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Protestujemy, ale w tej pracy  
nie można strajkować

Rozmowa z Dariuszem 
Słomińskim, przewodniczącym 
Komisji Międzyzakładowej 
Morskich Służb i Przedsiębiorstw 
Ratowniczych
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W tym roku minie 40 lat od 
czasu, kiedy komuniści utwo-
rzyli w Strzebielinku obóz 
internowania dla działaczy 
opozycyjnych. Dzięki Stowa-
rzyszeniu Strzebielinek co 
roku 15 sierpnia odbywają się 
uroczystości upamiętniające 
osoby internowane w czasie 
stanu wojennego. 
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Strzebielinek. 
Nie udało się zabić nadziei

Rozmowa z Wojciechem Książkiem, 
przewodniczącym Międzyregional-
nej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku
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Przed rokiem szkolnym  
2021/2022

Szary żołnierz w obronie 
pamięci

Rozmowa z Czesławem Nowakiem, 
gdańskim portowcem, działaczem 
„Solidarności”, więźniem WRON w 
stanie wojennym, uhonorowanym 
przez IPN tytułem Kustosz Pamięci 
Narodowej
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Zgromadzenie 
wolnych ludzi

str. 8

Godna płaca za wykonaną 
pracę zaspokaja ludzkie po-
trzeby, daje poczucie godno-
ści i zapewnia bezpieczeństwo 
ekonomiczne pracownikowi 
oraz jego rodzinie. Płaca to też 
instrument gospodarczy, je-
den z bodźców kształtujących 
koniunkturę.  
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Jak pracujemy, jaka jest nasza 
wydajność i czy nam dobrze płacą?

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali Olivia w Gdańsku był manifestacją wolności 
i tęsknoty za demokracją. Odbył się w dwóch turach: od 5 do 10 września oraz od 26 września do 
7 października 1981 r. Był on niełatwą lekcją demokracji, ale przede wszystkim festiwalem wolności 
i formowaniem  etosu „Solidarności”. 

Emerytury stażowe. 
Zbieramy podpisy

Trwa akcja zbierania podpisów pod 
inicjatywą ustawodawczą w sprawie 
emerytur stażowych. Do 6 październi-
ka br. NSZZ „Solidarność” musi zebrać 
100 tysięcy podpisów, aby projektem 
ustawy zajął się Sejm. Demokracja 
bezpośrednia, czyli obywatelska 
inicjatywa ustawodawcza, pozwala 
obywatelom kształtować prawo w 
państwie.

 str. 2



Nr 9 / wrzesień 20212 AKTUALNOŚCI

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: 6500 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

W KRAJU

W REGIONIE

Przyjazny pracodawca – do 30 września
Jeszcze do końca września można zgłaszać kandyda-

tów do czternastej edycji konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom” organizowanego przez Komisję Kra-
jową NSZZ „Solidarność”, któremu patronuje prezydent 
RP. Jego celem jest uhonorowanie certy�katem praco-
dawców przestrzegających prawa pracy i realizujących 
w praktyce ideę dialogu społecznego. Komisja Certy-
�kacyjna oceniając wnioski bierze pod uwagę między
innymi: przestrzeganie prawa pracy, w tym przepisów 
BHP, przestrzeganie prawa pracowników do zrzeszania 
się w związki zawodowe, zawarty układ zbiorowy pracy, 
zatrudnienie pracowników na czas nieokreślony, wybór 
społecznych inspektorów pracy. 

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do regulami-
nu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 
z dopiskiem: Certy�kat „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” lub pocztą elektroniczną: certy�kat@soli-
darnosc.org.pl w terminie do 30 września 2021 roku. 

Powołanie Krajowej Grupy Spożywczej 
na ostatniej prostej

3 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie 
przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność” i Sekretariatu Rol-
nictwa NSZZ „Solidarność” z wiceministrem Andrze-
jem Śliwką w sprawie powołania Krajowej Grupy 
Spożywczej. Sekretariat Przemysłu Spożywczego był 
reprezentowany przez Zbigniewa Sikorskiego, Stani-
sława Lubasia i Piotra Peterę. Z ramienia Sekretariatu 
Rolnictwa w spotkaniu uczestniczyli Dariusz Łącki 
i Wiesław Pawłowski. Minister Andrzej Śliwka prze-
kazał informację o kolejnych działaniach zbliżających 
do powołania Krajowej Grupy Spożywczej. Przedsta-
wiciele Sekretariatu Rolnictwa, reprezentujący pra-
cowników spółek rolno-spożywczych, które mają być 
włączone do Krajowej Grupy Spożywczej, przedsta-
wili zagadnienia do dyskusji na kolejnym spotkaniu. 
Ma się ono odbyć po przekazaniu aktywów spółek do 
Krajowej Spółki Cukrowej. (Czytaj na str. 8).

Pracownicy sądów domagają się 
podwyżek

Pracownicy sądów i prokuratury protestowali 29 
lipca przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów w Warszawie przeciwko rządowym planom 
wstrzymania podwyżek w budżetówce. „Stop zamra-
żaniu płac; nie zamrażajcie nam pensji” – apelują. 
Ponad stu pracowników wymiaru sprawiedliwości 
z różnych regionów Polski przyjechało do stolicy w 
obronie swoich wynagrodzeń. Urzędników sądów i 
prokuratury wsparli przedstawiciele m.in. Służby Wię-
ziennej, Straży Pożarnej, Poczty Polskiej, ZUS, muze-
ów, urzędów skarbowych i sądów administracyjnych. 
Przed budynkiem kancelarii premiera stanęła też 
dwumetrowa lodowa rzeźba Temidy, która topiła się 
w słońcu. Figura – jak mówili manifestujący – symbo-
lizuje planowane zamrożenie płac i jego skutki.

Do protestujących wyszli przedstawiciele kance-
larii premiera. Przekazano im postulaty manifestują-
cych. Związkowcy domagają się m.in. wzrostu wyna-

grodzeń w sferze budżetpowej w przyszłym roku o 12 
procent.

RDS o założeniach budżetu państwa
12 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady 

Dialogu Społecznego. Dyskutowano o założeniach 
projektu budżetu państwa, propozycjach średnio-
rocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej oraz wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej w roku 2022.

Strona pracowników i strona pracodawców RDS 
nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie 
propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wy-
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2022 
rok, jednak wspólnie wskazały na kierunkową ko-
nieczność podwyższania wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej w celu ochrony pracy jakości 
administracji publicznej.

Sfera budżetowa w okresie pandemii i później 
będzie miała dużo więcej zadań do spełnienia, na 
przykład w związku z realizacją reform i wprowa-
dzaniem ewentualnych kolejnych tarcz. – Rząd dalej 
kontynuuje proces zamrażania wynagrodzeń. Taka 
sytuacja nie może mieć miejsca. Jesteśmy gotowi do 
rozmów na temat systemów wynagradzania w pań-
stwowej sferze budżetowej – podkreśliła Katarzyna 
Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Strona związkowa 
utrzymała swoje postulaty dotyczące płacy minimal-
nej i państwowej sfery budżetowej: wzrost wynagro-
dzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie 
mniej niż 8,5 proc., wzrost wynagrodzeń w państwo-
wej sferze budżetowej nie mniej niż 12 proc., a wzrost 
minimalnego wynagrodzenia za pracę nie mniej niż 
10,71 proc.

Przywrócić ławników sądowych 
w sprawach pracowniczych

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
domaga się od rządu RP niezwłocznego podjęcia 
działań w celu przywrócenia na dotychczasowych 
zasadach udziału ławników sądowych w rozpozna-
waniu spraw z zakresu prawa pracy. Jednocześnie 
wyraża oburzenie, że nowelizacja ustawy z 28 maja 
2021 r., wprowadzająca zmiany ograniczające udział 
ławników ze specustawy COVID-owej na stałe do 
kodeksu postępowania cywilnego, została ogłoszo-
na bez trybu konsultacji przewidzianego w ustawie 
o związkach zawodowych. „Niestety, zmiana składu 
sądu obejmuje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy, 
które do dnia 2 lipca 2021 r. rozpatrywane były przez 
jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch 
ławników” – zwraca uwagę w swoim stanowisku Pre-
zydium.

Piotr Duda: Podwyżki dla wszystkich, 
nie tylko dla wybranych!

Zdaniem przewodniczącego Komisji Krajowej 
„Solidarności” Piotra Dudy podwyżki dla parlamen-
tarzystów i wyższych urzędników państwowych  
– wprowadzone na mocy rozporządzenia podpisa-
nego przez prezydenta  – w kontekście planowanego 
zamrożenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej budzą spore wątpliwości 
natury moralnej i staną się przyczyną poważnych 
napięć społecznych. 

Nie ulega wątpliwości, że argumenty przema-
wiające za podwyżkami dla wiceministrów należy 
uznać za racjonalne i uzasadnione. Wśród tych argu-
mentów są: niewspółmiernie niskie wynagrodzenie 
w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności, 
które nie zmieniły się od blisko 20 lat. Powoduje to 
brak chętnych na stanowiska w administracji rzą-
dowej. Piotr Duda stwierdził również, że dokładnie 
takie same argumenty przemawiają za podwyżkami 
dla pracowników sfery �nansów publicznych. – Dla-
tego jako NSZZ „Solidarność” nie wyobrażamy so-
bie, aby posłowie oraz senatorowie nie zagłosowali 
za naszym postulatem 12-procentowego wzrostu 

wskaźnika wynagrodzeń dla budżetówki – powie-
dział przewodniczący.

Spotkanie przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” Orlenu, PGNiG i Lotosu

9 sierpnia  w siedzibie Krajowego Sekretariatu 
Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” odby-
ło się spotkanie przedstawicieli Związku z Orlenu, 
PGNiG i Lotosu. Obrady dotyczyły realizowanego 
przez właściciela (Skarb Państwa) procesu łączenia 
tych trzech �rm.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili swój nie-
pokój co do zapowiadanych i ulegających ciągłym 
zmianom form połączenia. Pierwsza wersja łączenia 
tych �rm na chwilę obecną uległa totalnej zmianie i
koncepcja przedstawiona niedawno, zdaniem związ-
kowców, może być groźna zarówno dla pracowników, 
jak również dla organizacji związkowych NSZZ „So-
lidarność”. Te obawy potęguje fakt, że tak naprawdę 
nie są znane szczegóły zmian, które są zapowiadane i 
mają się dokonać podczas procesu konsolidacji.

Inspekcja pracy naszym sojusznikiem

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z NSZZ 
„Solidarność” była jednym z głównych tematów po-
ruszonych na posiedzeniu Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” 5 lipca. Na spotkaniu 
gościliśmy m.in. główną inspektor pracy Katarzynę 
Łażewską-Hrycko.  

– Z mojego doświadczenia wynika, że dialog spo-
łeczny ma bardzo duże znaczenie, a współpraca mię-

dzy partnerami może przynieść dobre rozwiązania 
dla pracowników – mówiła główna inspektor pracy. 
Apelowała do związkowców o zgłaszanie spraw, które 
wymagają kontroli. Jej zdaniem jednym z najważniej-
szych zagadnień, jakie powinny zostać uregulowane, 
jest kwestia pracy zdalnej. 

