Radę Dialogu nawet się nie 
otarł – mówił Rybicki.

Jak to widzą pracodawcy

W czasie debaty stronę pracodawców 
reprezentował Ireneusz Karaśkiewicz, 
dyrektor Związku Pracodawców Forum 
Okrętowe.

– Mój punkt widzenia na dialog spo-
łeczny jest specyficzny, ponieważ repre-
zentuję branżę stoczniową. Na samym 
początku chciałbym przedstawić krótki 
rys historyczny, jak doszliśmy do punktu, 
w którym w tej chwili jesteśmy. W latach 
90., na początku przemian ustrojowych, 
mieliśmy do czynienia z kapitalizmem 
agresywnym, spotkałem się nawet z okre-
śleniem „feudalny kapitalizm”. Określenie 
to oddaje ówczesną sytuację: wysokie 
bezrobocie, bardzo duża przewaga pra-
codawcy nad pracownikiem, który często 
był traktowany jak przedmiot. Nowa klasa 
kapitalistów była dosyć agresywna i w du-
żej części prymitywna, miała wizję kapita-
lizmu z filmów amerykańskich, nie sprzy-
jało to dialogowi społecznemu. Zaczęło 
się to zmieniać około roku 2000, kiedy to 
coraz częściej do kierowania przedsiębior-
stwami dochodziła kadra nowych ludzi. 
Byli to ludzie wykształceni, mieli często 
doświadczenie pracy na Zachodzie, mieli 
wizję świata tam ukształtowaną – mówił 
Ireneusz Karaśkiewicz. Drugą rzeczą, któ-
ra miała wpływ na zmianę podejścia pra-
codawców do pracowników, było wejście 
do Polski zachodnich korporacji, w tym 
do branży stoczniowej. 

– Kluczowym momentem było wej-
ście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie 
się tamtejszego rynku pracy, a także zwią-
zana z tym możliwość pracy Polaków za 
granicą. Sprawiło to, że pracownik zaczął 
być w cenie i zaczął być inaczej traktowa-
ny. Pracodawcy zaczęli rozumieć, że nie 
zbudują innowacyjnej firmy bez wzajem-
nego zaufania pracodawca – pracownik. 
Ten proces zaczął się kształtować przez 
ostatnie lata, niestety, doszliśmy do roku 
2020 i pandemii – mówił Karaśkiewicz. 

Jego zdaniem dla branży stoczniowej 
wybuch pandemii koronawirusa był jak 
bomba atomowa, która spowodowała, że 
pojawiły się zupełnie nowe wyzwania. Oko-
ło 80 procent zamówień to była produkcja 
statków, w tym dużych wycieczkowców. 
Obecnie stoją one na cumach, armatorzy 
nie zarabiają, ich straty szacowane są na 
około 20 miliardów dolarów. Polski prze-
mysł okrętowy też zaczął to bardzo mocno 
odczuwać. Na to nałożyła się jeszcze drugie 
wyzwanie – konkurencja chińskich stoczni. 
Co te dwa zjawiska spowodowały? Praco-
dawcy i pracownicy stanęli po jednej stro-
nie barykady. W roku 1990 i 1991 udział 
europejskiego przemysłu stoczniowego w 
produkcji światowej wynosił 45 procent, w 
tym roku to tylko 5 procent i grozi, że na-
stąpi dalsza redukcja. Spowodowało to na 
szczeblu europejskim zbliżenie pracodaw-
ców i pracowników. Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe jest członkiem organizacji 
SEA Europe zrzeszającej stocznie i produ-
centów wyposażenia okrętowego z Europy, 
która ma swojego odpowiednika po stronie 
związkowej zrzeszającego związki zawodo-
we pracowników przemysłu stoczniowego. 
– Mamy spotkania, na których wspólnie 
szukamy rozwiązań, jak stawić czoła tym 
nowym wyzwaniom. Pojawiają się różne 
pomysły, jednym z nich, zgłoszonym ze 
strony związkowej, jest propozycja, żeby 
Unia Europejska wymuszała pewien obo-
wiązek: jeżeli importujemy statki produ-
kowane w Chinach, muszą być zachowane 
przy ich produkcji standardy pracownicze 
odpowiadające tym z europejskich stoczni 
– mówił  dyrektor Karaśkiewicz. 

Jacek Rybicki, odnosząc się do wy-
powiedzi przedstawiciela pracodawców, 
przypomniał słowa włoskiego polityka, 
przyjaciela Jana Pawła II, profesora 
Rocco Butiglione, dotyczące koniecznej 
globalizacji pracy równoległej do glo-

balizacji kapitału. Tylko to jest w stanie 
uporządkować rynki i zapobiec wyko-
rzystywaniu przez część krajów nie-
uczciwej konkurencji. 

Zapisy sobie, a praktyka sobie

Przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof 
Dośla przedstawił swój pogląd na stan dialo-
gu społecznego z punktu widzenia członka 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 

– W ustawie zapisane są prerogaty-
wy i sposób działania dotyczący funk-
cjonowania wojewódzkich rad dialogu 
społecznego. I to tyle można powiedzieć 
o dialogu społecznym na poziomie sa-
morządowym. I to jest podstawowa bo-
lączka dialogu społecznego w Polsce. Są 
zapisy w oparciu, o które powinny być 
kształtowane warunki funkcjonowania 
tego dialogu. Nie znam jednak kraju, 
w którym dialog społeczny byłby tak 
silnie umocowany w aktach prawnych, 
począwszy od konstytucji, w której 
mówi się o nim w preambule i w ar-
tykule 20. Z drugiej strony chyba nie 
znam kraju, w którym wykonawstwo 
tych zapisów jest tak realizowane, jak 
właśnie w Polsce. Niestety, doszło do 
potężnego kryzysu, jeśli chodzi o dialog 
instytucjonalny. Nie wystarczy deklara-
cja woli dotycząca dialogu społecznego, 
musi mieć ona wymiar rzeczywisty. Jed-
nym z warunków dialogu jest wzajemne 
zaufanie. Strony dialogu powinny być 
pewne, że jesteśmy zdolni do zawarcia 
porozumienia, które będzie w pełni re-
alizowane – mówił przewodniczący. 

Podsumowując debatę, Jacek Rybicki 
powiedział, że padło tu kilka propozycji, 
które mogłyby pchnąć dialog w Polsce 
na nowe tory. A więc powołanie rzecz-
nika, zwiększenie budżetu i poprawa 
spraw organizacyjnych instytucji dia-
logu społecznego, a także zwiększenie 
ich kompetencji.

 – Jest jeszcze sfera kultury dialogu 
i wzajemnego zaufania. Mam wrażenie, 
co dyrektor biura Forum Okrętowego 
wyraźnie podkreślał, że często partne-
rzy społeczni w Polsce nie chcą przyjąć 
jakby do wiadomości, że tak naprawdę 
jadą na tym samym wózku – stwierdził 
na koniec Jacek Rybicki.

Małgorzata Kuźma

Krzysztof Dośla Jacek RybickiJanusz Śniadek Ireneusz KaraśkiewiczMarcin Zieleniecki

Jednym z istotnych 
przykładów efektów takiego 
dialogu jest stały wzrost 
minimalnego wynagrodzenia 
w Polsce i konkretne zmiany, 
które rok po roku następowały, 
choćby to, że wysługa lat nie 
wchodzi do wysokości tego 
wynagrodzenia.
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 Zagraniczne loty samolotem nig-
dy nie były tak tanie jak obecnie. 
Z drugiej strony możliwości wyjaz-
dów zostały ograniczone z powodu 
pandemii. Nie oznacza to jednak, że 
całe wakacje trzeba spędzić w domu. 
Równie zdrową i jednocześnie atrak-
cyjną opcją wypoczynku może być 
na przykład ogród działkowy. 

Zmniejszenie ilości obostrzeń bardzo 
wymiernie wpłynęło na liczbę biletów 
lotniczych, które kupujemy. Z informa-
cji portu lotniczego w Gdańsku wynika, 
że w samym tylko ruchu czarterowym 
sprzedaż wzrosła o ponad 100 procent 
w ciągu raptem jednego miesiąca. Do 
tego można doliczyć bilety kupowane na 
„zwykłe” loty. A jeśli trafimy na promo-
cję, to za bilet do szwedzkiego Sztokhol-
mu, włoskiego Bergamo albo któregoś 
z miast w Wielkiej Brytanii zapłacimy 
mniej niż za… podróż pociągiem Pen-
dolino z Gdańska do Krakowa. 

Korzystając z takich okazji trzeba 
jednocześnie pamiętać, że odbloko-
wanie cywilnego ruchu lotniczego 
nie jest jednoznaczne z anulowaniem 
wszystkich obostrzeń, które dotychczas 
obowiązywały. Te zależą od kierunku i 
wciąż mogą zmieniać się dość często. 
Przykładowo w drugiej połowie czerw-
ca Hiszpania skreśliła Polskę z listy 
krajów ryzyka (testy na COVID-19 nie 
są już potrzebne, a jedyny dokument 
niezbędny do przekroczenia granicy 
to specjalny formularz lokalizacyjny). 
Podobnie Chorwacja: zwolnieni z 
obowiązku przedstawienia negatyw-

nego wyniku testu na COVID-19 przy 
przekraczaniu granicy zostali wszyscy 
podróżujący z Polski, pod warunkiem 
posiadania certyfikatu COVID (stan 
na 1 lipca). Od 21 czerwca Polska jest 
krajem oznaczonym na zielono także 
dla Norwegii. Grecja, która dotychczas 
akceptowała tylko testy PCR, uznaje 
już także negatywne wyniki tańszych 
testów antygenowych. Ponadto dzieci 
podróżujące do Grecji nie muszą już 
przedstawiać wyników testów, by unik-
nąć kwarantanny. 

Są też zmiany na gorsze

– Od 23 czerwca każdy, kto podró-
żuje do Polski z Londynu, Belfastu czy 
Manchesteru, będzie musiał odbyć 
obowiązkową, co najmniej tygodniową, 
kwarantannę. Przyczyną jest rozprze-
strzenianie się na Wyspach koronawi-
rusa w wariancie Delta – poinformowa-
ło pasażerów gdańskie lotnisko. 

Obowiązek odbycia kwarantanny 
nie dotyczy jednak wszystkich. Na kwa-
rantannę nie trafią ozdrowieńcy, którzy 
chorowali nie dalej niż 6 miesięcy od 
przylotu do Polski. Nie będą nią także 
objęci zaszczepieni pełną dawką szcze-
pionki na koronawirusa (jeśli upłynęło 
14 dni). Dlatego warto skorzystać z tzw. 
paszportu szczepionkowego, który uła-
twi podróżowanie. 

„Unijny certyfikat nie będzie jednak 
służyć ani jako dokument podróży, ani 
nie stanie się warunkiem korzystania z 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się” – takie zastrzeżenie można przeczy-

tać na stronie gov.pl. „Będzie stanowić 
natomiast dodatkową możliwość poin-
formowania o swoim statusie i uzupeł-
nienie dotychczas stosowanych rozwią-
zań na granicach. Jako że certyfikat nie 
oznacza prawa do podróży, każda osoba 
jest zobowiązana każdorazowo spraw-
dzać obowiązujące przepisy i ewentu-
alne obostrzenia pandemiczne, jakie w 
danym kraju obowiązują”. 

Czym właściwie jest covidowy 
paszport? 

To unijny certyfikat, który można 
znaleźć w aplikacji mObywatel (oczy-
wiście pod warunkiem, że będziemy 
w pełni zaszczepieni). Zawiera zdjęcie 
ułatwiające szybką kontrolę i wskazu-
jące wyraźnie, kto jest właścicielem 
certyfikatu, duży kod QR minimalizu-
jący ryzyko błędu podczas skanowania 
i może prezentować trzy statusy: osoby 
zaszczepionej, osoby, która powróciła 
do zdrowia (ozdrowieńca) lub oso-
by z negatywnym testem w kierunku 
COVID-19. mObywatel jest dostępny 
w języku polskim oraz angielskim i w 
takiej formie jest akceptowany w całej 
Unii Europejskiej. Może mieć także 
tradycyjny format w postaci wydruku 
otrzymanego np. od lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej. 

Certyfikat zaczyna być ważny 14 
dnia po podaniu pełnej dawki szcze-
pienia, natychmiast po otrzymaniu ne-
gatywnego wyniku testu na obecność 
koronawirusa (wówczas ma 48 godzin 
ważności) lub 11 dni po uzyskaniu 
statusu ozdrowieńca. Jest wydawany 
bezpłatnie.

Nie trzeba wyjeżdżać daleko 

Inną możliwością wypoczynku jest 
spędzenie wakacji w Polsce. Może to 
być przykładowo podmiejska działka. 

– Są osoby, które bywają tutaj prawie 
codziennie, niektórzy nawet śpią w alta-
nach na swoich działkach – mówi Paweł 

Glanert, członek Koła Emerytów i Ren-
cistów przy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Stoczni Gdańskiej, który 
oprócz małego przydomowego ogródka 
posiada także drugi większy w Rębie-
chowie. – Dla tych, którzy mieszkają 
w mieście, jest to zielony azyl. Miejsce, 
gdzie mamy swobodę i coś swojego, 
niekoniecznie duże uprawy, do których 
mogą dostać się dziki, ale przykładowo 
świeży koperek, ogóreczki, pomido-
ry czy fasolka. Takie warzywa inaczej 
smakują, no i zawsze jest satysfakcja z 
efektów swojej pracy.

Działkowiczom nie przeszkodził na-
wet koronawirus. Również w ubiegłym 
roku, z dala od zatłoczonych centrów, 
mogli zajmować się swoimi ogródka-
mi. 

– Pandemia nie wpłynęła znacząco 
na bytność w ogrodzie, wiele osób i tak 
przyjeżdżało. Teraz więcej jest takich, 
którzy nie chcą „dłubać” w ziemi, ale 
odpocząć tutaj z rodzinami – opowiada 
Paweł Glanert. 

Działkowicz posadził u siebie drzew-
ka owocowe i może już patrzeć, jak jego 
praca daje efekty. 