– Jest ona często wymuszana na pracownikach – 
zwrócił uwagę przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla. 
– Poza tym niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk, 
jak na przykład izolacja i większe podporządkowanie 
pracodawcy niż w miejscu pracy.

Kolarze z Łańcuta w Gdańsku

Członkowie Łańcuckiego Towarzystwa Cyklistów 
raz do roku organizują rajd rowerowy, którego celem 
jest uczczenie ważnej rocznicy historycznej. W tym 
roku ruszyli do Gdańska, aby uczcić 40 rocznicę I Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Drogę 
z Łańcuta do Gdańska, pokonując dziennie około 250 
km, przebyli w trzy dni. Na historyczny plac pod po-
mnikiem Poległych Stoczniowców cykliści z Łańcuta 
dojechali 12 lipca rano. Tam spotkali się z przewod-
niczącym Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztofem Doślą, któremu wręczyli pamiątkową 
statuetkę.

– Pierwszego dnia przejechaliśmy 280 km w upa-
le, dochodziło nawet do 45 stopni, drugiego dnia je-
chaliśmy pod wiatr, a trzeci dzień, gdy wjechaliśmy na 
tereny Warmii, to zaczęła się jazda w górę i w dół, ale 
szczęśliwie dojechaliśmy. Naszym rajdem chcieliśmy 
uczcić 40 rocznicę pierwszego zjazdu „Solidarności” 
– powiedział prezes Łańcuckiego Towarzystwa Cykli-
stów Tadeusz Dubiel.

Wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenia 
się po świecie. Grozi nam kolejna, czwarta 
fala zakażeń SARS-CoV-2. Lekarze i politycy 
apelują do Polaków o szczepienie się przeciw-
ko COVID-19.

W Polsce, mimo spadku dynamiki szczepień, na 
23 sierpnia br. liczba osób w pełni zaszczepionych 
wyniosła 18 459 139 (preparatem J&J oraz dru-
gą dawką innych preparatów szczepionkowych). 
W województwie pomorskim ogółem wykonano 
2 353 195 iniekcji. Jesteśmy więc w czołówce 
wykonanych szczepień (po woj. mazowieckim). 
Mamy 1 106 936 w pełni zaszczepionych miesz-
kańców Pomorza (na godzinę 12, 23 sierpnia br.), 
co stanowi około 48 proc. mieszkańców i 59 proc. 
uprawnionych do szczepień (od 7 czerwca br. 
rodzice mogą zapisywać na szczepienia przeciw 
COVID-19 dzieci w wieku od 12 lat). 

W statystyce szczepień przoduje Gdańsk.
W pełni zaszczepionych jest w tym mieście 286 790 
osób, czyli 60,9 proc. mieszkańców, co daje stolicy 
województwa 13. miejsce wśród wszystkich gmin 
w kraju. W Krynicy Morskiej w pełni zaszczepio-
nych jest 770 mieszkańców (59,6 proc.), a w Sopo-
cie 20 652, czyli 58,5 proc., w Gdyni 142 940 (58,3 
proc.). Najchętniej szczepią się mieszkańcy Pod-
kowy Leśnej (66,0 proc. w pełni zaszczepionych), 

Jak się szczepimy? 
Pomorskie w statystycznej czołówce 

PE
XE

LS
.C

O
M

/K
AR

O
LI

NA
 G

RA
BO

W
SK

A

Warszawy (64,9 proc.), Poznania (64,2 proc.). 
Dzienna liczba szczepień na 10 tys. mieszkańców 
w Pomorskiem to 4,07. Dynamika szczepień jest 
najwyższa w woj. małopolskim (7,69 dziennie na 
10 tys. mieszkańców) i w Wielkopolsce (5,38).  

(asg)
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Zdaniem władz NSZZ „Solidar-
ność”, ze względu na planowany solidny 
wzrost gospodarczy i wysoką inflację, 
przyszłoroczny poziom płacy minimal-
nej powinien wynosić nie mniej ni 3100 
zł brutto, a minimalna stawka godzino-
wa nie mniej niż 21,75 zł brutto.

– Postulat wzrostu minimalnego wy-
nagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. 
ma swoje podłoże zarówno w plano-
wanym, zapowiadanym wzroście PKB, 
a także w oparciu o szacunki dotyczące 
inflacji – czytamy w opinii Prezydium 
Komisji Krajowej o projekcie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów w sprawie wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  
w 2022 roku.

Emerytury stażowe: 
zbieramy podpisy

Trwa akcja zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych. Do 6 października br. NSZZ „Solidarność” musi 
zebrać 100 tysięcy podpisów, aby projektem ustawy zajął się Sejm. Demokracja bezpośrednia, czyli obywatelska inicjatywa ustawodawcza, 
pozwala obywatelom kształtować prawo w państwie.

Reklama

Obywatele decydują
Skorzystaj ze swoich uprawnień obywatelskich i opowiedz 
się za emeryturami stażowymi, składając swój podpis pod 
projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przygo-
towanym przez NSZZ „Solidarność”. Nie robisz tego tylko dla 
siebie. Działasz na rzecz i w imieniu swojej rodziny, przyjaciół, 
wszystkich ciężko pracujących osób, które otrzymają wolny 
wybór przejścia na upragnioną emeryturę. 
Pokażmy naszą solidarność!

Gdzie zbieramy podpisy?
W siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, w 
biurach i oddziałach terenowych. Podpisy można składać 
także w biurach organizacji zakładowych NSZZ „Solidar-
ność”. Listy do zbierania podpisów można również wydru-
kować po pobraniu z naszej strony internetowej  
www.solidarnosc.gda.pl.

Czym jest emerytura stażowa?
Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przej-
ścia na emeryturę bez względu na wiek po wykazaniu się 
okresem ubezpieczeniowym – 40 lat dla mężczyzn i 35 lat 
dla kobiet. Oznacza to, że jeśli w tym czasie wpłaciło się 
składki pozwalające na wypłatę co najmniej minimalnej 
emerytury, każdy będzie miał prawo dokonać wyboru, 
czy chce dalej pracować, czy zakończyć swoją aktywność 
i dzięki wypracowanemu przez lata kapitałowi przejść na 
zasłużony odpoczynek.

Czy przejście na emeryturę stażową 
będzie obowiązkowe?

Nie. Emerytura stażowa będzie prawem, a nie obowiąz-
kiem.

Dlaczego warto pracować legalnie?
Co miesiąc część Twojego osobistego wynagrodzenia 
przekazywana jest w formie składek do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych, z których tworzony jest kapitał 
emerytalny. To nic innego, jak wynagrodzenie odłożone 
w czasie. Jeśli więc pracodawca proponuje Ci pracę bez 
płacenia składek emerytalnych, tak naprawdę pozbawia 
Cię istotnej części Twojego wynagrodzenia (!), skazując 
w przyszłości na głodową emeryturę. Dlatego tak waż-
ne jest, aby od samego początku podejmować legalną 
pracę, od której odprowadzane są składki emerytalne.

Od czego zależy wysokośc emerytury?
Składki gromadzone w ZUS-ie są waloryzowane na 
poziomie nie niższym niż inflacja. Oznacza to, że środki 
zapisane na naszych indywidualnych kontach nie tracą na 
wartości. To ważne, bo wysokość przyszłej emerytury w 
pierwszej kolejności zależy od liczby wpłaconych składek. 
Drugim parametrem wpływającym na wysokość przyszłej 
emerytury będzie czas jej pobierania. Słowem – będzie 
tym niższa, im wcześniej zaczniemy ją pobierać. Jednak 
dzięki „kalkulatorowi emerytalnemu” prowadzonemu 
przez ZUS każdy przyszły emeryt otrzyma precyzyjną 

informację, jaka będzie wysokość emerytury stażowej. Na 
tej podstawie my sami zdecydujemy, czy chcemy z niej 
skorzystać, czy dalej pracować.

Czas na emerytury stażowe
NSZZ „Solidarność” doprowadził już do przywrócenia 
wieku emerytalnego. Teraz czas na „Emerytury za staż”. 
Ponieważ od 6 lat nie ma woli politycznej Zjednoczonej 
Prawicy, by przyjąć to rozwiązanie, zdecydowaliśmy się 
na obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Skorzystaj ze 
swojego prawa i złóż podpis pod obywatelskim projektem 
wprowadzającym emerytury stażowe. 

Klauzula RODO
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest 
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ustawy 
o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o 
zmianie niektórych ustaw, adres: ul. Wały Piastowskie 24, 
80-855 Gdańsk.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas 
niezbędny oraz dla realizacji celu. 
Więcej na stronie www.solidarnosc.gda.pl.

Więcej na  
www.emeryturystazowe.pl

Opinia powołuje się nie tylko na pol-
skie prognozy, ale również na szacunki 
Komisji Europejskiej i dane statystyczne 
OECD. Wskazują one nie tylko na wyższy 
od zapisanego w projekcie budżetu wzrost 
PKB, ale również wyższą inflację.

„Solidarność” podkreśla też istotne 
znaczenie płacy minimalnej dla pol-
skich pracowników.

– Postulowany przez Związek wyż-
szy wzrost minimalnego wynagrodzenia 
na poziomie 3100 zł wpłynie na poziom 
dochodów dużej grupy pracowników, 
gdyż zgodnie ze statystykami z ogółu 
zatrudnionych w gospodarce narodo-
wej aż 13 proc. otrzymuje minimalne 
wynagrodzenie – czytamy w opinii.

(ml)

Płaca minimalna w 2022 roku 
powinna wynosić 3100 zł!
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Przed  
czwartą falą

W połowie sierpnia pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński w wywia-
dzie dla Radia Gdańsk podał informację, że w gdańskich szpitalach przebywa-
ło wówczas 14 pacjentów covidowych, w tym pięciu pod respiratorem. Żaden 
z hospitalizowanych nie był zaszczepiony. Szkoda, że tego typu analizy rzadko 
podawane są w mediach, ale też w raportach rządowych. Jak można bowiem 
przypuszczać, sytuacja w innych miastach i województwach nie różni się 
bardzo od tej w Gdańsku czy na Pomorzu. W każdym razie dziś do szczepień 
przekonywać trzeba faktami, a takim w coraz mniejszym stopniu jest liczba 
zakażeń, a bardziej – ciężki przebieg choroby wymagający hospitalizacji. Jak 
na razie – w przeciwieństwie do wiosny – Polsce udaje się jednak zadziwiająco 
złagodzić tzw. czwartą falę. Wskazują na to proste dane – 24 sierpnia we Fran-
cji w ciągu doby stwierdzono 24 tysiące zakażeń,  na Wyspach Brytyjskich – 30 
tysięcy, za naszą zachodnią granicą – 16 tysięcy, a w Polsce – 232. Zobaczymy, 
czy gwałtownie się to nie zmieni po rozpoczęciu roku szkolnego. Niestety, w 
grupie wiekowej 12–18 – według danych sierpniowych – zaszczepionych jest 
zaledwie 2 procent populacji. Tyle co nic.

Tak więc COVID w wakacje nieco odpuścił także rządzącym, którzy 
w lipcu i sierpniu zajmowali się przede wszystkim sobą, czyli rozpadającą się 
koalicją. Związkowcy z „Solidarności” opuszczenie koalicji przez Jarosła-
wa Gowina w dużej części przyjęli zapewne z ulgą, bowiem powierzenie 
gospodarczemu liberałowi resortu pracy równo rok temu przyjęte było 
z niedowierzaniem i potraktowane trochę jak zaprzeczenie wyborczych 
obietnic. Dzisiaj chciałoby się więc powiedzieć: „baba (a raczej facet) z wozu, 
koniom lżej”. Może to być, oczywiście, mylące, bo zapewne rządzący będą 
chcieli w jakiejś mierze „podlizać się” tej części elektoratu, choć – sądząc 
z niedawnych sondaży – to elektorat zaledwie jednoprocentowy – tyle de-
klaruje chęć głosowania na Gowinowskie Porozumienie. Ale fakt pozostaje 
faktem – większość sejmowa jest bardzo chwiejna i niepewna. Swoją drogą, 
ciągle zadziwiają mnie politycy, którzy poruszają się po politycznej scenie 
ruchem konika szachowego, przeskakując dowolnie z pozycji na pozycję. Bo 
przecież ten sam Gowin trzy miesiące temu w świetle jupiterów podpisywał 
nowy program koalicyjny, który teraz zażarcie krytykuje. O co więc chodzi? 
Może po prostu o miejsce na kolejnej liście wyborczej i załapanie się na na-
stępne cztery lata do parlamentu? Bo chyba nie o wiarygodność i polityczną 
uczciwość. Ciężka więc zapewne będzie jesień polityczna, tym cięższa, że 
w dalszym ciągu rządzący bardziej zdają się rozpieszczać siebie niż swoich 
pracowników – tzw. budżetówkę. Piszemy o tym więcej w bieżącym nume-
rze „Magazynu”, pisałem i ja już o tym wielokrotnie. Ale doprawdy trudno 
zrozumieć, dlaczego zamrożone mają być płace w budżetówce, a „odmro-
żone” apanaże polityczne, przy rosnącej także dość dynamicznie płacy w 
przedsiębiorstwach. Czy opamiętanie przyjdzie dopiero wtedy, gdy zabrak-
nie rąk do pracy? A raczej zza wschodniej granicy nie przyjdzie na odsiecz 
nauczyciel języka polskiego czy historii… Już mówi się o tym, że pracownicy 
budżetówki masowo odchodzą na emerytury, a młodych nie widać, bo kto 
przyjdzie do pracy po studiach, mając perspektywę minimalnego wynagro-
dzenia być może przez lata? 

O budżetówkę „Solidarność” walczyła też 41 lat temu. Wszak niedługo 
po Sierpniu doszło do protestów pracowników służby zdrowia, kultury 
i oświaty, które doprowadziły do słynnego listopadowego strajku okupacyj-
nego w gdańskim Urzędzie Wojewódzkim „Solidarności” oświaty, a zaraz 
później także służby zdrowia i kultury. Startując niedługo później w swoje 
zawodowe życie, pamiętam, że jako młody nauczyciel języka polskiego zara-
białem oszałamiające 15 dolarów, oczywiście w polskich niewymienialnych 
złotych. Na miesiąc. Takie to były czasy. A równo 41 lat temu jako student 
wystawałem pod drugą stoczniową bramą i patrzyłem z podziwem na tych, 
którzy się odważyli. I wspominając ten karnawał „Solidarności” przypomina 
mi się genialna piosenka Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”, 
a raczej jej fragment: „I myśli sobie Ikar, co nie raz już w dół runął/ Jakby 
powiało zdrowo/ To bym jeszcze raz pofrunął…”.

Jacek Rybicki

Powrót Donalda

No i stało się. Powrócił. Co prawda nie na białym koniu i nie wita-
ny przez tłumy. Donald Tusk pojawił się w kraju, aby ratować 
tonącą Koalicję Obywatelską. Czy mu się to uda, czas pokaże. Na 
nieszczęście dla byłego króla Europy Polska znacznie różni się 
od tej, którą opuścił w 2014 roku, kiedy to stanowisko premiera 
rządu polskiego zamienił na lepiej płatne stanowisko prze-
wodniczącego Rady Europejskiej. Zmieniły się także media, są 
dziennikarze, którzy nie boją się zadawać niewygodnych pytań 
nowo wybranemu przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej, 
a do tego, jak widać, Donald Tusk nie jest przyzwyczajony. 
Ponieważ pamięć ludzka jest krótka i już wielu z nas nie pamięta 
dokonań rządów Donalda Tuska w naszym kraju, sięgnęliśmy do 
roczników „Magazynu Solidarność”, a w szczególności do rubryki 
naszego rysownika Dobosz Jana, który co miesiąc komentuje 
ważne wydarzenia polityczne. 

Harataæ w ga³ê 

Znakiem rozpoznawczym króla Europy pozostanie piłka futbo-
lowa. To dzięki niemu do języka polskiego weszło określenie „ha-
ratanie w gałę”. Niestety, pomiędzy meczami, które rozgrywał ze 
swoimi współpracownikami, premier Donald Tusk podejmował 
także pewne decyzje, których skutki dotyczyły milionów Pola-
ków. Jak choćby podwyższenie wieku emerytalnego o dwa lata 
dla mężczyzn i siedem lat (!) dla kobiet. 

Zmielone podpisy 

Przy okazji warto przypomnieć, jak koalicja rządząca PO-PSL po-
traktowała inicjatywę „Solidarności” dotyczącą przeprowadzenia 
referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, pod 
którą Związek zebrał 1,5 miliona podpisów. Zignorowała ją! Tak 
wyglądało za Tuska wsłuchiwanie się w głos obywateli.

Czyje pieni¹dze?

Gdy zabrakło w kasie państwa pieniędzy, rząd PO-PSL nie 
wahał się sięgnąć do środków gromadzonych przez Polaków w 
Otwartych Funduszach Emerytalnych. Całą akcję przejęcia pie-
niędzy, które odkładane były na przyszłe emerytury, Donald Tusk 
skomentował słynnym już zdaniem, że „pieniądze w OFE nie są 
własnością Polaków, bo gdyby były, to każdy mógłby je wycofać”. 

Niemoc Tuska 

W państwie rządzonym ówcześnie przez dzisiejszą opozycję 
nie było pieniędzy na wsparcie polskich rodzin. Donald Tusk 
teraz twierdzi, że Ewa Kopacz rzekomo miała już przygotowany 
program 500 plus. Ale znów przypomnijmy wypowiedź Tuska 
o przedwyborczej deklaracji PiS, że jak partia ta dojdzie do wła-
dzy, to na każde drugie dziecko polskie rodziny otrzymają wspar-
cie �nansowe. – Tylko według mojej najlepszej wiedzy, nie ma
takiej możliwości �nansowania tego projektu. Ja bym najchętniej
dał nie na drugie 500, tylko od pierwszego po 1000 zł miesięcznie 
– mówił na konferencji w Zakopanem przewodniczący PO.
Warto przypomnieć również inne osiągnięcia: podwyższenie podat-
ku VAT na większość produktów z 22 do 23 proc., w tym na ubranka 
dziecięce z 7 do 23 proc., likwidacja przemysłu stoczniowego, nieko-
rzystna umowa z rosyjskim Gazpromem, wprowadzenie obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków, niska płaca minimalna, prywatyzacja 
służby zdrowia, wszechobecne umowy śmieciowe, likwidacja połą-
czeń autobusowych, komisariatów policji itd. Również jako przewod-
niczący Rady Europejskiej Donald Tusk niezbyt się popisał. Jedyne co 
mu się udało, to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Dyktatura mi³oœci 

Na zakończenie coś o języku debaty publicznej. Coś dziwnego 
mają w sobie politycy totalnej opozycji. Swoje wypowiedzi 
najczęściej zaczynają od stwierdzenia, że w polityce powinien 
dominować język miłości i tolerancji, by już w następnym zda-
niu uwłaczać swoim przeciwnikom. Mistrzem w tym jest Donald 
Tusk, który wróciwszy do kraju dał sygnał do zaostrzenia walki 
politycznej. No i się zaczęło. 

Nasz newsletter co tydzień w środę w twojej skrzynce e-mailowej. Jeżeli 
jeszcze nie dostajesz, napisz e-maila na adres: magazyn@solidarnosc.gda.pl. 
W temacie i w treści maila napisz: „ZAMAWIAM IBISA”.   
Zapraszamy do lektury!

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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Trybunał Konstytucyjny 27 lipca br. orzekł o zgodności z Konstytucją RP 
zapisu, iż zakazany jest w niedziele i święta handel, czyli wykonywanie czyn-
ności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu 
wykonywania pracy w handlu oraz wykonywanie czynności związanych z han-
dlem. Konstytucyjne jest też, określone w ustawie, pojęcie wykonywania pracy 
w niedzielę, czyli wykonywanie pracy lub czynności przez pracownika zatrud-
nionego podczas 24 kolejnych godzin między godziną 24 w sobotę, a godziną 
24 w niedzielę. TK postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch 
zapisów z wniosku Kupieckiej Konfederacji Lewiatan dotyczących przepisu 
wprowadzającego wyjątki od zakazu handlu (m.in. dla stacji paliw, placówek 
pocztowych) w kontekście naruszenia konstytucyjnego zakazu dyskryminacji 
i pozbawienia pracowników sektora handlu prawa do swobody wykonywania 
przez nich pracy w określone dni. 

23 dni vacatio legis ustawy (chociaż nietypowy) nie był przesadnie krót-
ki, biorąc pod uwagę zakres zmian oraz wskazany w ustawie o ograniczeniu 
handlu okres dostosowawczy. Pracodawcy mieli więc możliwość dostosowania 
się do zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w dra-
styczny sposób konsekwencji wprowadzonych rozwiązań.  

Zakaz handlu w niedziele 
zgodny z konstytucją

Ostatnie zmiany w wynagrodzeniach miały miejsce dłuższy czas temu. – Od 
tego momentu minęło już kilka lat – przypomina Jarosław Sadłowski, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ W GDYNI

Pracownicy gdyńskiej komunikacji 
domagają się podwyżek  

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdy-
ni jest organizatorem komunikacji 
miejskiej (autobusowej oraz trolej-
busowej) nie tylko dla tego miasta, 
ale również częściowo w Gdańsku, 
Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie 
i Łężycach oraz gminach Kosakowo, 
Szemud i Żukowo. 
Dwa lata temu do ruchu wpro-
wadzone zostały kolejne, bardziej 
ekologiczne pojazdy. –  Emisja 
spalin  w ich przypadku jest niższa 
w stosunku do autobusów wyko-
rzystywanych wcześniej – mówi 
Jarosław Sadłowski, który zajmuje 
się elektryką i naprawami. – Najstar-
szych i wysłużonych jest większość, 
a najnowszych około trzydziestu. 