Podobnie sporo cierpliwości, co 
czekanie na własne owoce, wymaga 
wędkowanie. 

– W ubiegłym roku wędkarze 
jeździli nad wodę tylko pojedynczo 

Na jeziorze Wysoka (w miejscowości Kamień) odbyły się coroczne zawody węd-
karskie o Puchar NSZZ „Solidarność” PGZ Stoczni Wojennej „O Największą Rybę”. 
Zmagania są zaliczane do Grand Prix na najwszechstronniejszego wędkarza roku. 
Zostały przeprowadzone w sobotę, 19 czerwca. 

Rywalizacja pomiędzy zawodnikami była bardzo zacięta, a o zwycięstwie decy-
dowały… centymetry. Wygrał Henryk Cieśliński przed Arkadiuszem Przytarskim 
oraz Władysławem Mularczykiem. Kolejne miejsca zajęli: Krystian Moskała, Roman 
Pepliński, Zbigniew Grzybiński, Zofia Ostaszewska, Ryszard Stadnik, Kazimierz 
Ulenberg. 

Nagrody wręczali: Marek Szadach, prezes Koła nr 44 przy PGZ Stocznia Wojen-
na, oraz Tadeusz Szymelfenig, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w PGZ 
Stocznia Wojenna. Na zakończenie zawodów odbyło się tradycyjne pieczenie kieł-
basek, a przy ognisku wymiana doświadczeń uczestników.
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O puchar Związku 
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Zawody zostały zorganizowane przez Koło PZW nr 44 przy PGZ Stocznia Wojenna 
i NSZZ „Solidarność”. 

WAKACJE

Gdzie wybierasz się latem? Za granicę czy na działkę?

z powodów epidemicznych. Wspólny 
wyjazd autobusem na ryby nie był moż-
liwy – zastrzega Tadeusz Szymelfenig, 
wędkarz, wiceprzewodniczący Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
PGZ Stocznia Wojenna. 

Sytuacja się polepszyła w tym roku. 
Dzięki masowym szczepieniom, a więc 
odpowiedzialnemu podejściu wielu 
osób i mniejszej liczbie zachorowań na 
koronawirusa oraz – w efekcie – ogra-
niczeniu obostrzeń, na kanale Śledzio-
wym oraz na jeziorze Wysoka odbyły 
się zawody o puchar „Solidarności”. 
Uczestniczyło w nich 30 wędkarzy. 

Warto zaznaczyć, że Koło PZW nr 
44 przy PGZ Stocznia Wojenna będzie 
obchodzić niebawem 60 urodziny. To 
pokazuje, że wędkarskie hobby, choć nie-
koniecznie medialne, cały czas jest atrak-
cyjną formą spędzania wolnego czasu. 

– W tym roku jest znacznie łatwiej z 
łowieniem ryb niż w ubiegłym – dodaje 
wiceprzewodniczący Szymelfenig. Sam, 
ze względu na ilość zajęć, jeździ mniej 
niż dawniej. Nie są to już wypady week-
endowe, ale jednodniowe i wspólne z 
synem. 

Wybierając się na ryby, nie zapo-
mnijmy o opłaceniu składek wędkar-
skich. 

A może w góry?

Warto pamiętać o jeszcze jednej 
możliwości. Każdy, kto chciałby spędzić 
wakacje w górach, może wykorzystać 
związkowy bon zniżkowy ważny w 
ośrodkach wypoczynkowych DOMS 
znajdujących się w Jarnołtówku, Spale 
oraz Zakopanem. – To doskonałe miej-
sce dla wyjątkowego wypoczynku bądź 
wydarzenia biznesowego – zachęca Kata-
rzyna Węgłowska, specjalistka ds. sprze-
daży i marketingu w spółce DOMS. 

Bony, ważne aż do końca bieżącego 
roku, zostały przygotowane na 40-lecie 
„Solidarności”. Prawo do takiej zniżki 
ma każda osoba należąca do Związku. 

Tomasz Modzelewski

Osobom, które często podróżują, z pewnością przyda się covidowy paszport. 
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Zmniejszenie ilości obostrzeń 
bardzo wymiernie wpłynęło na 
liczbę biletów lotniczych, które 
kupujemy. Z informacji portu 
lotniczego w Gdańsku wynika, 
że w samym tylko ruchu 
czarterowym sprzedaż wzrosła 
o ponad 100 procent w ciągu 
raptem jednego miesiąca.
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Z perspektywy czasu można powie-
dzieć, że COVID-19 zaatakował w Pol-
sce właściwie dopiero jesienią 2020 
roku. Od marca do września bowiem 
dzienna liczba nowych przypadków 
mieściła w liczbie kilkuset osób, np. 
1 kwietnia były to 243 osoby, 1 maja 
– 228, 1  czerwca – 362, 1 lipca – 382, 
1 sierpnia – 562, 1 września – 550. Po-
tem zaczął się duży skok. 

W szczytowym momencie, który 
przypadł na około 10 listopada, zacho-
rowały 25 454 osoby. Teraz widać, że 
był to dopiero szczyt fali. Zimą liczba 
zachorowań zaczęła spadać, ale na po-
czątku lutego 2021 rozpoczęła się ko-
lejna fala. Tym razem szczyt przypadł 
około 1 kwietnia. Odnotowana tego 
dnia liczba zachorowań to 35 253 nowe 
zakażenia. 

Razem liczba odnotowanych przy-
padków w Polsce to 2,88 mln osób, 
a na świecie 182 mln osób (najwięcej 
w Stanach Zjednoczonych – 33,6 mln, 
Indiach – 30,4 mln oraz Brazylii – 18,6 
mln, a w krajach europejskich: we Fran-
cji – 5,77 mln, Rosji – 5,45 mln oraz 
Wielkiej Brytanii – 4,8 mln).

Od wiosny br. liczba nowych zaka-
żeń  spada proporcjonalnie do wzrostu 
liczby szczepień. Te od początku są cał-
kowicie dobrowolne. 

– Im więcej osób się zaszczepi, tym 
ochrona przed koronawirusem będzie 
skuteczniejsza – zachęca do udziału 
w akcji rząd. 

Podstawą do szczepienia jest e-skie-
rowanie. Generowane jest ono automa-
tycznie dla większości osób. Znajduje 
się w systemie, zatem nie ma potrzeby 
pobierania żadnego dokumentu w for-
mie papierowej. Tylko w niektórych 
przypadkach trzeba zgłosić się po skie-
rowanie do lekarza POZ (chodzi tu np. 
o cudzoziemców). 

Dotychczas wykonanych zostało 
ponad 28 milionów 888 tysięcy szcze-
pień, z czego pierwszą dawką ponad 16 
milionów, a drugą 12 milionów (liczba 
osób już w pełni zaszczepionych to 13 

Czy koronawirus już odpuszcza?

milionów 34 tysiące). Najwięcej wśród 
nich jest osób w wieku od 61 do 70 lat,  
następnie 41–50 oraz 51–60. Najmniej 
w wieku 71–75 lat. Jeśli chodzi o samo 
Pomorze, to najwięcej zaszczepionych 
–  patrząc procentowo na liczbę miesz-
kańców –  jest w Gdańsku i Sopocie 
oraz Krynicy Morskiej i Gdyni. 

Liczbowo prowadzi Gdańsk, gdzie 
preparat przeciwko COVD-19 przyję-
ło ponad 268 tysięcy osób, a w pełni 
zaszczepionych jest ponad 211 tysięcy 
gdańszczan, w Gdyni jest to odpowied-
nio ponad 133 tysiące i ponad 103 ty-
siące, w Sopocie 19 tysięcy i 15 tysięcy 
mieszkańców, a w Krynicy Morskiej 
ponad 600 i ponad 500 osób. 

Łącznie szczepionkę przyjęło już 
58 procent mieszkańców liczącego 2,3 
miliona osób Pomorza (stan na koniec 
czerwca).

Na miejscu i mobilnie 

Szczepionkę można przyjąć w po-
wszechnych punktach szczepień, punk-
tach drive thru czy zakładach pracy. 
Dostępne są też mobilne punkty, które 
dojeżdżają do miejsc z ograniczonym 
dostępem do szczepionek. 

W przypadku osób niepełnospraw-
nych istnieje możliwość skorzystania z 
usług wyjazdowego zespołu szczepień. 

– Jadą one do pacjentów, których 
stan zdrowia nie pozwala na samodziel-
ne dotarcie do stacjonarnego punktu 
– czytamy na rządowej stronie gov.pl. 
– Pacjenci mogą też skorzystać ze spe-
cjalnego transportu, które organizują 
gminy. Po zaszczepieniu osoba potrze-
bująca zostanie odwieziona do swojego 
miejsca zamieszkania. 

Chęć skorzystania z transportu 
można zgłosić bezpośrednio w punkcie 
szczepień lub za pośrednictwem specjal-
nego numeru telefonu, który jest obsłu-
giwany przez poszczególne gminy.

Ze specjalnego transportu mogą sko-
rzystać także osoby niepełnosprawne, 
które posiadają aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub osoby, które mają 
obiektywne i niemożliwe do przezwy-
ciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższego 
punktu szczepień (szczegóły są zależne od 
tego, czy taka osoba znajduje się w dużej, 
liczącej powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 
miejscowości czy małej gminie).

Nie trzeba też wykonywać wszystkie-
go samodzielnie, ponieważ firmy mogą 
zgłaszać do szczepień pracowników. Po-
czątkowo opcja dotyczyła tylko dużych 
firm, teraz tych ograniczeń już nie ma. 
Kto więc może skorzystać z „firmowej” 
zachęty? „Wszystkie przedsiębiorstwa, 
których pracownicy chcieliby się za-
szczepić. Nie ma znaczenia, ilu pracow-
ników jest zainteresowanych szczepie-
niami i jaki jest to odsetek pracowników 
zatrudnionych” – poinformowało w 
drugiej połowie czerwca bieżącego roku 
Ministerstwo Zdrowia. 

 Fale śmierci 
Nie wszyscy jednak zdążyli się za-

szczepić, ponieważ wiele osób zmarło. 
W Polsce łącznie 75 tysięcy osób, a na 
całym świecie 3,95 miliona (najwięcej 
w Stanach Zjednoczonych – 604 tysiące, 
Brazylii – 518 tysięcy oraz Indiach 398 
tysięcy osób, wśród krajów europejskich: 
w Rosji – 133 tysiące oraz Wielkiej Bry-
tanii i Włoszech – po 128 tysięcy). 

Również w statystykach zgonów da 
się dostrzec fale. Do września 2020 w 
Polsce umierało „tylko” kilka bądź kil-
kanaście osób dziennie, a w pierwszym 
szczytowym momencie, który nastąpił 
2 grudnia ub.r. już 609 osób. Później 
sytuacja zaczęła się poprawiać, ale nie-
stety tylko nieznacznie. Przez całą zimę 
sporadycznie zdarzało się, aby liczba 
zgonów spadła poniżej 100 osób. 

Drugi szczyt nastąpił w połowie 
kwietnia br., kiedy w ciągu jednego 
dnia zmarły 804 osoby. Od tego czasu 
krzywa idzie w dół, by w czerwcu nie 
przekraczać już 100 osób.  

W tej liczbie było też ponad 130 
lekarzy, drugie tyle pielęgniarek oraz 
kilkanaście położnych i ratowników 
medycznych. Z choroby wyszło nato-
miast kilkadziesiąt tysięcy pracowni-
ków służby zdrowia, którzy – o czym 
rzadziej można było usłyszeć – również 
chorują na koronawirusa. 

Pomoc dla pomagających

Zajmowanie się osobami chorymi 
oznaczało także znacznie większe ob-

ciążenie dla personelu szpitalnego, stąd 
osoby te otrzymały dodatek do pensji. 
Decyzja została podjęta jeszcze w ubie-
głym roku, ale pominięto wówczas pra-
cowników niemedycznych, na co zwró-
ciła uwagę „Solidarność”. W końcu takie 
osoby również otrzymały dodatkowe 
świadczenie. 

– Mowa tu o sanitariuszach, opie-
kunkach 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 bezpośrednią 
pracę przy najciężej chorych pacjentach. 
A dotychczas byli pominięci. Teraz mi-
nisterstwo jednak przyznało, że istotne 
były argumenty, które przytaczaliśmy 
od wielu już miesięcy, upominając się o 
tych pracowników – powiedziała w maju 
bieżącego roku portalowi Tysol.pl Maria 
Ochman, przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

Koronawirus oznaczał też sporo zmian 
w branżach, które nie są bezpośrednio 
związane z opieką i służbą zdrowia. Wiele 
osób czasowo „przeszło” na pracę zdalną. 

– Jej plusem jest to, że nie ma zbio-
rowości i związanego z tym zagrożenia. 
Z drugiej natomiast strony jest to przy-
kre dla pracowników, którzy nie mogą 
się spotkać. Z tego wynikają problemy 
społeczne – zwrócił uwagę w rozmowie 
z „Magazynem Solidarność” Stanisław 
Kotyński, przewodniczący KM NSZZ „S” 
w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. 

Rok i cztery miesiące minęło, odkąd wykryty został pierwszy przypadek 
koronawirusa w Polsce. Było to 4 marca 2020. Od tego czasu zachorowały 
kolejne tysiące osób, z których część zmarła. Na szczęście, patrząc na sta-
tystyki całego tego okresu, jest już lepiej. Biorąc pod uwagę sygnały o no-
wych mutacjach wirusa SARS-CoV-2, nie możemy niczego wykluczyć, ale 
jednocześnie widać pozytywny wpływ szczepień na dzienną liczbę wciąż 
groźnych zachorowań. 