O lepsze warunki starają się pracow-
nicy z trzech firm: Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Autobusowej, Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej oraz 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolej-
busowej.

– Występujemy wspólnie, ponieważ 
chodzi o podwyżki dla pracowników 
wszystkich tych firm – tłumaczy prze-
wodniczący Komisji Zakładowej. 

Pracownikom zależy na podwyższe-
niu pensji o kilkaset złotych, a w prak-
tyce wyrównanie w górę wynagrodzeń 
w związku ze wzrostem – co roku 
w Polsce – płacy minimalnej. Rozmo-

Jarosław Sadłowski, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni. 

wy w tej sprawie rozpoczęły się już kilka 
miesięcy temu, ale na razie bez jedno-
znacznych efektów. 

Początkowo związkowcom zależało 
na tym, aby podwyżki zaczęły obowią-
zywać już latem 2021 roku. Nie udało 
się tego wywalczyć – argumentem był 
brak środków. Mimo że, jak zwracają 
uwagę pracownicy, podniesione zostały 
ceny biletów, co oznacza większe wpły-
wy do kasy miasta. 

Z powodu koronawirusa sprawa 
została niejako zawieszona w czasie. 
Temat wrócił teraz, gdy sytuacja w Pol-
sce się polepsza. Warto też wiedzieć, że 
z powodu walki z pandemią pracowni-
cy komunikacji również mają dodatko-
we zadania. Powstały bowiem dwa tzw. 
szczypkowozy, a więc autobusy wyko-
rzystywane z całą obsługą do szczepień. 
Chroni je podczas pracy policja. 

– Piszemy pisma do prezesów i do 
miasta – mówi Jarosław Sadłowski. 
– Walczymy o podwyżki, które chcieli-
byśmy otrzymać od przyszłego roku. 

Czy starania przyniosą efekt, będzie 
wiadomo dopiero zimą. Jeśli zmiany 
wejdą w życie, to od 1 stycznia 2022 
roku. 

– Na chwilę obecną trudno mówić 
o wymiernych efektach – przyznaje 
Jarosław Sadłowski. – Budżet miasta 
na przyszły rok jest na etapie przygoto-
wywania i planowania, nie jest jeszcze 
ustalony. 

Rzecz więc w tym, aby uzgodnić 
podwyżki na etapie planowania miej-

skich wydatków, a nie w trakcie kolej-
nego roku. 

Co ważne, chodzi o podwyższenie 
wynagrodzeń dla wszystkich pracow-
ników, a nie tylko wybranych osób. 
Łącznie to pensje ponad tysiąca osób, 
wśród których są m.in. kierowcy dopie-
ro rozpoczynający pracę. Ci otrzymują 
na rękę około 2700–2900 złotych. 

Jeśli się nie uda dojść do porozu-
mienia, w Gdyni możliwy jest strajk 
miejskiej komunikacji. To oznaczałoby 
wiele kłopotów dla osób, które codzien-
nie poruszają się autobusami i trolej-
busami. Niemniej zwróciłoby uwagę 
mieszkańców na problemy i oczeki-
wania pracowników przedsiębiorstw 
komunikacyjnych. Jedno na razie jest 
pewne, jeśli nie dojdzie do porozumie-
nia, można spodziewać się wywieszenia 
flag na budynkach oraz pojazdach, któ-
re jeżdżą nie tylko po Gdyni. 

Tomasz Modzelewski

29 lipca br. do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji ustawy, którego 
celem jest uszczelnienie i przeciwdziałanie obchodzeniu zapisów ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Przedstawicielem wnioskodawców 
jest poseł Janusz Śniadek (PiS), były przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Gdy na początku 2018 roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta zdawało się, że w końcu batalia o przywrócenie wolnych 
niedziel pracownikom handlu została przez NSZZ „Solidarność” wygrana. Tym 
bardziej że wbrew czarnym wizjom przeciwników ustawy ograniczenie handlu 
w niedziele nie wywołało negatywnych skutków dla handlu detalicznego i maso-
wych zwolnień. Z kompleksowej „Oceny wpływu ograniczenia handlu w niedzie-
le”, dokonanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na początku 
2019 roku, czyli rok po wejściu w życie ustawy, wynikało, że „zaobserwowano nie 
tylko pozytywne aspekty związane z sytuacją mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
sklepów, ale także większe zadowolenie pracowników i ich rodzin, rozwój usług 
turystycznych, noclegowych, restauracyjnych, tj. szeroko rozumianej ekonomii 
czasu wolnego, która zwiększa krąg beneficjentów ograniczania handlu w niedzie-
lę na obszar całej gospodarki. Należy wyraźnie stwierdzić, że ograniczenie handlu 
w niedziele to wsparcie dla wielu innych branż, w tym: turystyki i agroturystyki, 
gastronomii, hotelarstwa, kolei lokalnych, rekreacji i kultury. Taka regulacja przy-
nosi korzyści dla całej gospodarki kraju. Co więcej, ta sprawa dotyczy naszego 
modelu życia, a  ięc kwestii społecznych i kulturowych, wręcz cywilizacyjnych. To 
właśnie tego rodzaju względy przesądzają o ograniczeniach w handlu stosowanych 
w Europie w krajach tzw. starej Unii.

Niestety, przeciwnicy wolnych dla pracowników handlu niedziel nie złożyli broni 
i robili wszystko, aby obowiązujące w Polsce prawo ominąć. Najpopularniejszym 
sposobem jest metoda „na placówkę pocztową”. Kolejne sieci handlowe, ale także 
mniejsze sklepy, podpisywały umowy z operatorami pocztowymi i uzyskiwały status 
placówki pocztowej, co dawało im prawo do prowadzenia handlu także w niedziele 
niehandlowe.

Przeciwko takim praktykom od początku protestował NSZZ „Solidarność” i na-
ciskał na polityków, aby uszczelnić dziurawe prawo.

Projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta prze-
widuje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być placówki pocztowe 
w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo poczto-
we, w których działalność pocztowa będzie przeważająca. Jak zapisano, chodzi 
o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru 
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, stanowiącą co najmniej 50 proc. 
miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane 
z handlem.

Placówki handlowe korzystające z wyłączenia od zakazu będą zobowiązane do 
prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przy-
chód z działalności podlegającej wyłączeniu od zakazu i z pozostałej działalności. 
Ewidencja ma umożliwić inspektorom pracy kontrolę, czy dana placówka spełnia 
kryteria określone w ustawie.

Mamy nadzieję, że Sejm szybko zajmie się projektem wniesionym przez grupę 
posłów PiS i pracownicy handlu będą mogli znów spędzać niedziele ze swoimi 
rodzinami.

(mk)

„Nie możemy stać bezczynnie 
wobec łamania praw pracowniczych 
i związkowych przez obecny zarząd 
spółki i osoby z jego otoczenia, co jest 
potwierdzone przez kolejne kontrole 
Państwowej Inspekcji Pracy” – można 
przeczytać w piśmie związkowców z 19 
sierpnia br. skierowanym do premiera 
Mateusza Morawieckiego.

Związki zawodowe działające w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja SA „kolejny raz 
zwracają się o podjęcie działań” przez rząd 
w sprawie problemów mających miejsce 
w zakładzie. Jak czytamy w dokumencie, 
dzieje się tak z powodu łamania ustawy 
o sporach zbiorowych polegającego na 
utrudnianiu prowadzenia sporu, co spo-
wodowało dwukrotne powiadomienie 

przez Państwową Inspekcję Prawną proku-
ratury, która wszczęła postępowanie, po-
dejrzenia dyskryminacji dwóch członków 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
polegającej na zmianie miejsca ich pracy 
bez konsultacji z komisją oraz stwierdzenia 
dyskryminacji płacowej starych pracowni-
ków w stosunku do nowo zatrudnionych. 

Jesienią ubiegłego roku pod siedzibą 
Zarządu Morskiego Portu Gdańsk od-
była się pikieta. Związkowcy domagali 
się wówczas jasnych decyzji co do przy-
szłości spółki, wyboru inwestora strate-
gicznego, bez którego perspektywy dla 
zakładu są wysoce wątpliwe, i gwarancji 
pakietu socjalnego. 

– Decyzja o manifestacji zapadła, 
gdyż chcemy podpisać konkretne po-
rozumienie. Ogólne zapewnienia nie 
dają nam gwarancji – mówił podczas 
ubiegłorocznej manifestacji Piotr Rat-
kowski, przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” w Porcie Gdańskim 
Eksploatacja. Był to już drugi protest w 
tym miejscu w ciągu ostatnich dwóch 
lat z tymi samymi postulatami. Teraz 
związkowcy zaapelowali do premiera. 

(tm) 

Portowi związkowcy apelują do premiera 
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Uszczelnią ustawę

Jesienią ubiegłego roku pod siedzibą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk odbyła się pikieta. 
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– Panie przewodniczący, dziś z jednej 
strony słyszymy o zamrożeniu płac w 
budżetówce, z drugiej  politycy pod-
wyższają swoje uposażenia. Czy nie 
jest już najwyższy czas, aby stworzyć 
system wynagrodzeń dla tzw. budże-
tówki. Tak jak to było w dwudziesto-
leciu międzywojennym?

– W Polsce przedwojennej funkcjo-
nował przejrzysty system wynagradza-
nia pracowników państwowych, przy-
pominający swoim układem choinkę. 
Na samym jej szczycie było wynagro-
dzenie prezydenta, na dole znajdowały 
się najniższe stanowiska państwowe. 
Dokładnie wiadomo było, ile zara-
bia kolejarz czy nauczyciel. Był na-
wet rozdział na nauczycieli wiejskich 
i miejskich. Chcielibyśmy, aby powstał 
przejrzysty system wynagrodzeń pra-
cowników sfery publicznej. Drugą 
rzeczą, którą postuluje od lat „Solidar-
ność”, jest stały, coroczny mechanizm 
indeksacji wynagrodzeń. Powinien być 
on niezależny od widzimisię polityków 
i powiązany z jakimś wskaźnikiem 
ekonomicznym. Najbardziej oczywiste 
byłoby powiązanie ze wzrostem PKB. 
A więc na przykład PKB wzrasta o 3 
procent i automatycznie o tyle wzrasta-
ją wynagrodzenia w sferze budżetowej. 
Aby tzw. budżetówka też korzystała ze 
wzrostu gospodarczego. Ten mecha-
nizm podwyżek powinien dotyczyć też 
polityków, ich zarobki powinny być na 
takim poziomie, aby wykluczyć podat-
ność na korupcję. Ale mechanizmy re-
waloryzacji muszą obejmować wszyst-
kich pracowników budżetówki, w tym 
oczywiście pracowników edukacji. 
Jako oświatowa „Solidarność” walczy-
my o to od dłuższego czasu, domagając 
się waloryzacji uzależnionej od prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej.  To właśnie między innymi 
było powodem naszej pikiety 1 lipca 
br. w Warszawie. Płace nauczycielskie 
zostały kilkanaście lat temu wyłączone 
z płac całej budżetówki i mają osobne 
regulacje. Myśląc w duchu solidarno-
ściowym, jest już najwyższy czas, by 
wprowadzić indeksowany corocznie 
mechanizm wzrostu wynagrodzeń w 
całej budżetówce w postaci podobnej 
do tej „choinki” z okresu II Rzeczypo-
spolitej. 

– W 2019 roku oświatowa „Solidar-
ność” podpisała porozumienie z rzą-
dem, w którym była mowa o opra-
cowaniu i uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi nowego systemu wy-
nagradzania nauczycieli. Ten punkt 
porozumienia nie został dotrzyma-
ny. Po raz kolejny rządzący nie do-
trzymują podpisanych przez siebie 
zobowiązań. Nie buduje to zaufania 
społecznego, które jest fundamen-
tem dialogu społecznego. Obecna 

władza wiele dobrego zrobiła dla 
Polaków, ale zdarza się, niestety, że 
podchodzi lekceważąco do partne-
rów społecznych i zawieranych z ni-
mi umów.

– Rzeczywiście jest to problem. 7 
kwietnia 2019 r. oświatowa „Solidar-
ność” podpisała porozumienie, któ-
rego dotrzymanie rozwiązałoby sporo 
problemów. Rząd powinien honorowo 
je zrealizować, bo – w ocenie wielu 
osób – jego zbyt szybkie podpisanie 
doprowadziło do sporych podziałów w 
gronach pedagogicznych. Co prawda 
częściowo została wprowadzona pod-
wyżka dla nauczycieli od 1 września 
ubiegłego roku o 6 procent , ale wciąż 
nie został opracowany nowy system wy-
nagrodzeń, a tamten wzrost już prawie 
„zjadła” inflacja. W marcu tego roku 
rozpoczęły się rozmowy, ale nie przy-
niosły one efektów.  

To, co nas niepokoi, to fakt, że 
w budżecie nie zaplanowano żadnych 
pieniędzy na podwyżki, a powinno to 
być minimum około 2–3 miliardów 
złotych. Ministerstwo chce planowane 
podwyżki sfinansować z podniesienia 
pensum z 18 do 20 godzin i likwidacji 
zasiłku na zagospodarowanie młodych 
nauczycieli, a także ograniczenia fun-
duszu socjalnego w oświacie. Ale to 
jest takie mieszanie herbaty, która bez 
dodatku cukru, od samego mieszania 
nie zrobi się słodsza. Istnieje obawa, 
że jesienią sytuacja w oświacie może 
się zaognić. Sekcja gdańska, widząc te 
problemy z dialogiem, uważa, że do-
raźnie powinna nastąpić przynajmniej  
rekompensata kosztów inflacji. Co 
powinno nastąpić od 1 września br., 
a najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. Jeżeli 
strona rządowa nie podejdzie do tego 
tematu poważnie, to w okolicach Dnia 
Edukacji Narodowej rozważymy prze-
prowadzenie akcji protestacyjnej. Nie 
chcielibyśmy tego, ale może będziemy 
zmuszeni. Pracownicy oświaty potrafią 
liczyć. Jako „Solidarność” uważamy, że 
brak podwyżek wynagrodzeń to pro-
blem całej budżetówki. Mamy wrażenie, 

że taka zabawa w chowanego może się 
źle skończyć, bo jako „Solidarność” nie 
możemy stać bezczynnie, tym bardziej 
że w sferze produkcyjnej płace wzrosły 
o około 8 procent.

– Dla całego świata dwa ostatnie 
lata były szczególnie trudne. Jak 
pandemia odbiła się na środowisku 
nauczycielskim?

– Dużo się mówiło o służbie zdrowia 
w czasie pandemii. Ale również nauczy-
ciele stali się takimi bohaterami  tych 
czasów. Zapewniali minimum ładu ży-
cia rodzin. Dla przykładu – przedszkola 
były otwarte prawie przez cały czas. Po 
tych dwóch latach pracy w nadzwy-
czajnych warunkach widać, że przede 
wszystkim ludzie są bardzo zmęczeni. 
Wielu nauczycieli, którzy mają upraw-
nienia do przejścia na emeryturę, re-
zygnuje z pracy. W oświacie powstaje 
luka zatrudnieniowa, tym bardziej że 
wynagrodzenia nauczycieli stażystów 
muszą doganiać płacę minimalną. To 
już nie tylko brak nauczycieli fizyki, 
chemii, matematyki, informatyki, języ-
ka polskiego i obcych, ale też nauczania 
początkowego, szczególnie w dużych 
miastach. 

W tym roku płaca minimalna wy-
nosi 2800 złotych, od 1 stycznia 2022 r. 
ma być to co najmniej 3 tysiące złotych. 
Może dochodzić do takich sytuacji, że 
urzędy pracy będą dokładały do wyna-
grodzenia stażystów, bo musi być mini-
malne wynagrodzenie. W zeszłym roku 
doraźnie stażystom „podbito” wynagro-
dzenie, żeby nie było tego problemu, ale 
to aż się prosi o systemowe rozwiązania, 
bo pojawia się problem luki pokole-
niowej w oświacie. Ludzie z wykształ-
ceniem nie chcą wybierać pracy, która 
przez dwa lata daje im uposażenie na 
poziomie płacy minimalnej. Tym bar-
dziej że stażysta, potem nauczyciel kon-
traktowy, zazwyczaj nie ma nadgodzin. 
Ich sytuacja jest nie do pozazdroszcze-
nia i często decydują się na pracę poza 
oświatą. I ten problem dla Ministerstwa 
Edukacji, a z nim właśnie centralnie 
negocjujemy tzw. tabele wynagrodzeń 
nauczycielskich, powinien być narasta-
jącym wyzwaniem.

– Mówił Pan, że zmęczenie pandemią 
jest często przyczyną przechodzenia 
nauczycieli na emeryturę. Ostatnio 
rozmawiałam z nauczycielką jednego 
z renomowanych  liceów w Trójmie-
ście, która zdecydowała się przejść na 
emeryturę z powodu złej atmosfery w 
szkole spowodowanej wszechobecną 
dominacją ideologii gender, powodu-
jącej głębokie podziały w środowisku 
nauczycielskim. 

– Niestety, polityka wkracza w każ-
dą sferę życia. Paradoksalnie związane 
z tym negatywne zjawiska na pewien 
czas zastopowała pandemia i nauczanie 
zdalne. Jednak takie pierwsze pęknię-
cia obserwowaliśmy po nauczycielskim 
strajku w 2019 roku. Oświatowa „Soli-
darność” mówiła wówczas o potrzebie 
zasypywania podziałów i odbudowywa-
niu wspólnoty w środowisku nauczy-
cielskim. Niestety, podziały pogłębiły 
się po tzw. strajkach kobiet. 

Jako sekcja stoimy na stanowisku, 
że szkoła powinna być jak najbar-
dziej oddalona od świata polityki. W 
ustawie Prawo oświatowe są zapisy 
zabraniające ideologicznych działań. 
Naganne jest, żeby nauczyciel, a nawet 
dyrektor, wzywał dzieci do udziału w 
politycznych pikietach, żeby uczniowie 
używali awatarów z piorunami. Muszą 
obowiązywać pewne zasady. Jak choćby 
takie, jak w jednej ze szkół zawodowych 
w Gdańsku, gdzie dopuszczalne są tyl-
ko  zdjęcia legitymacyjne. Wymaga 
to oczywiście dużej kultury osobistej 
nauczycieli, a także wzmożonej roli 
dyrektora szkoły. Są osoby, którym się 
wydaje, że są tacy postępowi, a nie po-
trafią być tolerancyjni wobec odmien-
nych poglądów. Do szkoły przecież 
chodzą różne dzieci, których rodzice 
są wierzący i niewierzący. Jesteśmy 
też za tym, aby obok religii były lekcje 
etyki. Nie chcesz, młody człowieku, 
chodzić na religię, to chodź na etykę. 
A nie, że jest to dla ciebie czas wolny. 
Muszą być nauczyciele, którzy w dobry 
sposób przekażą podstawy filozoficzne 
i etyczne naszej cywilizacji. Te działa-
nia  Ministerstwa Edukacji i Nauki ma-
jące na celu wprowadzenie obowiązku 
udziału ucznia albo w lekcjach religii, 
albo w lekcjach etyki, oferujące stu-
dia podyplomowe dla nauczycieli, idą 
w dobrym kierunku. 

– Jednak obecnie w Sejmie jest usta-
wa dotycząca oświaty, która budzi 
wątpliwości w środowisku nauczy-
cielskim.

– Kontrowersyjne zapisy dotyczą 
trybu wyboru dyrektorów, szczególnie 
zmiany w składzie komisji konkursowej, 
mówiąc ogólnie, na rzecz wzmocnienia 
pozycji strony kuratoryjnej. Zdania 
w samej „Solidarności” są podzielone. 
Kontrowersje budzi także zapis wprowa-
dzający pewne ograniczenia dotyczące 
wejścia do szkół organizacji non profit. 
Tu rzeczywiście pewne uszczegółowie-
nie zapisów prawnych byłoby sprawą 
zasadną. Warto pamiętać, że od strony 
formalnej samorządy realizują zadania 
oświatowe jako zadania zlecone przez 
Państwo Polskie, na które przekazywa-
na jest tzw. subwencja. Najważniejsze, 
by zachować równowagę edukacyj-
nego stołu, którego filary stanowią: 
MEiN/kuratoria – samorządy/organy 
prowadzące – dyrektorzy/nauczycie-
le – uczniowie/rodzice. Jeżeli prawa i 
powinności którejkolwiek z tych stron 
zostaną zbyt poszerzone lub ograni-

czone, to wpłynie to na to, co w szkole 
jest podstawą, czyli na proces kształce-
nia i wychowania. Warto pamiętać, że 
właśnie to spotkanie ucznia i nauczy-
ciela jest najważniejsze i wszyscy, w tym 
struktury rządowe, samorządowe, dy-
rekcje szkół, ale i media, powinny speł-
niać tu rolę pomocniczą. A „minister” 
po łacinie oznacza „sługa, służący”, co 
mi ktoś przytomnie przypomniał przed 
laty, kiedy też nim byłem. Ta służebna 
rola wobec szkół powinna dotyczyć 
wszystkich urzędników edukacyjnych 
i włodarzy samorządów. 

– 1 września dzieci wracają do szkół. 
Przy obecnej sytuacji epidemicznej  
ma to być powrót do nauki stacjo-
narnej, a więc do pewnej normal-
ności. Jakie skutki wywarła prawie 
dwuletnia nauka zdalna?

– Nic nie zastąpi tradycyjnej formy 
nauczania w szkole. Nauka prowadzona 
zdalnie przez długie miesiące spowo-
dowała, a publikowane są już pierwsze 
wyniki badań, straty, jeśli chodzi o wie-
dzę utrwaloną rzędu 30–40 procent. Ja-
kimś przykładem problemów edukacji 
zdalnej jest fakt, że pomimo ograni-
czeń zakresu podstawy programowej, 
egzaminu maturalnego w pierwszym 
terminie nie zdało w tym roku ponad 
20 procent abiturientów.