Łączna liczba wykrytych w Polsce przypadków koronawirusa w okresie od wiosny 
2020 roku do czerwca 2021

W statystykach zgonów można dostrzec dwie fale, ale od maja 2021 sytuacja, na 
szczęście, zaczyna się znacząco poprawiać 

Z kolei w szkołach realizacja tej no-
wej dla wszystkich formy nauczania była 
skomplikowana zarówno dla uczniów, 
rodziców, jak i nauczycieli. – Panował 
chaos, brakowało sprzętu oraz rozwią-
zań technicznych. Z upływem czasu 
oswajaliśmy się z sytuacją oraz nowy-
mi wyzwaniami – zastrzegała Lucyna 
Łatanik-Górska, nauczycielka w Szkole 
Podstawowej nr 8 w Rumi. 

– Praca zdalna różni się w wielu aspek-
tach od tradycyjnego dnia spędzonego 
w biurze. Niektórym osobom trudniej 
efektywnie zorganizować dzień. Niewąt-
pliwie problemem może być brak ergono-
micznego miejsca pracy. Ma to swoje na-
stępstwa w postaci różnych dolegliwości, 
zwłaszcza narządów ruchu... – przyznała 
Bożena Dubicka, przewodnicząca KZ 
NSZZ „S” w Enerdze SA w Gdańsku. 

Obecnie wiele osób pracuje już z po-
wrotem w siedzibach swoich firm. Na 
koniec dodajmy, że obecnie na Pomorzu 
odnotowywane są już tylko pojedyncze 
przypadki nowych zachorowań, ale nie 
wiemy, jak będzie wyglądać czwarta fala. 

– Głównym ryzykiem – powiedział 
podczas niedawnej konferencji prasowej 
minister zdrowia Adam Niedzielski – jest 
wpływ obecnych oraz ewentualnych no-
wych mutacji wirusa. 

Stąd też ostatnie zmiany i poluzowania 
obostrzeń – jak zastrzegł rząd – mogą zo-
stać wycofane bądź po prostu korygowane 
zależnie od aktualnych danych epidemicz-
nych oraz statystyk szczepień. 

Tomasz Modzelewski 

Podstawą do szczepienia jest 
e-skierowanie. Generowane 
jest ono automatycznie 
dla większości osób. Dzięki 
zmasowanej akcji do tej pory 
we wszystkich punktach na 
terenie kraju wykonano już 
prawie 29 milionów szczepień. 
Ponad 13 milionów osób jest 
już w pełni zaszczepionych, 
a kolejne czekają na drugą 
dawkę.  
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
14 proc. – o tyle spadła liczba dłuż-
ników z niespłaconymi zobowiąza-
niami do dwóch tysięcy złotych w 
ciągu roku od wybuchu pandemii 
COVID-19.

5 proc. – do tego poziomu Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 
podwyższył prognozę wzrostu PKB 
Polski w tym roku, to 2 pkt proc. wię-
cej względem poprzednich oczeki-
wań.

6,1 proc. – to majowa stopa bezro-
bocia rejestrowanego według wstęp-
nych danych Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii. W kwietniu wyno-
siła 6,3 proc.

4,7 proc. – o tyle wzrosły ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w maju 
tego roku w porównaniu z majem 
roku ubiegłego.

33 proc. – o tyle zdrożały paliwa do 
prywatnych środków transportu 
w maju 2021 roku w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ubiegłe-
go roku.

5637,34 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w maju 
tego roku. W porównaniu z kwietniem 
2021 r. oznacza spadek o 2,9 proc.

9,5 proc. – o tyle droższa była energia 
elektryczna w maju 2021 roku w po-
równaniu z majem roku ubiegłego.

5,3 proc. – o tyle więcej kosztowały 
mieszkania w maju 2021 r. w porów-
naniu z majem 2020 r.

LICZBA MIESIĄCA

2 mld 250 mln 

Bogactwo narodów Zdrowie najważniejsze!

Związek odegrał ważną rolę w pokonaniu reżimu komunistycznego i wskazał 
nam drogę do wolności. Dziś nie tylko broni praw, godności i interesów pracow-
ników, ale także promuje demokrację i humanitarne idee.

Premier Słowacji Eduard Heger w liście do Piotra Dudy

Irlandia

Austria

Dania

Holandia

Niemcy

Polska

Grecja

Chorwacja

Rumunia

Bułgaria

                                                            146,6

                                          100 

                                         98,8 

                                      95,1

                                    94,3 

            60,2 

         57,6

        57,5 

       56,2 

46,9 

Wskaźnik Bogactwa Narodów dla państw Unii Europejskiej 
(w punktach)
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Odsetek respondentów, którzy dobrze ocenili dany pomysł 
(założenia programu przygotowanego przez Zjednoczoną 
Prawicę, które najwyżej oceniają Polacy)

Ta cała 
biurokracja bierze 
się stąd, że nasza 
firma zatrudnia 

więcej niż 150 osób!

Ludzie zazwyczaj pozostają w intym-
nej bliskości z około pięcioma osobami. 
Ponadto tworzą różnego rodzaju zespoły 
liczące około czterdziestu osób. Mogą 
oczywiście uczestniczyć również nawet 
w wielotysięcznych wspólnotach, ale śred-
nio utrzymują rzeczywiste relacje ze 150 
osobami. Tę liczbę określa się mianem licz-
by Dunbara, od nazwiska Robina Dunbara, 
brytyjskiego antropologa i psychologa 
ewolucyjnego. Naukowiec ten stwierdził, 

że średni górny limit 150 osób, z którymi 
tworzymy relacje, jest zaskakująco nie-
zmienny – dotyczy zarówno dawnych grup 
łowiecko-zbierackich, średniowiecznych 
wsi, ale też współczesnych grup interneto-
wych. Jeśli grupa się powiększa, konieczne 
staje się wprowadzenie biurokracji. Co cie-
kawe, liczby Dunbara nie zmieniło powsta-
nie portali społecznościowych – mimo 
wielkiej liczby „znajomych” rzeczywiście 
znamy z reguły tylko 150 z nich.

Odwieczna liczba znajomych
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Wskaźnik Bogactwa Narodów jest 
sumą poziomu wydatków prywatnych 
w gospodarce oraz wydatków publicz-
nych ocenianych pod kątem jakości, 
a nie wartości nominalnej. Stworzyli go 
ekonomiści z Warsaw Enterprise Institu-
te, którzy postanowili określić korzyści 
�nansowe przypadające na pojedyncze-
go obywatela. Wydatki prywatne wlicza 
się do Wskaźnika Bogactwa Narodów tak 
samo, jak przy tradycyjnej kalkulacji PKB 
– przyjmuje się, że konsumenci wydają 

pieniądze w najlepszy ze swojego punktu 
widzenia sposób. Natomiast wydatki rzą-
dowe ocenia się przez pryzmat efektów. 
Najwyższy Wskaźnik Bogactwa Narodów 
osiąga Irlandia, ale może to być sztuczny 
efekt zabiegów optymalizacji podatko-
wej, stosowanych przez międzynarodowe 
koncerny. Nieco bardziej miarodajne wy-
dają się wysokie wyniki Austrii, Danii, Ho-
landii i Niemiec, które uplasowały się na 
kolejnych pozycjach. Polska zajęła w tym 
rankingu 19. miejsce na 25 możliwych.

Wielu z nas nie wyobraża sobie sezo-
nu wakacyjno-urlopowego bez lodów. 
Początki tego popularnego przysmaku 
sięgają zamierzchłej starożytności. Chiń-
czycy około 2 tysięcy lat przed narodze-
niem Chrystusa jadali deser zrobiony 
z rozgotowanego ryżu, mleka i przypraw, 
który następnie schładzano, umieszczając 
w lodzie. Z kolei starożytni Grecy zna-
li dosładzane miodem soki owocowe, 
schłodzone śniegiem i lodem zebranymi 

w górach. Na nowo odkryli sorbety Ara-
bowie, którzy przygotowywali je z so-
ków i cukru trzcinowego, a także śniegu 
i lodu przechowywanego w specjalnych 
grotach. Gdy Arabowie podbili Sycylię, 
jej mieszkańcy przejęli od nich receptu-
rę przygotowywania sorbetów. Twórcą 
lodów śmietankowych był z kolei Włoch 
Bernard Buontalenti. W XVIII wieku lo-
dziarnie istniały już we wszystkich euro-
pejskich stolicach.

Krótka historia lodów

Które założenia „Polskiego Ładu” najle-
piej oceniają sami Polacy? Z sondażu Uni-
ted Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” 
i RMF FM wynika, że wielkim poparciem 
cieszą się prozdrowotne propozycje. Naj-
więcej – aż 82 proc. respondentów – dobrze 
ocenia zniesienie limitów u lekarzy specjali-
stów. 81,9 proc. badanych ma dobre zdanie 
o pakiecie badań pro�laktycznych dla osób

mających więcej niż czterdzieści lat. Na trze-
cim miejscu znalazła się jedyna propozycja 
niezwiązana z ochroną zdrowia – podwyżka 
kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy zło-
tych, którą poparło 80,7 proc. uczestników 
ankiety. Jednak następne założenie znowu 
odwołuje się do zdrowia – to zwiększenie 
�nansowania jego ochrony do 7 proc. PKB
w 2027 roku (77,1 proc.).

Koronawirusowi nie udało się zatrzy-
mać stałego wzrostu dochodów gospo-
darstw domowych, które obecnie są dwa 
razy większe w porównaniu z 2007 ro-
kiem. Co więcej, według Głównego Urzę-
du Statystycznego Polacy oceniają swoją 
sytuację materialną lepiej niż przed wybu-
chem epidemii. Po raz pierwszy od pięt-
nastu lat spadły za to wydatki – pandemia 

nauczyła naszych rodaków oszczędzania 
na czarną godzinę. Jeśli chodzi o dochód 
rozporządzalny, w 2020 roku wyniósł on 
1919 złotych miesięcznie na jedną osobę 
i był nominalnie o 5,4 proc. wyższy niż w 
2019 roku. Realny wzrost dochodów był 
najwyższy w gospodarstwach domowych 
rolników (o 7,7 proc.), a najniższy – u eme-
rytów (o 0,2 proc.).

Dochód coraz wyższy

Tyle �liżanek kawy spożywa się dziennie
w skali całego świata.
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Linia palestyńska 
GAL

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Z armatorem Gdynia – Ameryka Linie 
Żeglugowe S.A. (Gdynia America Line – 
GAL). kojarzyć będziemy zawsze podróże 
morskie do Stanów Zjednoczonych. Na-
sze transatlantyki, początkowo parowce: 
Polonia, Kościuszko i Pułaski, kursowały 
regularnie na linii Gdynia – Kopenhaga 
– Halifax – Nowy Jork. Od 1935 roku na tę 
linię wszedł zbudowany w jednej ze stocz-
ni włoskich nowoczesny transatlantyk 
Piłsudski, a rok później także Batory. Ale 
nasze parowce, które przed I wojną świa-
tową pływały pod banderą Rosji carskiej, 
oczywiście nosząc inne nazwy, po wojnie 
krótko pod banderą duńską, postanowio-
no wykorzystać na innych liniach. I tak, 
w roku 1933, Polonia skierowana została 
na linię palestyńską, miało to związek 
z rozwojem emigracji żydowskiej do Pale-
styny, nie tylko z Polski, lecz także z innych 
krajów europejskich, a także z pielgrzym-
kami do Ziemi Świętej oraz rozwijającą 
się turystyką. Dotąd wszelkie podróże do 
Palestyny odbywały się drogą lądową do 
Włoch i tam z któregoś z portów statkiem 
pasażerskim na Bliski Wschód. 

Polonia, odbywająca wcześniej rejsy 
wycieczkowe do portów Morza Śród-
ziemnego, w tym do należącej wówczas 
do Francji Algierii, swoje rejsy na linii 
palestyńskiej rozpoczynała w rumuńskim 
porcie w Konstancy, dalej płynęła do Stam-
bułu oraz Jaffy i Haify w Palestynie, w dro-
dze powrotnej zatrzymując się w Pireusie 
i znów w Stambule. 

Wraz ze wzrostem liczby pasażerów 
na tej linii od drugiej połowy paździer-
nika 1935 roku wprowadzono Kościuszkę, który wspomagał Polonię do października 
1936 roku. 

GAL prowadził reklamę tej linii głównie z myślą o pielgrzymach do Ziemi Świę-
tej, jak i turystach, wobec dużego zainteresowania, jakim w Polsce zaczął się cieszyć 
Bliski Wschód. Oto tekst reklamowy tej linii w specjalnym folderze GAL pt. „Do 
Ziemi Świętej pod polską banderą”: 

Podróż do Ziemi Świętej na okręcie Polonia nastręcza oprócz wzruszeń specjalnie drogich 
sercu wierzącego człowieka również szereg innych niezapomnianych wrażeń dla każdego 
turysty. Już malownicza Rumunia, jakoby przedsionek Wschodu, zaciekawia każdego. 

A przystanek w Stambule – Konstantynopolu, łączącym w sobie wszystkie rasy 
i języki, wszystkie kultury, od bizantyjskich arcydzieł do cudów muzułmańskiej archi-
tektury, połączonych niejako w jeden wspaniały pomnik w powstałym przed wiekami 
jako wschodniochrześcijańska świątynia meczecie Hagia Sophia. 

I znowu dzień później wycieczki do Aten z odwiecznego Pireusu, gdzie się zatrzymuje 
Polonia. Cuda kultury helleńskiej usymbolizowane w przepięknym Akropolisie. 

Droga z Polski do Palestyny prowadziła do Konstantyny i dalej naszymi parowca-
mi według wyżej podanej trasy. Pielgrzymi zaczynali swoją podróż we Lwowie, skąd 
udawali się do Konstancy. Wśród pasażerów Polonii czy Kościuszki znajdowali się też 
obywatele Stanów Zjednoczonych pochodzenia żydowskiego i tamtejsi Polacy. Ich 
podróż trwała długo, bowiem do Gdyni przybywali którymś z polskich transatlan-
tyków, później specjalnym wagonem sypialnym podczepianym do różnych składów 
pociągów pospiesznych, aż do samej Konstancy przez Gdańsk, Poznań, Katowice, 
Kraków, Lwów, Śniadyń i Czerniowce. Cała podróż trwała około 50 godzin. 