 Z drugiej strony pojawiają się po-
ważne deficyty, jeśli chodzi o budowa-
nie przez uczniów relacji ze światem, 
szczególnie z rówieśnikami. Takim 
ubocznym skutkiem zamknięcia w do-
mach staje się choćby problem nadwagi 
części dzieci. Ale równie ważna jest sfe-
ra zachowań społecznych. W pewnym 
sensie możemy mówić o straconym 
pokoleniu. Wśród młodzieży zaczy-
nają dominować postawy egoistycz-
ne, trudniejsze staje się nawiązywanie 
relacji z innymi ludźmi, okazywanie 
empatii. Smartfon nie zastąpi realnego 
kontaktu. Poza tym nauczanie zdalne 
niesie także dla nauczycieli wiele innych 
wyzwań. Jest mniejsza zdolność tzw. 
obserwacji uczestniczącej, zauważania 
nastrojów depresyjnych u uczniów. To 
zamknięcie w domach całych rodzin, 
lęki, niepewność o pracę, też wpłynę-
ło na wzrost różnych napięć, czasami 
zjawisk przemocy domowej. Bardzo to 
przykre i głęboko nieetyczne. 

A jaki będzie ten wrześniowy powrót 
do szkół – nie wiadomo. Zaszczepio-
nych jest około 80 procent nauczycieli. 
To, o co my się upomnieliśmy w sek-
cji gdańskiej w momencie szczepienia 
nauczycieli, to możliwość szczepienia 
pracowników administracji, obsługi, 
bo przecież panie woźne i sprzątające 
też były narażone na zakażenia korona-
wirusem i jego mimowolną transmisję. 
Ale by nie kończyć naszej rozmowy 
w takim nastroju pesymistycznym, 
przywołam myśl prof. Andrzeja No-
waka, który w niedawnym wywiadzie 
dla tygodnika „Do Rzeczy” zauważył, 
że historia pokazuje, iż ludzkość radziła 
sobie z epidemiami zarówno w wiekach 
średnich, jak i w XX wieku, kiedy to 
w czasie grypy zwanej hiszpanką umar-
ło 50 milionów ludzi. Świat znajdzie 
antidotum i na pandemię COVID-19, 
i to powinno budować naszą nadzieję. 
Musimy w to wierzyć, pamiętając, że 
edukacja, obok służby zdrowia, to sfe-
ra, która pozwala zachować minimum 
społecznej normalności. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma 

Przed rokiem szkolnym 
2021/2022 

Rozmowa z Wojciechem Książkiem, przewodniczącym 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

W tym roku płaca minimalna 
wynosi 2800 złotych, od 
1 stycznia 2022 r. ma być to 
co najmniej 3 tysiące złotych. 
Może dochodzić do takich 
sytuacji, że urzędy pracy będą 
dokładały do wynagrodzenia 
stażystów, bo musi być  
minimalne wynagrodzenie. 
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Demokracja „socjalistyczna”

W systemie realnego socjalizmu, panu-
jącym w PRL, demokracja – dookreślona 
jako socjalistyczna (co skutecznie kasowa-
ło jej pierwotne znaczenie, czyli przymiot-
nik „socjalistyczna” kasował rzeczownik 
„demokracja”) –  była iluzoryczna i 
fasadowa. Konstytucja PRL zawierała 
zestaw frazesów o demokracji socjali-
stycznej, wolnościach obywatelskich, 
wolnych wyborach. W rzeczywistości 
były to slogany maskujące fakt, że głos 
decydujący mieli partyjni sekretarze 
– od podstawowej organizacji partyjnej 
przez gminnych i wojewódzkich po KC 
PZPR. Tym donioślejszy był głos pły-
nący z Olivii. Przekaz był nie tyle nie-
strawny, co niebezpieczny dla trzyma-
jących władzę towarzyszy, którzy tracili 
kontrolę nad znaczną częścią społeczeń-
stwa. W państwie, w którym rozkazywała 
partia i od 1946 roku nie do pomyślenia 
była  jakakolwiek demokratyczna pro-
cedura, wielka społeczna organizacja 
przeprowadziła demokratyczny zjazd, 
z ogromną liczbą wniosków formalnych, 
seriami pytań i ogniem polemik.  

Przygotowania

Przygotowania do ogólnopolskiego 
zjazdu rozpoczęły się pod koniec kwietnia 
1981 r. 15 lipca delegaci zostali wybrani 
w Regionie Gdańskim (tu przewodniczą-
cym był Lech Wałęsa).

Regionalne zebrania delegatów miały 
burzliwy przebieg i były areną ostrej wal-
ki wyborczej, będącej odzwierciedleniem 
ówczesnych podziałów w strukturach 
„S”. Linia konfliktu przebiegała między 
zwolennikami Lecha Wałęsy oraz grupą 
Andrzeja Gwiazdy, która domagała się 
bardziej radykalnej postawy Związku.

Napięcia sięgnęły do tego stopnia, że 
Region Gdański nie delegował na zjazd 
m.in. Anny Walentynowicz (na KZD 
jedynie jako obserwatorka), Aliny Pien-
kowskiej i Joanny Dudy-Gwiazdy.

Uczestniczyli w KZD działacze opo-
zycji. Z Komitetu Samoobrony Społecz-
nej „KOR”: Halina Mikołajska, Jan Józef 
Lipski, Henryk Wujec i Zbigniew Roma-
szewski, z Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela: Benedykt Czuma i Kazimierz 
Świtoń. Wśród delegatów na KZD nie było 
opozycjonistów: Jacka Kuronia, Adama 
Michnika, Jana Lityńskiego, gdyż delegat 
musiał posiadać miejsce stałego zatrudnie-
nia. Zabrakło też doradców „S”: Tadeusza 
Mazowieckiego, Andrzeja Wielowieyskiego, 
Jana Olszewskiego, Wiesława Chrzanow-
skiego i Władysława Siły-Nowickiego. 

„Sejmik”

Wpływ agentury SB na działania 
Związku był w 1981 r. stosunkowo nie-
wielki. Większe znaczenia miała partyj-
na propaganda w prasie (wyłamywała 
się „Gazeta Krakowska” i „Gazeta Biało-
stocka” oraz oczywiście „Tygodnik Soli-

darność” i związkowe biuletyny), radio 
i telewizja. Działania SB wobec Związku 
nasiliły się jesienią 1981, podczas zjazdu. 
Gdańska SB (biuro studiów i analiz) pro-
wadziła rozpoznanie delegatów. 

SB na zjazd wprowadziła 71 agentów, 
tylko 36 z nich  było delegatami. Do „za-
bezpieczenia” zjazdu (operacja „Sejmik”) 
zaangażowano w MSW Departament I, 
który zajął się rozpoznaniem gości zagra-
nicznych, Departament II przedstawicie-
lami placówek dyplomatycznych, Depar-
tament III zabezpieczeniem operacyjnym 
zjazdu, Departament IV oddziaływaniem 
przez doradców ze środowisk katolickich, 
a Departament Techniki zajął się zabez-
pieczeniem hali Olivia i hoteli.

Bez obaw, z rozwagą

5 września 1981 r. w katedrze oliwskiej 
odprawiona została msza św. w intencji 
Związku. Prymasa Polski, ks. abp. Józe-
fa Glempa (28 maja 1981 r. odszedł do 
Domu Ojca Stefan Kardynał Wyszyński), 
powitał biskup Lech Kaczmarek, który 
przestrzegał: 

– Uważam za rzecz wskazaną i ko-
nieczną aby niezależny związek „Soli-
darność” postępował w myśl hasła „Bez 
obawy, ale z rozwagą”.

– U początku naszego Związku były po prostu potrzeby zwykłych ludzi naszego 
kraju, ich cierpienia i zawody, nadzieje i tęsknoty. Związek nasz wyrósł z buntu 
społeczeństwa polskiego doświadczonego w ciągu przeszło trzech dziesięcioleci 
łamaniem praw ludzkich i obywatelskich; z buntu przeciwko dyskryminacji świato-
poglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. Był protestem przeciwko istniejącemu 
systemowi sprawowania władzy (...) Stanowimy organizację, która łączy w sobie 
cechy związku zawodowego i wielkiego ruchu społecznego. Zespolenie tych 
cech stanowi o sile naszej organizacji i o naszej roli w życiu całego narodu. Dzięki 
powstaniu potężnej organizacji związkowej społeczeństwo polskie przestało być 
rozdrobnione, zdezorganizowane i zagubione: jednocząc się pod hasłem solidar-
ności odzyskało siły i nadzieję. Powstały warunki dla rzeczywistego odrodzenia 
narodowego. Związek nasz – najszersza reprezentacja ludzi pracy w Polsce – chce 
być i będzie siłą sprawczą tego odrodzenia... 

Deklaracja Programowa I KZD NSZZ „Solidarność”

Okolicznościowy plakat z 1981 roku.

I KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

Zgromadzenie 
wolnych ludzi

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali Olivia w Gdańsku był manifestacją wolności i tęsknoty za demo-
kracją. Odbył się w dwóch turach: od 5 do 10 września oraz od 26 września do 7 października 1981 r. Był on niełatwą 
lekcją demokracji, ale przede wszystkim festiwalem wolności i formowaniem  etosu „Solidarności”. Zjazd miał formę 
wiecu, swoistej konfederacji. Do historii najnowszej przeszło „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W pamięci 
pozostał plakat I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z rocznym chłopczykiem dziarsko kroczącym przez 
trawnik.  
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Przed halą Olivia podczas trwania zjazdu gromadziły się setki ludzi.

Sztandar NSZZ „Solidarność”.
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NSZZ „Solidarność” powstał 
z ruchu strajkowego 1980 
roku – największego ruchu 
masowego w dziejach Polski. 
Ruch ten, zrodzony wśród 
robotników wielkich zakładów 
pracy w różnych regionach 
naszego kraju, znalazł swój 
historyczny punkt zwrotny 
w sierpniu 1980 roku na 
Wybrzeżu. Ogarnął on w ciągu 
roku wszystkie środowiska 
świata pracy: robotników 
i rolników, inteligencję 
i rzemieślników. 
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 Na Bałtyku odbywały się ćwiczenia 
sowieckiej floty, a za wschodnią granicą 
we wrześniu 1981 r. prowadzone były gi-
gantyczne manewry wojsk Układu War-
szawskiego „Zapad ’81”, przy odcinku 
granicznym PRL, na Białorusi i w repu-
blikach nadbałtyckich. 

Zadania

Na zjazd przybyło 896 delegatów z 38 
regionów, reprezentujących ok. 10 milio-
nów członków Związku, by wybrać wła-
dze krajowe i opracować program NSZZ 
„S”. Wśród delegatów znalazło się ponad 
stu członków PZPR.

Kryzys gospodarki przybierał formę 
coraz bardziej drastyczną. Z dnia na 
dzień kurczyło się zaopatrzenie w żyw-
ność i artykuły przemysłowe pierwszej 
potrzeby. Celem zjazdu „S” miało być 
również włączenie się Związku w plan 
reform gospodarczych w kraju. Obrady 
prowadził Jerzy Buzek, przyszły premier 
(1997–2001). 

Na przewodniczącego Komisji Kra-
jowej (utworzonej w miejsce Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej) NSZZ „S” 
wybrano Lecha Wałęsę, który już w I 
turze otrzymał 55 proc. głosów. Jego 
kontrkandydatami byli Andrzej Gwiazda 
(9 proc.), Marian Jurczyk (24 proc.) i Jan 
Rulewski (6 proc.). Wybrano Komisję 
Krajową (w miejsce KKP) składającą się 
z 38 przewodniczących regionów i z 69 
działaczy wybranych na zjeździe.

I KZD przyjął 70 dokumentów do-
tyczących m.in. środków masowego 
przekazu, wyborów do rad narodowych, 
spółdzielczości, sądownictwa, osób nie-
pełnosprawnych, cen i działań antykry-
zysowych, polityki wydawniczej Związku 
(dziś powiedzielibyśmy „promocji”) oraz 
rządowego projektu ustawy o związkach 
zawodowych.

Część IV Uchwały programowej pt. 
„Samorządna Rzeczpospolita” prze-
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Andrzej Gwiazda.

Obrady.

Do robotników Europy
Po latach nabrało pełnego znacze-

nia „Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej”, w którym działacze „S” 
przekazali robotnikom z państw blo-
ku sowieckiego pozdrowienia i wyrazy 
poparcia z wiarą, że niedługo wszyscy 
będą mogli się spotkać celem wymiany 
związkowych doświadczeń. Pomysło-
dawcą „Posłania do ludzi pracy Europy 
Wschodniej” był Henryk Siciński, dele-
gat z Ostrowa Wlkp. Tekst zredagowali 
Bogusław Śliwa, delegat z Kalisza, i Jan 
Lityński. MSW było dokumentem za-
skoczone.  

Delegaci zebrani w Gdańsku na pierw-
szym Zjeździe Delegatów Niezależnego, 
Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” przesyłają robotnikom Al-
banii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemiec-
kiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, 
Węgier i wszystkich narodów Związku 
Radzieckiego – pozdrowienia i wyrazy po-
parcia. Jako pierwszy niezależny związek 
zawodowy w naszej powojennej historii 
głęboko czujemy wspólnotę naszych lo-
sów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom 
szerzonym w waszych krajach jesteśmy 
autentyczną 10-milionową organizacją 
pracowników, powstałą w wyniku ro-
botniczych strajków. Naszym celem jest 
walka o poprawę bytu wszystkich ludzi 
pracy. Popieramy tych z was, którzy zde-
cydowali się wejść na trudną drogę walki 
o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że 
już niedługo wasi i nasi przedstawiciele 
będą mogli spotkać się w celu wymiany 
związkowych doświadczeń. 

Cenzura w bloku wschodnim nie ze-
zwalała na upowszechnienie dokumentu, 
a i tak przesłanie odbiło się sporym echem. 
Nawet sowiecki satrapa poddał je swej oce-
nie. Leonid Breżniew na posiedzeniu Biura 
Politycznego KC KPZR 9 września 1981 r. 
powiedział: „Zapoznałem się z tzw. Posła-
niem do narodów Europy Wschodniej. To 
niebezpieczny i prowokacyjny dokument. 
Jego autorzy chcieliby zasiać zamęt w kra-
jach socjalistycznych”. Agencja TASS i so-
wiecki dziennik „Prawda” nazwały zjazd 
„antysocjalistyczną orgią”. Pisano o siłach 
kontrrewolucyjnych i antysocjalistycznych, 
które „pod pozorem związku zawodowe-
go przygotowały otwarcie prowokacyjny 
i bezczelny” tekst, „obłędną prowokację 
wobec sojuszników Polski”.

W tym czasie Północna Grupa 
Wojsk w Polsce liczyła ok. 70 tys. żoł-
nierzy Wielkiego Brata. Wojska sowiec-
kie były rozlokowane w 77 garnizonach. 
Dowództwo znajdowało się w Legnicy, 
gdzie wojska sowieckie zajmowały wy-
dzieloną „zonę”. Podobnie było w Świd-

Centrum informacyjne. Możliwe było m.in. wyszukiwanie informacji o delegatach 
(imię, nazwisko, region, krótka notka biograficzna).

nicy. Sowieci mieli w Polsce dwadzieścia 
wyrzutni operacyjno-taktycznych. 

Generał

– Jako najstarszy generał II Rzecz-
pospolitej żyjący wiernie nad Wisłą, 
wzywam was, drodzy przyjaciele, w 
imię miłości, a nie nienawiści: uczcie 
się żyć pospołu z myślą o Polsce i tylko 
o Polsce – apelował 27 września 1981 r. 
gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz na 
I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ 
„Solidarność”. Był on m.in. do sierpnia 
1941 r. przetrzymywany w celi na Łu-
biance, bity i torturowany w śledztwie, 
później jednym z dowódców wojska 
polskiego w ZSRR na mocy układu Si-
korski–Majski.   

To on, w proteście przeciw odzna-
czeniu Leonida Breżniewa Krzyżem 
Wielkim Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, zorganizował w 1976 r. uroczy-
stość złożenia na Jasnej Górze Orderów 
Virtuti Militari przez żyjących przedwo-
jennych dowódców wojskowych. Jako je-
den z pierwszych poparł podpisem „List 
czternastu” z 1976 roku, sprzeciwiający 
się wpisaniu do Konstytucji PRL zapisu 
o nienaruszalności braterskiej więzi ze 
Związkiem Radzieckim. W 1977 r. był 
jednym z założycieli ROPCiO.  

Spór 

Podczas zjazdu nie obyło się bez tarć. 
Toczył się spór ideowy. Szczególnie wy-

raźnie ujawnił się przy próbie przyjęcia 
stanowiska wobec Komitetu Samoobrony 
Społecznej KOR oraz – co w demokracji 
naturalne – przy wyborach związkowego 
lidera, przewodniczącego Komisji Kra-
jowej. Aktywna była, choć niewiodąca, 
frakcja związkowców o radykalnie ka-
tolicko-narodowych poglądach, którym 
przewodził Paweł Niezgodzki z PAN, 
rzecznik prasowy Regionu Mazowsze 
NSZZ „S”. Dominował raczej duch filo-
zofii głoszony przez ks. Józefa Tischnera. 
Mimo to, gdy 28 września 1981 r. prof. 
Edward Lipiński wygłosił przemówienie 
i ogłosił zakończenie działalności KSS 
KOR, a delegat z Radomia, Andrzej So-
bieraj, złożył wniosek o uchwalenie po-
dziękowań dla KOR, delegaci reprezentu-
jący opcję narodową postanowili zgłosić 
inny projekt – z zapisem o Polsce katolic-
kiej, chrześcijańskich tradycjach, ale i ze 
słowami o opozycji demokratycznej. 

Kim jesteśmy  

NSZZ „Solidarność” powstał z ruchu 
strajkowego 1980 roku – największego 
ruchu masowego w dziejach Polski. 
Ruch ten, zrodzony wśród robotników 
wielkich zakładów pracy w różnych 
regionach naszego kraju, znalazł swój 
historyczny punkt zwrotny w sierpniu 
1980 roku na Wybrzeżu. Ogarnął on w 
ciągu roku wszystkie środowiska świata 
pracy: robotników i rolników, inteligen-
cję i rzemieślników. 

Artur S. Górski

Można było pozyskać wiele ciekawych przypinek...

Liczenie głosów.

widywała stworzenie Polski opartej na 
poszanowaniu praw jednostki, plurali-
zmie i demokratycznych regułach życia 
społecznego oraz ograniczenie dyspozy-
cyjności struktur państwowych wobec 
rządzącej krajem PZPR.
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dotacji na ten cel z Unii Europejskiej. 
Niestety, budowa została wstrzymana, 
a pieniądze zaprzepaszczone i wieloza-
daniowego statku nie ma.  

– Podsumowując, można powiedzieć, 
że jest to służba odpowiedzialna i 
prowadzona przez całą dobę. 

– Bardzo odpowiedzialna, prowadzo-
na non stop, podobnie jak w straży pożar-
nej czy pogotowiu. W momencie, gdy coś 
się wydarzy na morzu, mamy 15 minut na 
rozpoczęcie akcji ratowniczej. Niezależ-
nie od tego, czy jest to na przykład zwykły 
poniedziałek w środku dnia, czy Wigilia 
lub sylwester. Mamy kwadrans i w tym 
czasie musimy wyjść w morze. 

– Ile osób pracuje obecnie w SAR?
– Niecałe 300 osób, z czego w dziale 

operacyjnym, czyli w brzegowych sta-
cjach ratowniczych i na statkach około 
210–220 osób, w tym około 170 na stat-
kach, a 40 w stacjach brzegowych. 

– Czy jest to wystarczające?
– Nie, ponieważ obsada statków ra-

towniczych jest okrojona do minimum. 
Przykładowo w przypadku jednostek 
ratowniczych SAR 3000 to tylko siedem 
osób. W momencie, gdy na pomoc wyj-
dzie łódka, to na statku zostają tylko czte-
ry. Mamy też system kamer, który ktoś 
powinien obsługiwać, a, niestety, jeśli łód-
ka wychodzi do akcji, to zostają te cztery 
osoby i czasami jest z tym problem.  

– Skład został okrojony czy był taki 
od początku?

– Jest taki od chwili wybudowania 
statku. Tymczasem na podobnych okrę-

tach  w wojsku obsada wynosi około 
30–40 osób. 
– A więc kilka razy więcej.

– Około pięciu, sześciu razy. Nas jest 
za mało. Na statkach SAR 1500 pracują 
cztery osoby, poza sezonem często zało-
ga jest ograniczana do trzech: kapitana, 
oficera i jednego marynarza. W mo-
mencie, gdy trzeba będzie zrobić coś 
więcej, może zabraknąć rąk do pracy. 

– Liczba osób to niejedyny kłopot 
w SAR, ponieważ problemem są też 
zarobki. 

– …oraz wiek pracowników. 

– Nie ma chętnych? 
– Jest ich mało, ponieważ SAR nie 

oferuje nic atrakcyjnego dla młodych 
ludzi. Nowo zatrudniony człowiek, 
rozpoczynający swoją karierę zawodo-
wą, jest pozbawiony wszelkiego rodza-
ju dodatków, na przykład wysługi lat 
i przez to jego zarobki są niskie. A jeśli 
te są nieadekwatne do tego, co robi, to 
przyjdzie, popracuje i odejdzie, chyba 
że będzie bardzo mocno zaangażowa-
ny w ratownictwo morskie. Ale samym 
hobby rodziny się nie wyżywi. Drugi 
kłopot jest taki, że pracownicy na stat-
kach muszą posiadać wysokiej klasy 
dokumenty morskie. 

– Wymagania są wyśrubowane?
– Bardzo. Przykładowo mechanicy 

muszą posiadać dyplom najwyższej 
klasy, jaka jest możliwa. Dla porów-
nania: z tymi samymi dokumentami 
można być starszym mechanikiem na 
wszystkich statkach świata, w każdej 
flocie, z ogromnym „maerskiem”, który 
przychodzi do Polski, włącznie. Zarobki 
są więc nieadekwatne do wymaganych 
kwalifikacji. Na wspomnianych kon-
tenerowcach Maersk to kwoty rzędu 
15–20 tysięcy euro na miesiąc, a w SAR 
człowiek nie zarobi tyle w ciągu całego 
roku. U nas w grupie starszych mecha-
ników są osoby mające 70 lat. 