W 1937 roku Kościuszko łącznie z Pułaskim skierowane zostały na nową linię żeglugo-
wą do Ameryki Południowej. Natomiast Polonia pozostała na swojej linii palestyńskiej do 
1938 roku. Powróciła do Gdyni, ale ze względu na zły stan techniczny została sprzedana do 
stoczni złomowej we Włoszech. Warto przypomnieć, że Kościuszkę i Pułaskiego tuż przed 
samym wybuchem II wojny światowej zastąpiły zbudowane w zagranicznych stoczniach 
transatlantyki Sobieski i Chrobry. Jednak wspomniane parowce nie poszły na złom, a były 
wykorzystywane w okresie działań wojennych na morzach jako transportowce wojskowe 
we flocie alianckiej pod polską banderą. Po wojnie nie wróciły już do Polski. 

Aleksander Miśkiewicz

Spotkanie członków Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Rencistów z oka-
zji czterdziestolecia NSZZ „Solidar-
ność” miało się odbyć w sierpniu 
ubiegłego roku. Pandemia koro-
nawirusa pokrzyżowała te plany. 
Związkowi seniorzy spotkali się 
dopiero w czerwcu tego roku. 15 
czerwca do siedziby gdańskiej „S” 
przybyło kilkudziesięciu reprezen-
tantów kół terenowych.

Spotkanie, które prowadziła prze-
wodnicząca sekcji Wanda Lema-
nowicz, rozpoczęło się od krótkiej 
modlitwy za tych, którzy odeszli w 
minionym roku. Następnie głos za-
brał przewodniczący Zarządu Regio-

nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla.

– Dobrze, że możemy się znowu 
spotkać twarzą w twarz, bo tylko taki 
bezpośredni kontakt z drugim czło-
wiekiem daje pełną satysfakcję – mówił 
Krzysztof Dośla. Jego zdaniem nasz re-
gion stosunkowo dobrze, oprócz bran-
ży turystycznej, poradził sobie w czasie 
pandemii, nie było dużych zwolnień 
czy zamykania zakładów pracy. W tych 
trudnych czasach sprawdziły się rów-
nież struktury NSZZ „Solidarność”. W 
firmach, gdzie funkcjonują związki za-
wodowe,  pracownicy mogli liczyć na 
dodatkową pomoc. Lider gdańskiej „So-
lidarności”, nawiązując do ubiegłorocz-
nego jubileuszu Związku, powiedział, 

że ludzie, którzy czterdzieści lat temu 
postawili na „Solidarność”, mogą dziś 
czuć satysfakcję z tego wyboru. – Jak 
wyglądałaby dziś Polska, gdyby nie za-
angażowanie takich ludzi jak Państwo, 
gdyby nie wasze wybory w 80. roku 
i później. Śmiem sądzić, że moglibyśmy 
dziś być na miejscu Białorusi. Dlatego 
serdecznie dziękuję za Państwa zaanga-
żowanie w latach osiemdziesiątych, jak 
i teraz – mówił Krzysztof Dośla. 

Szef ZRG wraz z przewodniczącą 
sekcji Wandą Lemanowicz i byłym 
przewodniczącym Janem Klassą wrę-
czyli pamiątkowe dyplomy i odznacze-
nia najbardziej zasłużonym członkom 
sekcji. 

(mk)

REGIONALNA SEKCJA EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  
REGIONU GDAŃSKIEGO 

Znowu razem
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15 czerwca 2021 r. Spotkanie członków Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Szanowni Państwo, Koleżanki 
i Koledzy

Przed nami rozstrzygnięcie dziewiętna-
stej już edycji rozdziału środków z Fundu-
szu 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 fun-
duszu formalnie przekazano do realizacji 
Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie 
zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć po-
mocy młodym ludziom i ich rodzicom, za-
chęcenie do wyboru jak najlepszej drogi 
edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji 
w przyszłość, jak dobra edukacja.  

Zwracamy się z serdeczną prośbą 
o wpłaty na konto Funduszu Stypen-
dialnego NSZZ „Solidarność” Regionu 
Gdańskiego. Do tej pory przyznaliśmy 
689 stypendiów dla zdolnej młodzieży 
z niezamożnych rodzin. Praca na rzecz 

Apel o wpłaty na Fundusz 
Stypendialny: XIX edycja 

fundacji i Funduszu Stypendialnego 
jest działalnością społeczną – Zarząd i 
Kapituła nie pobierają jakiegokolwiek 
wynagrodzenia. 

Przypominamy, że wpłat mogą 
dokonywać m.in. instytucje, zakłady 
pracy, organizacje 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 groma-
dzone na koncie Pomorskiej Fundacji 
Edukacji 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 informa-
cją, 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 Tka-
czyk, tel. 58 308 43 47; sprawy finanso-
we – skarbnik Zarządu Regionu Stefan 
Gawroński, tel. 58 308 43 39.

Prosimy – pomóżmy młodym lu-
dziom, przynieśmy im, ich rodzinom, 
nadzieję i solidarność.
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Koronawirus znacząco wpłynął nie tylko na nasz sposób pracy, ale rów-
nież na to, w jakich zawodach pracownicy są obecnie potrzebni bądź nie. 
Mimo że obostrzenia, jak można przeczytać w komunikacie Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku, przyczyniły się do wzrostu poziomu bezrobocia, 
to jednocześnie istnieją zawody, w których cały czas występują problemy 
kadrowe. 

posiadających kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania zawodu oraz limity miejsc 
na uczelniach. Do braku lekarzy w woje-
wództwie przyczyniły się także wyjazdy 
kadry za granicę, praca w prywatnych 
gabinetach czy w prywatnych sieciach 
placówek medycznych. 

„Ponadto zawód lekarza wiąże się 
bardzo często z zatrudnieniem na 
kontrakcie, pracą na część etatu w kil-
ku placówkach i pełnieniem wielogo-
dzinnych dyżurów” – można przeczytać 
w opracowaniu WUP Gdańsk. 

Pozostałe zawody, dla których może 
wystąpić deficyt osób poszukujących 

Zmiana zapotrzebowania na ratowników medycznych w województwie pomorskim  
w latach 2020–2021

2020 2021

duża nadwyżka 
poszukujących pracy

nadwyżka 
poszukujących pracy

równowaga popytu
i podaży

de�cyt poszukujących
pracy

brak oceny

duży de�cyt  
poszukujących pracy
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BAROMETR ZAWODÓW

Jakich pracowników brakuje na Pomorzu?

„Trudna sytuacja finansowa przed-
siębiorstw spowodowała, że dużo osób 
utraciło swoje dotychczasowe zatrud-
nienie, a część została zmuszona do 
zamknięcia biznesów” – podsumowuje 
WUP Gdańsk. „W obecnej sytuacji nie-
słychanie ważna i potrzebna jest wie-
dza na temat tego, w jakich zawodach 
aktualnie można znaleźć zatrudnienie, 
czego oczekują pracodawcy i jakie wy-
magania stawiają kandydatom”. 

Dane te zostały zebrane w opra-
cowaniu „Barometr zawodów”, które 
przygotowano na zlecenie Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Pamiętajmy, że ostatnie lata były dla 
województwa pomorskiego okresem 
poprawiającej się sytuacji na rynku pra-
cy. Byliśmy świadkami systematycznie 
obniżającego się bezrobocia. Pierwsze 
miesiące 2020 roku zapowiadały, że ten-
dencję tę uda się utrzymać, jednak pan-
demia COVID-19 przyniosła zmiany, 
których nikt nie mógł się spodziewać. 

Jeszcze w ubiegłym roku zawody 
deficytowe występowały we wszystkich 
powiatach województwa pomorskiego. 
Teraz już tak nie jest, ale niezmiennie 
można określić braki. Wśród zawodów 
najbardziej deficytowych znaleźli się: 
kierowcy samochodów ciężarowych 
i ciągników siodłowych oraz pielęgniarki 
i położne (deficyt dotyczy 19 powiatów), 
pracownicy robót wykończeniowych 
w budownictwie (18 powiatów) oraz kie-
rowcy autobusów, lekarze, magazynierzy, 

murarze i tynkarze, operatorzy obrabia-
rek skrawających, robotnicy budowlani 
czy spawacze (17 powiatów). 

Na budowie...

Jako przyczynę przysparzającą trud-
ności z pozyskaniem pracowników do 
pracy w budownictwie, a więc w całym 
sektorze, który cały czas odczuwa braki 
nie tylko w jednym zawodzie, wskazy-
wano brak doświadczenia zawodowego 
oraz brak chętnych osób do podjęcia 
zatrudnienia na oferowanych warun-
kach. 

Praca w zawodach budowlanych 
jest ciężka, a jednocześnie pracodawcy 
wymagają wielozadaniowości, oferując 
mało atrakcyjne wynagrodzenie. Wie-
lu potencjalnych kandydatów wyjeżdża 
zatem do pracy za granicę, natomiast 
regionalni pracodawcy, aby niwelować 
braki kadrowe, często korzystają z moż-
liwości zatrudnienia cudzoziemców. 

...oraz w służbie zdrowia

Bez wątpienia deficyt widoczny 
w branży medyczno-opiekuńczej jest 
odzwierciedleniem pandemii korona-
wirusa, z którą przyszło nam się mie-
rzyć od 2020 roku. 

Braki kadrowe dotyczą zwłaszcza pie-
lęgniarek i położnych. Na drugim miej-
scu są lekarze. Najważniejszą przyczyną 
deficytu w tym zawodzie jest brak osób 

pracy, to ratownicy medyczni, opie-
kunowie osób starszych lub niepeł-
nosprawnych, ale także fizjoterapeuci 
i masażyści, psycholodzy i psychotera-
peuci oraz pracownicy socjalni. 

Czemu brakuje ludzi? 

Z podsumowania danych dotyczą-
cych różnych branż wynika, że główne 
przyczyny deficytów osób w pożąda-
nych zawodach w województwie po-
morskim pozostają niezmienne. Wy-
nikają z możliwości kandydatów (brak 
wymaganych kwalifikacji, doświadcze-

nia, niezbędnych uprawnień, a także 
ogólny brak chęci do pracy w zawodzie) 
oraz oferowanych przez pracodawców 
warunków. 

Dodajmy, że według prognoz tylko 
w dwóch grupach zawodów przewidy-
wana jest nadwyżka, a więc niewielkie 
zapotrzebowanie na pracowników, przy 
jednoczesnej dużej liczbie kandydatów 
do pracy. Do grup zawodów nadwyżko-
wych zaliczać się będą ekonomiści oraz 
pracownicy biur podróży i organizato-
rzy obsługi turystycznej. 

Tomasz Modzelewski

Białoruski dziennikarz Andrzej Pisalnik był gościem przewodniczącego Za-
rządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Dośli. Gdańska 
„Solidarność” przekazała kserokopiarkę na potrzeby redakcji prowadzonej 
przez dziennikarza i jego żonę Iness Todryk.

Na Białorusi nie ma takiej siły, jaką była „Solidarność” w 1980 roku 

– Patrząc na to, co się dzieje obecnie 
na Białorusi, wielu Polakom przy-
pominają się czasy sprzed upadku 
komunizmu w Polsce. Co w Pana 
przypadku było bezpośrednim po-
wodem, że zdecydował się Pan na 
wyjazd z Białorusi?

– Przede wszystkim istniała groź-
ba, że gdyby aresztowano mnie i moją 
żonę, to nasz 11-letni syn trafiłby do 
sierocińca. W kwietniu w czasie prze-
słuchania w Komitecie Śledczym w 
sprawie przebywających w areszcie 
dwojga polskich działaczy, dziennikarza 
Andrzeja Poczobuta i Andżeliki Borys, 
prezes Związku Polaków na Białorusi, 
śledczy zasugerował mi, że następnym 
razem mogę być wezwany już jako 
oskarżony. Również w czasie mojego 
przesłuchania przez prokuratora Grod-
na oficjalnie mnie poinformowano, że 
jeżeli będę dalej w mediach komen-
tował sytuację Polaków na Białorusi, 
to zostanę aresztowany. Zdałem sobie 

Andrzej Pisalnik i Krzysztof Dośla, 21 czerwca 2021 r. 
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wówczas sprawę, że zostając nie będę 
mógł skutecznie działać, nie będzie 
ze mnie korzyści. Jedyną możliwością 
wyjazdu z Białorusi była droga lotnicza. 
Przylecieliśmy więc z żoną i synem do 
Polski i przez kilka tygodni przebywali-
śmy u księży. Po pewnym czasie dosta-
liśmy propozycję od prezydenta Jacka 
Karnowskiego zamieszkania w Sopocie. 
Tutaj otrzymaliśmy dużą pomoc, mamy 
gdzie mieszkać i pracować. 

– Z tego co wiem, w Polsce kontynu-
uje Pan swoją dotychczasową dzia-
łalność.

– Poprzez Fundację „Wolność i De-
mokracja” dostaliśmy dofinansowanie z 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 
naszą działalność. Prowadzimy portal 
znadniemna.pl, wydajemy czasopisma 
„Głos znad Niemna” i „Magazyn Pol-
ski”. Siłą rzeczy nasze wydawnictwa 
będą teraz ukazywać się tylko w formie 
elektronicznej. Zrealizowaliśmy z żoną 

projekt pt. „Dziadek w polskim mun-
durze”, przedstawiający sylwetki kreso-
wych żołnierzy czy policjantów służą-
cych II Rzeczpospolitej, chcielibyśmy 
w Polsce pokazać wystawę związaną z 
tym projektem. 

– Dochodzą do nas niepokojące in-
formacje o stanie zdrowia Polaków 
więzionych przez reżim Łukaszenki. 

– Andrzej Poczobut i Andżelika Bo-
rys są przetrzymywani w bardzo cięż-
kich warunkach. Andrzej Poczobut ma 
problemy sercowe, a jeszcze do tego 
zaraził się koronawirusem. Andżelika 
Borys ma problemy z oddychaniem. 

– Czy będąc w Polsce może Pan swo-
bodnie informować o sytuacji na Bia-
łorusi? Czy nie boi się Pan represji ze 
strony białoruskiego reżimu?

– Mam świadomość, że jestem na 
jakiejś czarnej liście. Jednak myślę, że 
białoruskie władze widzą, że ta polity-
ka prześladowania mniejszości naro-
dowych do niczego nie prowadzi. Tym 
bardziej że nie spotyka się z aprobatą 
wśród innych państw tego regionu. 
Przykładem jest interwencja byłego 

prezydenta Kazachstanu Nursułtana 
Nazarbajewa, po której wypuszczono 
trzy polskie działaczki na Białorusi. 

– Spotkał się Pan z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”. O czym rozmawialiście?

– Z naszej rozmowy wynika, że jest 
wiele podobieństw między tym, co było 
w Polsce przed zmianami ustrojowymi, a 

tym, co jest obecnie na Białorusi. Niestety, 
co nas różni, to fakt, że u nas nie ma takiej 
siły, jaką była „Solidarność” w 1980 roku, 
która zjednoczyłaby cały naród. Te duże 
protesty po sfałszowanych wyborach na 
Białorusi miały charakter spontaniczny i nie 
były koordynowane, dlatego nie udało się 
wygrać z brutalną przemocą, zastosowaną 
przez Łukaszenkę wobec protestujących.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma
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Prawdą jest powiedzenie, że „głupich nie sieją, sami się rodzą”, ale jed-
nak gdybyśmy wiedzieli, że złodziej nas weźmie za cel, tobyśmy się jakoś 
przygotowali. Jedyne, co może nas ochronić przed wpadnięciem w pułapkę 
oszustów, to wiedza o ich metodach.

Złodzieje nie próżnują, nie daj się oszukać! 

Jak złodzieje  
wchodzą do mieszkań

Dla złodzieja każda okazja kra-
dzieży jest dobra, nawet jeśli jesteśmy 
w mieszkaniu. Powodów, aby wejść 
do czyjegoś domu jest dużo. Złodzieje 
proponują okazyjną sprzedaż różnych 
rzeczy, mówią, że ktoś się źle poczuł i 
prosi o szklankę wody albo ktoś właśnie 
wrócił do Polski po wieloletnim pobycie 
za granicą i prosi, aby pokazać mu, jak 
teraz wyglądają polskie banknoty. Może 
też chodzić o sprawdzenie ciśnienia 
wody w kranie lub ciśnienia gazu. To 
są już powszechnie znane metody, ale 
złodzieje stale powiększają swój „reper-
tuar” i wymyślają nowe sposoby.

Ostatnio wymyślono metodę „na 
masaż”. Oszuści dzwonią do wybranej 
osoby i informują o nowym programie 
zdrowotnym finansowanym ze środ-
ków gminy. W trosce o seniorów oraz 
wychodząc naprzeciw ich zdrowotnym 
potrzebom proponuje się nieodpłatne 
masaże wykonywane w domu pacjen-
ta. Wiele gmin w Polsce faktycznie 
realizuje nieodpłatne programy proz-
drowotne dla swoich mieszkańców, są 
to na przykład programy wykrywania 
nowotworów, badania przesiewowe 
w kierunku jaskry itp., więc legenda 
brzmi dość wiarygodnie. Aby nadać 
oszustwu jeszcze bardziej wiarygodne 
cechy, złodzieje proponują konkretne 
terminy wykonania usługi, dopytują 
o dogodne godziny. Po umówieniu się 
niczego nieświadomy człowiek wpusz-
cza ich do domu. Podczas gdy jedna 
osoba zajmuje się przygotowaniem do 
masażu, do mieszkania wchodzi niepo-
strzeżenie drugi oszust i plądruje każdy 
zakamarek. Bywa tak, że pokrzywdzony 
dopiero po kilku dniach orientuje się, 
że padł ofiarą kradzieży.

Kogo i jak oszukują złodzieje

Najczęściej celem różnego rodzaju 
złodziei, oszustów i naciągaczy są senio-
rzy. Ale nie tylko, łatwym łupem są też 
osoby samotne, a w szczególności kobie-
ty. Złodzieje wykorzystują dobre cechy 
charakteru, takie jak dobroduszność, uf-
ność i potrzebę kontaktu z innymi. Ale 
ich ofiarą może paść każdy, kto pozwoli 
sobie na chwilę zapomnienia o czujności. 
Po wybraniu ofiary oszuści kontaktują 
się z nią i wprowadzają w swoją tzw. le-
gendę. Metod jest wiele i stale dochodzą 
nowe. Oszukują „na wnuczka”, „na po-
licjanta”, „na amerykańskiego żołnierza”, 
„lekarza na misji”, a ostatnio również na 
„Clinta Eastwooda”.

„Na wnuczka” i „na policjanta”

Metodami „na wnuczka” i „na po-
licjanta” oszukiwani są najczęściej se-
niorzy. Oszuści posługują się bazami 
danych, z których wybierają ofiary o 
imionach występujących u osób star-
szych, następnie dzwonią na wybra-
ny numer telefonu. Rozmowa jest tak 
prowadzona, by oszukiwana osoba 

uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swo-
jej rodziny i sama wymieniła jego imię 
oraz inne dane, pozwalając tym samym 
przestępcom na uwiarygodnienie się.

Następnie, gdy oszustowi udaje 
się nakłonić do „udzielenia pożycz-
ki”, informuje on, że nie będzie mógł 
osobiście odebrać pieniędzy i podaje 
sposób ich  przekazania (gotówką lub 
przelewem) innej osobie. Chodzi o to, 
aby skłonić ofiarę do dania pieniędzy 
nieznajomemu, którego widzi się po 
raz pierwszy w życiu. „Odbiorca” po 
przybyciu do ofiary przekazuje jej te-
lefon komórkowy, umożliwiając w ten 
sposób ponowną rozmowę z rzekomym 
„wnuczkiem”, co ma dodatkowo uwia-
rygodnić sprawę. Przekazanie pieniędzy 
lub kosztowności odbywa się w miejscu 
zamieszkania ofiary, czasem na ulicy 
albo w banku. Oszuści zmiękczają taką 
osobę, dzwoniąc do niej wiele razy. W 
ten sposób wywierają presję psycho-
logiczną i nakłaniają do przekazania 

tajnych akcjach. Funkcjonariusze nie 
odbierają i nie przekazują pieniędzy 
od prywatnych osób. 

Na „amerykańskiego żołnierza” 
i „lekarza na misji”

Oszuści wyszukują na portalach 
społecznościowych osoby samotne i 
nawiązują z nimi kontakt. Następnie 
prezentują przygotowaną legendę, któ-
rą uwiarygadniają zdjęciami pobrany-
mi z sieci. Oszust przedstawia się jako 
amerykański żołnierz lub lekarz na mi-
sji, który aktualne jest poza granicami 
swojego kraju. Utrzymuje regularny 
kontakt z ofiarą, opowiadając historie 
ze swojego życia, a następnie prosi o 
pomoc finansową w celu np. kupna bi-
letu lotniczego do Polski albo na drogie 
leczenie. Gdy już otrzyma pieniądze, 
kontakt nagle się urywa.

Taka sytuacja zdarzyła się w ubie-
głym roku, gdy pewna kobieta poznała 
w Internecie mężczyznę podającego 
się za amerykańskiego żołnierza służą-
cego w Iraku. Korespondowali ze sobą 
kilka miesięcy, snuli wspólne plany na 
przyszłość, a następnie potencjalny na-
rzeczony poprosił panią o pieniądze na 
leczenie w Iraku i na przyjazd do Polski. 
Niczego nieświadoma kobieta przeka-
zała mu kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
po czym kontakt się urwał. Późniejsze 
dochodzenie wykazało, że za „amery-
kańskim żołnierzem” kryła się mło-
da obywatelka Zimbabwe studiująca 
w Białymstoku. 

Na leczenie Clinta Eastwooda

Mieszkanka Piaseczna przekazała na 
leczenie Clinta Eastwooda ponad 600 
tysięcy złotych. Kobieta za pośrednic-
twem jednego z portali społecznościo-
wych poznała człowieka, który podawał 
się za syna aktora Clinta Eastwooda, 
który z powodu zerwania kontraktu 
reklamowego znalazł się w trudnej 
sytuacji i obecnie nie ma pieniędzy na 
leczenie poważnej choroby. Przez kilka 
miesięcy prowadzili rozmowy. Mężczy-
zna zwierzał się z planów, zastanawiał 
nad kupnem ziemi i nieruchomości w 
Polsce. Jedyną przeszkodą w realizacji 
tego planu było tylko jego zablokowane 
konto bankowe w USA oraz –  jak prze-
konywał –  choroba ojca i utrata przez 
aktora płynności finansowej. Uwiary-
gadniał swoją legendę przekazując ko-
biecie kopię paszportu i opowiadając 
historie z życia rodziny Eastwoodów. 
Był na tyle przekonujący, że mieszkan-
ka Piaseczna za pośrednictwem linków 
przekazała mu kwotę 600 tysięcy zło-
tych. Gdy poprosiła rzekomego syna 
aktora o umowę prawną, kontakt na-
tychmiast się urwał.

Jak chronić swój majątek

Jedynym dotychczas sprawdzonym 
sposobem ochrony przed kradzieżą jest 
wiedza o złodziejskich metodach oraz 
zachowanie czujności i dystansu do 
informacji otrzymywanych na telefony 
komórkowe i za pośrednictwem por-
tali społecznościowych. O zaistniałych 
próbach wyłudzenia pieniędzy należy 
powiadomić policję. 

O tym trzeba pamiętać
 Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności obcym 

osobom ani policjantom. 
 Policja nie informuje postronnych osób o swoich akcjach.
 Jeżeli otrzyma się taki telefon, można być pewnym, że dzwoni oszust. Jeżeli 

ktoś telefonicznie prosi o pieniądze i są jakiekolwiek wątpliwości z kim się 
rozmawia, trzeba skontaktować się z najbliższymi lub policją, dzwoniąc pod 
numer 112. 

 Za wszelkie dobra i usługi trzeba zapłacić, zachowajmy czujność, gdy oferują 
nam nadzwyczaj atrakcyjną ofertę. Sprawdźmy ją, zadzwońmy do gminy, NFZ 
lub innej instytucji, na którą powołują się naciągacze.

 Gdy obce osoby osobiście pojawiają się w naszym mieszkaniu, trzeba zacho-
wać wyjątkową ostrożność.
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Phishing – oszustwa 
w cyberprzestrzeni

Internet, oprócz tego, że jest źró-
dłem informacji i rozrywki, jest rów-
nież miejscem, w którym możemy się 
spodziewać różnych zagrożeń. Szcze-
gólnie uczuleni na pułapki w sieci po-
winni być posiadacze internetowych 
rachunków bankowych. W Internecie 
cyberprzestępcy posługują się sprytną 
metodą, na którą daje się nabrać wiele 
osób, jest to tzw. phishing

Metoda ta polega na tym, że aby ko-
goś oszukać i ukraść mu jego pieniądze 
złodzieje wykorzystują sfałszowane ma-
ile i SMS-y, a także coraz częściej meto-
dę na BLIK-a. Phishingowe wiadomości 
są tak przygotowane, żeby wyglądały na 
prawdziwe, ale zawierają link do stro-
ny ze złośliwym oprogramowaniem 
albo mają zainfekowany załącznik. 
Gdy nieświadomy użytkownik kliknie 
w link albo otworzy załącznik, może 

spodziewać się, że pieniądze z jego 
konta zostaną ukradzione. Korzystając 
z dobrodziejstw sieci, trzeba zachować 
czujność. Gdy odbieramy pocztę zwra-
cajmy uwagę na gramatykę, interpunk-
cję i pisownię, bo w wiadomościach 
phishingowych często jest brak polskich 
znaków diakrytycznych, nie ma „ą” czy 
„ó”, brakuje przecinków lub mają nie-
poprawną składnię. Zwracajmy uwagę 
na nazwy stron internetowych, które 
przesyłane są w złodziejskich mailach 
czy SMS-ach, oszuści stosują zmienione 
nazwy popularnych stron, np. zamiast 
poczta-polska.pl możemy mieć adres 
poczta-polsk.pl., jeśli klikniemy w taki 
link, to dajemy oszustom dostęp do 
naszych pieniędzy. Najważniejsze jest 
to, że dopóki nie mamy pewności, że 
wiadomość jest prawdziwa, nie klikamy 
w żadne linki ani nie odpowiadamy na 
nią, tylko ją sprawdzamy.

Renata Tkaczyk

Pewna kobieta poznała 
w Internecie mężczyznę 
podającego się za 
amerykańskiego żołnierza 
służącego w Iraku. 
Korespondowali ze sobą kilka 
miesięcy, snuli wspólne plany 
na przyszłość, a następnie 
potencjalny narzeczony 
poprosił panią o pieniądze 
na leczenie w Iraku i na 
przyjazd do Polski. Niczego 
nieświadoma kobieta 
przekazała mu kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.

pieniędzy. Ma to również utrudnić 
nawiązanie kontaktu z członkami ro-
dziny. Oszuści stosują również szantaż 
emocjonalny: płaczą, błagają o pomoc, 
pozorują porwanie i tortury.

Metoda „na wnuczka” została nie-
dawno zastąpiona metodą „na poli-
cjanta”. Oszuści dzwonią do seniora i 
nawiązują z nim rozmowę, podszywa-
jąc się pod członka rodziny. Po chwili 
połączenie zostaje przerwane, lecz zaraz 
telefon dzwoni ponownie, tym razem 
przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚ lub CBA. Oszust 
informuje, że rozpracowuje grupę prze-
stępczą i prosi o pomoc, która polega 
na przekazaniu mu pieniędzy, bo tylko 
dzięki temu będzie można zatrzymać 
przestępców oszukujących starsze oso-
by metodą „na wnuczka”.

Nigdy żaden policjant nie poinfor-
muje osób postronnych o podejmo-
wanych działaniach, a szczególnie o 
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Odszkodowanie zamiast przywrócenia 
do pracy działacza związkowego, cz. 1 
Bez wątpienia jednym z kluczowych 
instrumentów, które wpisane są 
w istotę funkcji działacza związ-
kowego, jest szczególna ochrona 
trwałości stosunku pracy. Zgodnie 
z art. 32 ustawy o związkach zawo-
dowych przejawia się ona w zaka-
zie wypowiedzenia, rozwiązania 
umowy o pracę oraz jednostron-
nej zmiany warunków pracy i pła-
cy działaczowi przez pracodawcę 
(chyba że uprzednio zgodę na to 
wyrazi zarząd zakładowej organi-
zacji związkowej).

Powyższa konstrukcja nie oznacza 
przy tym, że oświadczenie pracodawcy 
złożone bez wymaganej zgody zarządu 
zakładowej organizacji związkowej jest 
nieważne i nie wywołuje żadnych skut-
ków. Wręcz odwrotnie – polskie prawo 
pracy posługuje się sankcją nieważności 
niezwykle rzadko. Oznacza to zatem, 
że nawet wadliwa czynność wywołuje 
przewidziane w niej skutki (np. rozpo-
częcie biegu okresu wypowiedzenia), a 
chcąc temu przeciwdziałać, konieczne 
jest zazwyczaj skierowanie sprawy na 
drogę sądową.

W przypadku działacza zwolnio-
nego z pracy wbrew art. 32 ustawy 
związkowej sytuacja wygląda właśnie 

w ten sposób – konieczne jest złożenie 
odwołania do sądu. Zgodnie z art. 45 
kodeksu pracy (który co prawda bez-
pośrednio dotyczy wyłącznie umów o 
pracę na czas nieokreślony, ale na mocy 
odesłania zawartego w art. 50 § 5 k.p. 
w przypadku działaczy zatrudnionych 
na umowie o pracę na czas określony 
też ma on zastosowanie) pracownik, 
któremu pracodawca wypowiedział 
umowę o pracę z naruszeniem przepi-
sów o wypowiadaniu umów (a takim 
jest m.in. art. 32 ustawy związkowej), 
może żądać albo bezskuteczności wy-
powiedzenia, a jeżeli umowa uległa już 
rozwiązaniu – przywrócenia do pracy 
na poprzednich warunkach, albo od-
szkodowania. Bardzo istotne jest przy 
tym, że to pracownik w swoim pozwie 
wybiera, którego roszczenia będzie do-
chodził (upraszczając – czy chce dalej 
pracować, czy woli odszkodowanie) 
i co do zasady sąd, jeżeli stwierdzi, 
że faktycznie wypowiedzenie było 
sprzeczne z przepisami, jest wyborem 
pracownika związany. Innymi słowy, 
jeżeli odwołujący się pracownik zażąda 
przywrócenia do pracy i okaże się, że 
działanie pracodawcy było sprzeczne z 
prawem, wówczas sąd powinien zasą-
dzić właśnie przywrócenie pracownika 
do pracy.

Jednocześnie prawodawca wprowa-
dził od tej zasady wyjątek polegający na 
tym, że sąd pracy może nie uwzględnić 
żądania pracownika uznania wypowie-
dzenia za bezskuteczne lub przywróce-
nia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględ-
nienie takiego żądania jest niemożliwe 
lub niecelowe; w takim przypadku sąd 
pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 
45 § 2 k.p.). Co ważne, w stosunku do 
osób szczególnie chronionych (w tym 
działaczy związkowych), prawo sądu 
do zmiany dochodzonego roszczenia 
zostało kodeksowo ograniczone do sy-
tuacji, w której przywrócenie do pracy 
jest niemożliwe z powodu upadłości 
lub likwidacji pracodawcy (art. 45 § 3 
k.p.).

Istotne przy tym jest to, że reguły 
wskazane w art. 45 § 2 i § 3 k.p. mają 
zastosowanie także wówczas, gdy pra-
codawca rozwiązał umowę o pracę bez 
wypowiedzenia. Podsumowując, można 
byłoby stwierdzić, że zwolniony z naru-
szeniem przepisów działacz związkowy 
zawsze powinien odzyskać pracę po po-
stępowaniu sądowym. W rzeczywistości 
jest jednak nieco inaczej, o czym szerzej 
w drugiej części.

dr Jakub Szmit 
starszy specjalista w Zespole Prawnym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Odprowadziliśmy na miejsce wiecznej pamięci  
na cmentarzu przy ul Łostowickiej zmarłego 9 czerwca 2021 r. 

ś.  p.

Mariana Zielińskiego
(1938 – 2021)

Naszego drogiego Przyjaciela, stoczniowca ze Stoczni Gdańskiej,  
uczestnika protestów z Grudnia 1970, uczestnika walki o „Solidarność”.

Panie, świeć nad Jego duszą. 

Stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej z Grudnia 1970 r. 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z wielkim smutkiem 
przyjął wiadomość o śmierci  kolegi, przewodniczącego Regionu 

Małopolska

ś.  p.

Wojciecha Grzeszka
NSZZ „Solidarność” stracił wspaniałego człowieka, który od tylu lat 

poświęcał swe życie w obronie godności, praw i interesów pracowniczych 
członków Związku. 

Składamy kondolencje rodzinie, współpracownikom i najbliższym.  
Odszedł członek wielkiej solidarnościowej rodziny.  

Odszedł, ale pozostawił tak wiele. Cześć Jego pamięci.

Krzysztof  Dośla
Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Tylko niewielka część spadkobierców dopomina się o wypłatę pieniędzy zgro-
madzonych w OFE w razie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego, nie wiedząc, 
że należy złożyć wniosek o wypłatę tych środków. Większość z nas, nawet jeśli ma 
rachunek w OFE, to nie pamięta o tych pieniądzach, a tymczasem nie ma żadnej 
regulacji powodującej obowiązek zawiadomienia osoby uposażonej o posiadaniu 
środków po zmarłym członku funduszu. 

Sytuacja środków po śmierci członka OFE jest uzależniona od pozostawania 
członka funduszu w chwili śmierci w związku małżeńskim, gdyż są one objęte 
ustawową wspólnością majątkową. Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 3 kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności środki zgromadzo-
ne na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z 
małżonków.

Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku mał-
żeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych 
na rachunku zmarłego w OFE w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot 
małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 131 ustawy o OFE). Jeżeli zmarły czło-
nek funduszu wskazał osobę uprawnioną do otrzymania zgromadzonych przez 
niego środków, to fundusz dokona na rzecz tej osoby wypłaty 1/2 środków, na 
jego wniosek.

W podobny sposób dochodzi do przejmowania części środków gromadzonych 
na tzw. subkoncie w ZUS.

Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczony pozostawał w związku małżeńskim, część 
środków zewidencjonowanych na jego subkoncie ZUS, które stanowiły przedmiot 
małżeńskiej wspólności majątkowej, jest ewidencjonowana na subkoncie małżonka. 
Najczęściej środki te nie są wypłacane małżonkowi, ale podlegają przeksięgowaniu 
w obrębie systemu informatycznego ZUS – z subkonta ZUS ubezpieczonego na 
subkonto ZUS jego małżonka.

Środki, które nie zostaną wykorzystane w powyższy sposób, przekazywane są 
osobom wskazanym przez zmarłego w pisemnym oświadczeniu, wskazującym be-
neficjentów na wypadek śmierci.
Stan prawny na dzień 16.06.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Dziedziczenie środków 
zgromadzonych w OFE

PRAWNIK ODPOWIADA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przejmuje obsługę programu „Do-
bry Start”, w ramach którego będzie 
wypłacał świadczenie 300 plus. Od 
roku szkolnego 2021/2022 świad-
czenie (tzw. „300 plus”) z programu 
„Dobry Start” będzie przyznawał i 
wypłacał ZUS.

W ramach programu rodzice – bez 
względu na dochody – mogą otrzymać 
jednorazowo 300 zł na zakup podręczni-
ków, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego 
wyposażenia niezbędnego do nauki w 
szkołach podstawowych, liceach, szkołach 
policealnych oraz innych placówkach edu-
kacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci 
do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski będzie można składać od 1 
lipca do 30 listopada, tylko drogą elek-
troniczną – za pośrednictwem Platfor-
my Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
portalu Emp@tia lub przez serwisy elek-
troniczne niektórych banków. Również 
zawiadomienia dotyczące świadczeń 
„300 plus” będą przekazywane w for-
mie elektronicznej. Samo świadczenie 
będzie wypłacane wyłącznie na rachu-
nek płatniczy. Płatność bezgotówkowa 
to bowiem znacznie tańsza i bezpiecz-
niejsza forma niż przekaz gotówkowy.

Na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS jest specjalny kreator wnio-
sków o świadczenia z programu „Dobry 
Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy 
staraniu się o wsparcie. Pracownicy 
ZUS we wszystkich placówkach będą 

pomagali zainteresowanym osobom w 
założeniu profilu na PUE i poprawnym 
wypełnieniu wniosku o świadczenie 
„300 plus”.

Prezesi ZUS, Poczty Polskiej oraz 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego podpisali listy intencyjne, 
dzięki którym w wybranych placów-
kach Poczty oraz KRUS będzie moż-
na uzyskać pomoc w elektronicznym 
złożeniu wniosku w ramach programu 
„Dobry Start”. Zainteresowanym poma-
gać będą pracownicy ZUS.

Obecnie wsparcie z programu „Do-
bry Start” otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.

Krzysztof Cieszyński
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

„Dobry Start” razem z ZUS

 3 tysiące złotych brutto – to propo-
zycja rządu kwoty minimalnego wyna-
grodzenia w roku 2022. Z kolei mini-
malna stawka godzinowa w umowach 
cywilnoprawnych miałaby wynosić 
19,60 zł. 

Takie kwoty proponuje rząd, teraz 
będą one jeszcze przedmiotem dyskusji 
z partnerami społecznymi. Ostatecznej 
decyzji możemy się spodziewać w cią-
gu najbliższych tygodni. „Solidarności” 
zależy na tym, żeby kwoty były jednak 
wyższe. 

Wyższa płaca minimalna 
1750 
  1850 
          2000
             2100
                    2250
                                   2600
                            2800
                                   3000?

Płaca minimalna brutto w Polsce (zł)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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1. Kiedy pierwszy raz na urlop

Pracownik, który po raz pierwszy 
podejmuje pracę, w danym roku kalen-
darzowym uzyskuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego z upływem każdego 
przepracowanego miesiąca w wymiarze 
1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, 
nabywany z upływem miesiąca pracy, 
ma charakter samodzielny, co oznacza, 
że po każdym miesiącu pracy może być 
wykorzystywany. 

Prawo do kolejnego urlopu będzie 
przysługiwało pracownikowi wraz z 
początkiem następnego roku kalenda-
rzowego, już w pełnym wymiarze.

2. Wymiar urlopu

Wymiar urlopu zależy od stażu pra-
cy danego pracownika i jest to:
 20 dni, gdy pracownik jest zatrud-

niony krócej niż 10 lat,
 26 dni, gdy pracownik jest zatrud-

niony co najmniej 10 lat.
Pracownik będący osobą niepełno-

sprawną co najmniej w stopniu umiar-
kowanym ma prawo do dodatkowych 
10 dni urlopu w roku kalendarzowym 
przy zatrudnieniu w wymiarze całego 
etatu.

Wymiar urlopu dla pracownika za-
trudnionego w niepełnym wymiarze 
czasu pracy ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru jego czasu pracy.

Prawo do pierwszego urlopu dodat-
kowego osoba niepełnosprawna naby-
wa po przepracowaniu jednego roku po 
dniu zaliczenia jej do jednego ze wska-
zanych powyżej stopni niepełnospraw-
ności (data wydania orzeczenia).

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 
dni roboczych nie przysługuje osobie 
uprawnionej do urlopu wypoczynko-
wego w wymiarze przekraczającym 26 
dni roboczych (np. nauczycielom) lub 
do urlopu dodatkowego na podstawie 
odrębnych przepisów (np. sędziom).

3. Staż pracy, od którego zależy 
wymiar urlopu pracownika

Do okresu zatrudnienia, od którego 
zależy wymiar urlopu, wlicza się:

 wszystkie okresy poprzedniego za-
trudnienia, bez względu na przerwy 
w zatrudnieniu i sposób ustania sto-
sunku pracy,

 okresy nauki w szkole, maksymal-
nie można doliczyć 8 lat, jeśli pra-
cownik skończył edukację w szkole 
wyższej,

WAŻNE!!!
Okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych nie wlicza się do okresu 

zatrudnienia, od którego zależy 
nabycie prawa do urlopu wypoczyn-

kowego.

Jeśli pracownik był zatrudniony 
i jednocześnie się uczył, do stażu wli-
cza się bądź okres zatrudnienia, bądź 
okres nauki, w zależności od tego, co 
jest korzystniejsze dla pracownika.

4. Udzielanie urlopu 
wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy może być po-
dzielony na części, z tego przynajmniej 
jedna część wypoczynku musi trwać 
nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. 
Urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów, który stanowi kom-
promis między planami wakacyjnymi 
pracownika a koniecznością zapew-
nienia normalnego funkcjonowania 
zakładu pracy. Pracodawca może zre-
zygnować z ustalania planu urlopów 
i wówczas termin urlopu jest ustalany 
po porozumieniu z pracownikiem. Pra-
cownik nie planuje tzw. urlopów na żą-
danie (4 dni w roku kalendarzowym).

5. Urlop na żądanie  
(art. 1672 k.p.)

Pracodawca jest obowiązany do 
udzielenia urlopu na żądanie pracow-
nika, które może być zgłoszone najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. 
Skoro kodeks nie wprowadza żadnych 
wymogów co do formy zgłoszenia tego 
żądania, oznacza to, że pracownik może 
to uczynić w dowolny sposób. 

WAŻNE!!!
W orzecznictwie przeważa rygory-
styczny pogląd, że pracownik nie 

może rozpocząć urlopu na żądanie 
bez udzielenia go przez pracodawcę 
(por. wyrok SN z dnia 16 września 
2008 r., II PK 26/08). Co do zasady 

jednak pracodawca nie może odmó-
wić udzielenia pracownikowi urlopu 
na żądanie w terminie wskazanym 
przez pracownika, jeśli nie wystę-

pują żadne szczególne okoliczności, 
uzasadniające odmowę.

6. Czy pracodawca może 
odwołać pracownika z urlopu 
(art. 167 k.p.)

Pracodawca może odwołać pracow-
nika z urlopu, jeżeli jego obecności w 
zakładzie wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili rozpoczynania 
urlopu (np. awaria urządzeń, nieprze-
widziana kontrola z urzędu skarbowe-
go). Przykładowo: nie można wyma-

gać od pracownika przerwania urlopu 
w związku z koniecznością wykonania 
rutynowych obowiązków.

Odwołanie pracownika z urlopu ma 
charakter polecenia służbowego. W kon-
sekwencji odmowa jego wykonania 
może być uznana za ciężkie naruszenie 
obowiązków pracowniczych. Jednocze-
śnie § 2 omawianego artykułu nakłada 
na pracodawcę obowiązek pokrycia 
kosztów poniesionych przez pracowni-
ka w bezpośrednim związku z odwoła-
niem go z urlopu (np. koszty przejazdu 
czy zakwaterowania, koszty opłacenia 
wycieczki w biurze podróży).

7. Zaległy urlop 
wypoczynkowy

Urlop niewykorzystany w roku ka-
lendarzowym, w którym pracownik 
nabył do niego prawo, należy pra-
cownikowi udzielić najpóźniej do 30 
września następnego roku kalendarzo-
wego. Pracodawca nie ma obowiązku 
uzgadniania z pracownikiem terminu 
wykorzystania zaległego urlopu i musi 
udzielić mu urlopu przed końcem wrze-
śnia. W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 
r. (I PK 124/05) Sąd Najwyższy stwier-
dził, iż pracodawca może pracownika 
wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten 
nie wyraża na to zgody. Sąd podkreślił, 
że prawo do urlopu wypoczynkowego 
określone jest przepisami o charakte-
rze bezwzględnie obowiązującym i to 
w odniesieniu do obu stron stosunku 
pracy. Pracodawca jest zobowiązany do 
udzielenia pracownikowi urlopu wypo-
czynkowego w określonym rozmiarze 
i terminie określonym według ustalo-
nych zasad, a z drugiej strony pracow-

nik nie może zrzec się prawa do urlopu 
(por. art. 152 § 2 k.p.) i nie może odmó-
wić wykorzystania urlopu udzielonego 
zgodnie z przepisami prawa pracy. 

8. Przesunięcie terminu urlopu

Wcześniej ustalone terminy urlopu 
wypoczynkowego mogą być zmieniane 
z inicjatywy pracodawcy lub pracow-
nika. Przepisy prawa pracy przewidują 
również obowiązkowe przesunięcie 
urlopu wypoczynkowego na skutek 
takich okoliczności, jak:
 choroba,
 odosobnienie związane z chorobą 

zakaźną,
 powołania na ćwiczenia wojskowe 

lub szkolenie wojskowe do 3 mie-
sięcy,

  urlop macierzyński.
Wtedy pracodawca obowiązkowo 

przesuwa pracownikowi urlop na inny 
termin (art. 165 k.p.).

9. Świadczenia pieniężne 
przysługujące pracownikowi 
korzystającemu z urlopu 
wypoczynkowego
a. Wynagrodzenie urlopowe

Za czas urlopu pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie, jakie by otrzy-
mał, gdyby w tym czasie pracował. Przy 
ustalaniu wynagrodzenia urlopowego 
pracownika uwzględnia się składniki 
wynagrodzenia w łącznej wysokości 
wypłacone w okresie 3 miesięcy kalen-
darzowych poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu. W przypadkach znacz-
nego wahania wysokości składników 
wynagrodzenia mogą być uwzględnione 
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wynagrodzenia wypłacone pracowni-
kowi w okresie nieprzekraczającym 12 
miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu. 

b. Dofinansowanie wypoczynku przez 
pracodawcę

Nie ma przeszkód prawnych, aby 
pracodawca w przepisach zakładowych 
przewidział możliwość dofinansowania 
do wypoczynku pracownika i jego ro-
dziny. Jeśli jednak świadczenia miałyby 
korzystać ze zwolnienia od składek na 
ubezpieczenia społeczne i zwolnienia 
podatkowego, to muszą być przyzna-
wane w oparciu i na zasadach przewi-
dzianych w ustawie o ZFŚS, czyli m.in. 
z zastosowaniem tzw. kryterium socjal-
nego i w wysokości określonej przez re-
gulamin funduszu.

c. Czy świadczenie urlopowe i „wczasy 
pod gruszą” to te same świadczenia? 

„Wczasy pod gruszą” to dofinanso-
wanie urlopu wypoczynkowego z zakła-
dowego funduszu socjalnego, a świad-
czenie urlopowe – to kwota wypłacana 
przez pracodawcę, który funduszu nie 
tworzy. Zasady wypłacania „wczasów 
pod gruszą” określa regulamin ZFŚS.

Natomiast zasady przyznawania 
świadczenia urlopowego są wprost 
określone w ustawie z dnia 4 marca 
1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (Dz. U. z 2018 poz. 
1608). Zgodnie z nimi świadczenie 
urlopowe przysługuje raz w roku, po 
wykorzystaniu urlopu wypoczynkowe-
go w wymiarze 14 kolejnych dni. 
Stan prawny na 17.06.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Pracodawca może odwołać 
pracownika z urlopu, jeżeli 
jego obecności w zakładzie 
wymagają okoliczności 
nieprzewidziane w chwili 
rozpoczynania urlopu 
(np. awaria urządzeń, 
nieprzewidziana kontrola 
z urzędu skarbowego). 
Przykładowo: nie można 
wymagać od pracownika 
przerwania urlopu w związku 
z koniecznością wykonania 
rutynowych obowiązków.
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AKTYWNI ZWIĄZKOWCY

– Na ten rok planował Pan m.in. start 
w półmaratonie, który odbywa się w 
Gdyni, ale ze względu na zagrożenie 
koronawirusem wydarzenie się nie 
odbyło. Jak bardzo, patrząc szerzej, 
pandemia wpłynęła na możliwości 
biegowe w Polsce? 

– Biegi były odwoływane w ca-
łym kraju. Ze względu na zagrożenie 
COVID-19 brakowało możliwości 
prowadzenia tego typu rywalizacji. 
Pandemia spowodowała, że nie moż-
na było zgrupować się w większej 
liczbie osób i z tej właśnie przyczyny 
planowane wcześniej wydarzenia się 
nie odbywały. 

– Jak więc w takim czasie można 
było przygotowywać się do różnych 
zawodów, które miały wrócić w bliżej 
nieokreślonej przyszłości?

Bawimy się i przede wszystkim 
dbamy o zdrowie 

Rozmowa z Piotrem Fabiańskim, zastępcą przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– My akurat biegaliśmy dwa, trzy 
razy w tygodniu, ale gdzieś na uboczu, 
w parkach czy lasach, tak aby nie być 
widocznym dla innych osób. 

– Przez pewien czas, nawet będąc 
w lesie, trzeba było nosić masecz-
kę. To zapewne utrudnia bieganie  
i w ogóle aktywność fizyczną? 

– Bieganie w maseczce źle wpły-
wa na organizm, w tym na płuca. Po 
jakimś czasie możemy mieć przez to 
problemy z oddychaniem. Można więc 
powiedzieć, że bieganie w maseczce nie 
jest wskazane. 

– Poproszę o kilka porad dla osób, 
które obecnie nie są aktywne, 
a chciałyby zacząć biegać. Czy są 
jakieś ograniczenia, na przykład 
wiekowe? 

– Myślę, że w każdym wieku moż-
na zacząć biegać. Na początek niech to 
będzie zwykły trucht. Możemy zacząć 
od krótkich odcinków. I nie zrażajmy 
się tym, że nie przebiegniemy od razu 
pięciu czy dziesięciu kilometrów. Nawet 
osoby, które są po sześćdziesiątce i bie-
gają z nami, zaczynały od dystansów 
mających 500 metrów. Najpierw był 
trucht, a potem dołączaliśmy ćwiczenia. 
Spodobało się im i biegamy wspólnie 
dalej. 

– Ile czasu potrzeba od chwili roz-
poczęcia przygody z bieganiem do 
momentu, w którym będzie można 
wziąć udział w maratonie? Trzeba to 
liczyć w latach czy miesiącach?

– Myślę, że przygotowanie orga-
nizmu do przebiegnięcia maratonu 
to miesiące pracy. Taki dystans nie 
jest przeznaczony dla początkujących 
biegaczy. Ale na pewno młodzi ludzie 
szybciej przystosują się do dłuższego 
wysiłku. Znam osoby, które półmara-
ton, a więc 21 kilometrów, przebiegły 
po kilku miesiącach treningów. 

– A jak było w Pana przypadku? Jest 
Pan aktywny całe życie, czy zaczął 
Pan uprawiać sport w jakimś okre-
ślonym momencie?

– Biegałem w sztafetach na 400 me-
trów. Zdobyłem nawet tytuł mistrza wo-
jewództwa, ale to było długi czas temu 
w szkole średniej. Po tym przestałem 
biegać, ale po jakimś czasie pojawił się 
pomysł na powrót do takiej aktywności 
i zacząłem ponownie łapać bakcyla. Z 
miesiąca na miesiąc było coraz lepiej, 
coraz dłuższe biegi, półmaratony. I od 
tamtej pory biegam już cały czas. 

– Niespełna rok temu sformalizował 
Pan to bieganie, współtworząc sto-
warzyszenie. 

– Wcześniej również wspólnie działa-
liśmy, ale nieformalnie. I w ubiegłym roku 
postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie 
Kultury i Sportu Rozbiegana Kruszwica. 
Zrzeszamy obecnie około 30 osób i do-
brze się bawimy. Mamy treningi dwa, trzy 
razy w tygodniu. Dla wszystkich chętnych 
organizujemy biegi rekreacyjne. Poza tym 
chcemy się rozwijać i brać udział w pro-
jektach unijnych. Spędzamy w ten spo-
sób swój czas wolny, bawimy się i przede 
wszystkim dbamy o zdrowie. 

– W przypadku niektórych osób ta-
kie działanie ma zapewne jeszcze 
jeden aspekt. To nie tylko zabawa, 
ale również wzajemna motywacja, 
dzięki której uda się utrzymać tę ak-
tywność przez dłuższy okres, a nie 
odpuścić treningi po przykładowo 
tygodniu albo miesiącu. 

– Tak. Przychodzą do nas różni lu-
dzie. Są tacy, którzy pojawią się na jed-
nym treningu i potem  wrócą po mie-
siącu, ale są też tacy, którzy przychodzą, 
ponieważ ktoś z rodziny zaczął biegać. 
Załapują bakcyla i trenują. Bardzo 
trudno jest natomiast namówić młode 
osoby, które czas spędzają przy kompu-
terach oraz telefonach. Dla nich, żeby 
ich przyciągnąć, organizujemy eventy. 

– Bieganie to niejedyna państwa 
aktywność. Oprócz tego jest jeszcze 
morsowanie. 

Piotr Fabiański 

– Pamiętajmy o tym, żeby zanurzać się tylko do wysokości piersi, do poziomu serca, 
aby utrzymać krążenie – przestrzega Piotr Fabiański. 

– Tak, mamy grupę morsów. Koledzy 
od iluś już lat mnie do tego przekonywali 
i w ubiegłym roku po raz pierwszy wsze-
dłem zimą do morza. Było to w Sopocie 
i... spodobało mi się. Od tamtego czasu 
regularnie morsuję w jeziorze Gopło z 
grupą Morsy Kruszwica. Polecam!  

– Pierwsze wejście do lodowatej 
wody było dużym szokiem dla orga-
nizmu? 

– Więcej było w tym wszystkim 
stresu, a takich osób jak ja było sporo. 
Wcześniej dostałem wskazówki od do-
świadczonych kolegów i obyło się bez 
nieprzyjemnych dla mnie rzeczy. Poza 
zimnem wszystko było wówczas OK, 
a drugie wejście do wody to już bajka. 

– Jakie otrzymał Pan wskazówki? Co 
można powiedzieć osobom, które 
chciałyby spróbować, ale się boją? 

– Wbrew pozorom morsowanie nie 
zawsze jest w pełni bezpieczne. Nie 
powinny tego robić osoby, które mają 
problemy z układem krążenia. Poza 
tym pierwsze morsowanie powinno od-
być się pod okiem innej, doświadczo-
nej osoby. Musimy pamiętać również 
o rozgrzewce. Sam natomiast pierwszy  
pobyt w wodzie to około minuty. 

– Na co trzeba zwrócić szczególną 
uwagę będąc w wodzie? Czy są ja-
kieś sygnały ze strony organizmu, po 
których możemy poznać, że natych-
miast trzeba wyjść? 

– Tak. Mogą nas zacząć łapać dreszcze. 
Pamiętajmy też o tym, żeby zanurzać się 
tylko do wysokości piersi, do poziomu ser-
ca, aby utrzymać krążenie. Jeżeli organizm 
schłodzi się za bardzo, to można wpaść 
w hipotermię. W naszym stowarzyszeniu 
przeszliśmy szkolenie w zakresie właściwe-
go zachowania się w takim przypadku, więc 
posiadamy już odpowiednie certyfikaty. 

– Jak więc można pomóc takiej oso-
bie? Osłonić ubraniem? Podać coś 
ciepłego do picia? 

– Po pierwsze wyciągnąć ją na brzeg 
i ogrzać, a po drugie jak najszybciej za-
wiadomić odpowiednie służby, wezwać 
pomoc. Hipotermia może bowiem spowo-
dować nawet zatrzymanie akcji serca. Ale 
aktywność nie musi oznaczać właśnie tylko 
morsowania. Chciałbym zachęcić wszyst-
kich, niezależnie od wieku, do poruszania 
się. Można zacząć od spacerów, truchtania 
czy jazdy na rowerze. To wpłynie zarówno 
na nasze zdrowie, jak i samopoczucie. 

Tomasz Modzelewski
Zdjęcia: Materiały Piotra Fabiańskiego

Grupa biegowa Stowarzyszenie Kultury i Sportu Rozbiegana Kruszwica zrzesza obecnie około 30 osób. 

Przychodzą do nas różni 
ludzie. Są tacy, którzy 
pojawią się na jednym 
treningu i potem  wrócą po 
miesiącu, ale są też tacy, 
którzy przychodzą, ponieważ 
ktoś z rodziny zaczął biegać. 
Załapują bakcyla i trenują. 
Bardzo trudno jest natomiast 
namówić młode osoby, 
które czas spędzają przy 
komputerach oraz telefonach. 
Dla nich, żeby ich przyciągnąć, 
organizujemy eventy.
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Dlaczego Rumi, a nie Rumii
Litery w szarej kolumnie utworzą hasło.

POZIOMO
1) latorośl, 7) czyni cuda, 8) powieść J. Londona (hasło dwuwyrazowe), 9) rodzaj kawy 
naturalnej, 10) zestaw, 12) pierścień rodowy, 13) szron na murze, 15) kubańskie naj-
lepsze, 17) „… i Znajomi Królika” zespół muz., 18) silne przeżycie, wstrząs, 20) miasto 
z Grupą Azoty, 21) zadatek, 22) napaść, 24) Robert, reżyserował „Mash”, 26) żelastwo, 
28) Kornel, autor „Maratonu”, 31) stręczyciel kobiet, 32) misja w Teksasie, w 1836 r.  
załoga została wymordowana przez wojska meksykańskie, 33) kwitnie na wiosnę, 
34) salut …, wojskowe pozdrowienie.

PIONOWO
1) pieniężny lub słowny, 2) autor „Lokomotywy”, 3) rodzaj malowidła ściennego,  
4) „… Polskie” Juliana Tuwima, 5) maleńka Katarzyna, 6) tragiczny wypadek, 
11) zasłonka u lekarza, 14) główna tętnica, 16) pozował z Damą u Leonarda da Vinci, 
19) masakra, 20) np. Iga Świątek, 23) odludek, 25) ke-
nijska metropolia, 27) powiększa obraz, 29) najsłyn-
niejszy z Rotterdamu, 30) antonim mety. 

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy 
tradycyjne, adresy w stopce 
na str. 2) czekamy do 15 dnia 
następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania 
„Magazynu”. Rozlosowali-
śmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z królową Polski z 
nr. 5/2021. Otrzymuje ją pan 
Michał Maciejewski. Nagrodę 
wyślemy pocztą. Hasło brzmia-
ło:  „Dzień Ziemi”.
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Krzyżówka z zadatkiemNA KOŃCU JĘZYKA

Rumia – granicząca od południa z Gdynią, a od północy 
z Redą – to niewielkie miasto w województwie pomor-
skim, w powiecie wejherowskim, nad Zagórską Strugą. 
Z miastami Wejherowem i Redą tworzy ono zespół trzech 
miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Rumia ma 
niezwykle ciekawą historię i kłopot  ortograficzny. Wiele 
osób nie wie, czy powinno się pisać Rumi – z jednym „-i” 
czy Rumii – zakończone dwiema literami „-ii”.

Starożytna i nowa Rumia
Źródła archeologiczne i historyczne podają, że najstarsze śla-

dy zamieszkania na terenach obecnej Rumi sięgają kilku tysięcy 
lat przed naszą erą.*) W średniowieczu była to osada rolnicza 
z młynami, tartakami. Wiejska gmina Rumia finansowe upraw-
nienia miejskie otrzymała w 1935 roku, a odbudowana po znisz-
czeniach wojennych prawa miejskie uzyskała w 1954 roku.

Historia i etymologia nazwy
Nazwa Romnam pojawiła się już w 1178 roku i w 1215 

roku, a w 1220 roku wymienia ją książę gdański Świętopełk II. 
Później pojawiają się m.in. nazwy: Rumnam (1235), Rumpna 
(1245), Rumija i Rumia w 1570 roku.

Jak podają językoznawcy Uniwersytetu Gdańskiego**), Ru-
mia jest nazwą topograficzną, wywodzącą się od nazwy rzeki 
„Ruminia, zapisywanej w XII i XIV wieku najczęściej jako 
Rumna”, a potem (od XVII w.) zwanej także Zagórską Strugą. 
Wyraz Ruminia powstał od „zapożyczonego starogermańskie-
go wyrazu *rūm, któremu odpowiada np. wyraz niem. Raum 
‘przestrzeń, obszar’, a od którego pochodzi dawne polskie 
słowo rum znaczące ‘wolne miejsce, przejście, wolna droga’. 
Kaszubskie słowo rum także znaczy ‘przestrzeń, miejsce’. 

Ta prastara polska nazwa Rumia była różnie interpreto-
wana. Co ciekawe – kojarzono ją z czasownikiem rąbać, z 
nazwą Rzym (Roma), a nawet z imionami Roman i Romuald. 
Te skojarzenia powodowały powstawanie legend, np. o prze-
chowywaniu w Rumi relikwii głowy św. Barbary.

Kiedy jedno „-i”, a kiedy dwa „-ii”
Jedno „-i” występuje w wyrazach rodzimych (polskich lub 

dawno już przyswojonych) – zakończonych na „-ia” (po spół-

głoskach: p, b, f, w, m), np.: ziemia – ziemi, głębia – głębi, 
Słupia – Słupi, Rumia – Rumi. 

Natomiast, gdy słowa są zapożyczone (z języków obcych), 
piszemy dwa „-ii”, np. fotografia – fotografii, akademia – aka-
demii, armia – armii; zwłaszcza jeśli „-ia” występuje po: t, d, 
r, l, k, g, ch, np. historia – historii, kwestia – kwestii, parodia 
– parodii, ewangelia – ewangelii, demagogia – demagogii, hie-
rarchia – hierarchii.

Na pisownię ma wpływ także wymowa wyrazów. Na przy-
kład słowa zakończone na „-nia”, które czytamy [ńja] – pisze-
my: mania (prześladowcza) – manii (prześladowczej), Dania 
– Danii, plebania – plebanii, zaś zakończone na „-nia”, które 
czytamy [ńa] – piszemy Mania – Mani, latarnia – latarni, 
Gdynia – Gdyni, Ania – Ani.

Dlaczego piszemy Rumi
Nazwa Rumia – jako stara polska nazwa miejscowości 

– w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku ma formę Rumi, 
tak jak: Chylonia – Chyloni, Gdynia – Gdyni, Karwia – Karwi, 
Orunia – Oruni. Na przykład w zdaniu: „W czasie wakacji 
pojadę do Rumi.”.

Przy okazji warto dodać, że mieszkaniec Rumi to rumian lub 
rumiak, a mieszkańcy to rumianie lub rumiaki. Natomiast przy-
miotnik od Rumia ma formę rumski, np. rumski dworzec.

Barbara Ellwart

*) Miłośnikom historii Pomorza polecam dokumentalny se-
rial o historii miasta, zatytułowany „Śladami dawnej Rumi”, 
który zamieszczony jest na internetowej stronie Wirtualne-
go Muzeum Rumi: historiarumi.pl .
**) por. Jerzy Treder „Rumia”, Gdańsk 1999 r.

Więcej porad 
językowych na naszej 
stronie:
www.solidarnosc.gda.pl
/na-koncu-jezyka

Oferta przygotowana na 40-lecie „Soli-
darności” została przedłużona w czasie. 
Według założeń każdy członek Związ-
ku 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 obostrzeniami, które wpłynęły 
na plany wielu rodzin, kierownictwo 
ośrodków DOMS podjęło 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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Gdańskie wodociągi
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
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Reklama

Wejście do zbiornika „Stary Sobieski” na Szubienicznej Górze.

Zapewne niewiele osób wie, że Gdańsk był pierwszym miastem w Europie, 
które miało własny system wodno-kanalizacyjny. Jego budowę, a raczej 
prace nad projektem, rozpoczęto w 1863 roku. Ale historia gdańskich wo-
dociągów sięga właściwie średniowiecza. Zaczęło się od budowy, jeszcze 
w czasach krzyżackich, kanału Raduni, zwanego wówczas Kanałem Młyń-
skim i wyprowadzenia z niego oraz z Potoku Siedleckiego wody za pomocą 
drewnianych – drążonych w sosnowych pniach – rur (zachowanych zresz-
tą do dzisiaj). Wodę tę dostarczano do 594 drewnianych studni miejskich. 
Wykonano też specjalne uliczne koryta przykryte dylami, czyli rynsztoki 
służące do odprowadzania ścieków i wód deszczowych. W XVI wieku nało-
żono na to kolejny zespół rur, więc funkcjonowały wówczas dwa równoległe 
systemy wodociągowe. W XVII i XVIII wieku gdańszczanie mieli już wodę 
doprowadzoną do własnych posesji. 

Największym osiągnięciem techniki 
była budowa w latach 1869–1874 no-
wożytnego systemu wodociągowo-ka-
nalizacyjnego, który stał się wzorem 
dla innych miast europejskich. Z tego 
okresu zachowało się do czasów współ-
czesnych najwięcej elementów. Między 
innymi zbiornik wody „Stara Orunia”, 
a także nieco późniejszy, bo wzniesio-
ny w 1911 roku, zbiornik „Stary Sobie-
ski”. Oba, wraz z nowo wybudowanym 
w 2015 roku zbiornikiem „Kazimierz”, 
stanowią unikatowy szlak wodociągów 
gdańskich. Każdy można zwiedzać 
osobno albo połączyć to w jedną cało-
dzienną wycieczkę. Zbiorniki udostęp-
niane są w sezonie letnim, a na zwie-
dzanie – wyłącznie z przewodnikiem  
– trzeba się zapisywać. Mimo to warto 
się potrudzić, bo oglądając ich wnętrza, 
przeżywa się wspaniałą przygodę.

Od 1869 roku, na wzgórzu w pobliżu 
parku oruńskiego, stoi, niepozorny z ze-
wnątrz, zbiornik „Stara Orunia”. Prawie 
go nie widać, gdyż został umieszczony 
dość głęboko pod ziemią i pełnił rolę 
wieży ciśnień, zaopatrując mieszkań-
ców w wodę pitną z jedynego wówczas 
ujęcia wody w Pręgowie. Jest budowlą 
murowaną z czerwonej cegły, wypalanej 
w gdyńskich Kolibkach, o czym mówią 
napisy na niej. Wzniesiono go na planie 
kwadratu o bokach 40 metrów. Wnętrze, 
podzielone arkadami na nawy sklepio-
ne kolebkowo, przypomina wnętrze 
sakralne. W dolnej jego partii znajduje 
się woda, jest więc tam wilgotno i dość 
chłodno – temperatura wynosi około 
10 st. C. Przed wejściem do zbiornika 
znajduje się przestronny taras, z które-
go można podziwiać panoramę Żuław 
Gdańskich, a także samego miasta. 

To wszystko razem potęguje niezwy-
kłość miejsca, stwarza też specyficzny 
mikroklimat znakomity do gnieżdżenia 
się nietoperzy. Zbiornik ten, nazywany 
czasami „podziemną katedrą nieto-
perzy”, stał się jednym z największych 
w Polsce północnej siedlisk tych zwie-
rząt  – zimuje tam pięć ich gatunków, 
w tym nocek łydkowłosy, najczęściej 
występujący w Polsce. 

Kolejny zbiornik wody, „Stary 
Sobieski”, powstał na zboczu Szubie-
nicznej Góry (niedaleko Politechniki 
Gdańskiej, a także cerkwi), gdzie przed 
wiekami dokonywano egzekucji gdań-
skich przestępców. 

Zbiornik w całości wkopano w zie-
mię. Jedynym elementem zewnętrznym 
jest neoklasycystyczna ściana frontowa 
z drzwiami wejściowymi prowadzącymi 
do podziemnej budowli. Jest to żelbeto-
wy monolit na planie koła o średnicy 50 
metrów. Składa się z dwóch pierścieni. 
Zewnętrzny został zachowany w sta-
nie pierwotnym i jest udostępniany 
do zwiedzania. Korytarze pierścieni są 
szerokie na 7 metrów i wysokie na 5,5 
metra. Jest to największy gdański zbior-
nik wody. Dzięki swojej niezwykłej 
konstrukcji występuje tam „efektowny” 
skutek echa – długi pogłos trwa aż kilka 
sekund, a każde słowo powtarzane jest 
kilkakrotnie. Natomiast prowadzone 
szeptem rozmowy słychać nawet w od-
ległości 200 metrów. 

Urządzono tutaj bardzo ciekawą 
wystawę dotyczącą historii gdańskich 
wodociągów, opowiadającą o zaopa-
trywaniu miasta w wodę począwszy od 
czasów krzyżackich aż po dzień dzi-
siejszy. Wśród eksponatów znajdują się 
również drewniane rurociągi, studnie, 

żeliwne kształtki, XVIII-wieczna doku-
mentacja i wiele innych ciekawostek. 

Najnowszym zbiornikiem, usytu-
owanym na Wyspie Sobieszewskiej 
w Orlinkach (niektórzy mówią Orle, od 
nazwy tamtejszego domu wczasowego), 
jest „Kazimierz”. Postawiono go w oko-
licach dawnej letniej siedziby gauleite-
ra Alberta Forstera, szefa NSDAP na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska. To 
nietypowa budowla – współczesna 
wieża ciśnień z tarasem widokowym 
wznoszącym się około 10 metrów po-
nad korony drzew. Widać stąd morze, 
plaże, górę po wysypisku fosforów, port 
w Gdańsku wraz z Zatoką Gdańską, 
łąki na Żuławach, a przede wszystkim 
ogromne połacie lasów porastających 
niemal całą wyspę.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Zbiornik wodny „Kazimierz” na Wyspie 
Sobieszewskiej.

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

Wnętrze zbiornika wodnego „Stara Orunia” przypomina wnętrze świątyni.