– I są jeszcze w służbie?
– Tak, na statku ratowniczym udzie-

lającym pomocy ludziom na morzu. 
Średnia wieku w grupie zawodowej 
starszych mechaników, a więc osób 
mogących pochwalić się najwyższym 
dyplomem, to około 60 lat. Na kilka-
naście zatrudnionych osób cztery są 

5-procentowy fundusz premiowy. Moż-
na powiedzieć, że zmniejszono wyna-
grodzenie o 5 procent. Stąd cała akcja. 
Nasze zarobki powinny odnosić się do 
średnich zarobków we flocie, a nie do 
najniższej płacy w kraju. Przykłado-
wo kapitan żeglugi wielkiej zarabia we 
flocie 10–12 tysięcy euro miesięcznie, 
więc w ratownictwie powinien mieć np. 
połowę tej kwoty. Ale wynagrodzenia to 
jedno, a kiepski system pracy to drugie. 
Obecnie mamy 15 dni dyżuru i 15 dni 
wolnego. To jest dobra koncepcja, tylko 
że w ciągu tych 15 dni dyżurujących je-
steśmy przez 24 godziny w stanie goto-
wości. Pracujemy więc przez 24 godziny 
na dobę, a do wynagrodzenia liczy się 
nam tylko 10 godzin pracy.

– A pozostały czas? 
– To tak zwane pogotowie, nawet 

nie dyżur, który wiązałby się, zgodnie 
z przepisami, z wynagrodzeniem. Pozo-
stajemy w pogotowiu, czyli w gotowości 
do rozpoczęcia akcji, i za tę gotowość 
dostajemy niewiele ponad 3 złote za 
godzinę. W jakiej pracy dostaje się ta-
kie wynagrodzenie? Jeśli lekarz jest na 
dyżurze SOR przez 24 godziny na dobę, 
to nikt nie płaci mu 3 złotych, nawet 
jeśli będzie przez część tego czasu od-
poczywał. Poza tym u nas każdy dzień, 
w tym świąteczny, jest traktowany tak 
samo i nie ma rozróżnienia. Nawet 
jeśli skończę akcję ratowniczą, położę 
się spać, to może być tak, że za pół go-
dziny zostanę obudzony, aby jechać do 
następnej. Nie powiem przecież, że nie 
jadę, ponieważ się nie wyspałem, skoro 
ktoś właśnie teraz potrzebuje pomocy.  
I tu jest nasz dylemat. Z jednej strony 
protestujemy, ale z drugiej nie za bardzo 
możemy strajkować.  

– Ze względu na odpowiedzial-
ność?

– Nie wyobrażam sobie, żeby kie-
rowca karetki pogotowia powiedział, że 
skoro za mało zarabia, to nie pojedzie, 
gdy otrzyma wezwanie. 

– Co więc można było dotychczas zro-
bić w ramach akcji protestacyjnej?

– Rozwiesiliśmy banery informacyj-
ne na wszystkich bazach ratowniczych, 
każdemu, kto jest związany z tematyką 
ratownictwa morskiego, przekazuje-
my ulotkę z informacją o tym, co jest 
nie w porządku w SAR i co należało-
by zmienić. Prowadzimy też rozmowy 
z dawnym Ministerstwem Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a obec-
nym Ministerstwem Infrastruktury. 
W ramach pracy sejmowej komisji zaj-
mującej się gospodarką morską podjęty 
został dezyderat skierowany do rządu 
w sprawie zwiększenia naszego fundu-
szu wynagrodzeń. 

– O jaką kwotę?
– 5 milionów złotych na rok. 

– Jak przełoży się to na konkretnego 
pracownika? 

– To około 1 tysiąca złotych na osobę. 
W każdym razie 5 milionów złotych dla 
budżetu państwa jest niewielką kwotą, 
a dla naszej firmy to bardzo dużo. Po-
zwoliłoby to na utrzymanie obecnych 
pracowników w sytuacji, gdy wiele osób 
odchodzi szukać innej pracy na wolnym 
rynku. Jeżeli bowiem marynarz odbiera 
2200–2300 złotych wypłaty za 15 dni 
służby poza domem, to słabo. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Ratownictwo 
morskie potrzebuje 
podwyżek

Morska Służba Poszukiwania i Ra-
townictwa dopomina się o podwyż-
szenie wynagrodzeń pracowników.

W SAR pracuje niecałe 300 osób. 
Działają dwa morskie centra koor-
dynacyjne: w Gdyni i w Świnoujściu 
oraz 14 baz ratowniczych rozsianych 
po całym wybrzeżu. Ich pracownicy 
są gotowi do rozpoczęcia akcji w każ-
dym momencie, w ciągu kwadransa 
od otrzymania wezwania.

W 2002 roku, gdy powstawała 
służba SAR, pensja zasadnicza kapi-
tana jednostki wynosiła około trzech 
najniższych krajowych, obecnie 
– półtora. W przypadku marynarza 
wskaźnik ten wynosił około 1,8, teraz 
jest poniżej najniższej krajowej. Co 
więcej, w tym roku wynagrodze-
nia zostały obniżone o 5 procent, 
ponieważ m.in. SAR stracił fundusz 
premiowy. 

W 2018 roku SAR otrzymał 
obietnicę podwyżki na pracownika 
w wysokości około 1 tysiąca złotych. 
Skończyło się na tym, że pracownicy 
otrzymali pierwszą transzę, a potem 
już nic więcej. W związku z tym spra-
wa była poruszana podczas ostatnich 
posiedzeń sejmowej Komisji Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
W lipcu przyjęty został dezyderat. 
W skierowanym do premiera piśmie 
wskazano na oczekiwanie pod-
niesienia kwoty przeznaczonej na 
fundusz wynagrodzeń w SAR o 5 
milionów złotych, co dałoby średnio 
1 tysiąc złotych na osobę (związkow-
com zależy na tym, aby podwyżki 
otrzymali wszyscy: załogi statków, 
brzegowych stacji ratowniczych, 
morskich centrów koordynacyjnych i 
administracji). 

Protestujemy, ale w tej pracy 
nie możemy strajkować 

Rozmowa z Dariuszem 
Słomińskim, 
przewodniczącym Komisji 
Międzyzakładowej 
Morskich Służb 
i Przedsiębiorstw 
Ratowniczych

– Zacznijmy od tego, czym zajmuje 
się SAR (ang. Search and Rescue)? Jak 
szeroki jest to zakres działalności?

– W ramach SAR funkcjonują statki 
ratownicze oraz brzegowe stacje ratow-
nicze. Zadaniem statków i ich załóg jest 
udzielanie pomocy ludziom będącym w 
niebezpieczeństwie na morzu oraz zwal-
czanie zanieczyszczeń olejowych. Do 
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Pozostajemy w pogotowiu, 
czyli w gotowości do 
rozpoczęcia akcji, i za tę 
gotowość dostajemy niewiele 
ponad 3 złote za godzinę. 
W jakiej pracy dostaje się 
takie wynagrodzenie? Jeśli 
lekarz jest na dyżurze SOR 
przez 24 godziny na dobę, to 
nikt nie płaci mu 3 złotych, 
nawet jeśli będzie przez część 
tego czasu odpoczywał. 
Poza tym u nas każdy dzień, 
w tym świąteczny, jest 
traktowany tak samo i nie ma 
rozróżnienia.

Banery wiszą m.in. na brzegowych stacjach. Na zdjęciu – Górki Zachodnie.
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ratowania życia na morzu posiadamy 
trzy statki typu SAR 3000 oraz siedem 
jednostek typu SAR 1500, z których 
najstarsza ma ponad 24 lata. Do zwal-
czania zanieczyszczeń olejowych mamy 
dwie jednostki. Jedna z nich stacjonuje 
w Gdyni, a druga w Świnoujściu. Pierw-
sza została zbudowana na początku lat 
80., a druga w połowie lat 90., więc obie 
nadają się do wymiany. Przez dobre 10 
lat staraliśmy się, jako firma, o wybu-
dowanie nowego statku wielozadanio-
wego. Dostaliśmy nawet 85 procent 

już na emeryturze. To ludzie, którzy 
zakończyli swoją karierę zawodową 
i dalej pracują w ratownictwie mor-
skim, udzielając pomocy na morzu. 
Tak wygląda nasza sytuacja. Ja jestem 
najmłodszy z mechaników. 

– Ile ma Pan lat?
– Pięćdziesiąt. 

– I nie ma młodszych?
– Wśród starszych mechaników nie 

ma i nie zapowiada się na to, żeby byli. 

– Jak to zmienić? Co można zrobić?
– Przede wszystkim trzeba podnieść 

wynagrodzenia, a na razie – zamiast 
podwyżki – obcięto nam dodatek do 
pensji. Od maja jesteśmy w trakcie akcji 
protestacyjnej, ponieważ zabrano nam 
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– Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej 
należy się Panu jak mało komu. Od 
1970 roku angażuje się Pan w dzia-
łalność na rzecz praw pracowniczych. 
Ideały „Solidarności” są, przynajmniej 
werbalnie, częściowo realizowane, w 
sferze pakietów socjalnych są realizo-
wane niemal wprost. Pan upominał się 
o godność ludzi z drugiego szeregu 
opozycji wobec reżimu PRL i na rzecz 
utrzymania i przywracania tzw. zbio-
rowej pamięci?

– Pan Bóg daje ludziom rozmaite 
talenty. Mnie dał dobrą pamięć i nakaz 
pracy na patriotycznym polu. Pocho-
dzę z Ziemi Świętokrzyskiej. W latach 
50. znalazłem się na Wybrzeżu. Byłem 
i jestem zafascynowany historią. Czyta-
łem książki od dziecka, aż mnie mama 
karciła, że nafty szkoda (śmiech). W 
1979 roku usłyszałem słowa „Nie lę-
kajcie się!”. Trzeba było działać, bronić 
krzyża, bronić Polski. Nie wziąłem się 
znikąd. W porcie pracowałem od lat 
60. Byłem brygadzistą. Miałem wiele  
uprawnień – operatora sprzętu, dźwigów 
samojezdnych. Po strajkach z 1970 roku 
dzięki zaufaniu ludzi, na fali zmian, wy-
brano mnie na przewodniczącego Rady 
Zakładowej w porcie gdańskim. Mimo 
że byłem bezpartyjny. Może miałem 
być jakimś alibi, nie wiem. W tym cza-
sie PZPR zawłaszczyła niemal wszystkie 
sfery życia politycznego i społecznego. 
Ostał się nam jedynie Kościół. W 1976 
roku wpisali do Konstytucji PRL prze-
wodnią rolę partii i przyjaźń oraz nie-
naruszalną braterską więź ze Związkiem 
Radzieckim (10 lutego 1976 r. Sejm, 
przy jednym głosie wstrzymującym się 
posła Koła „Znak” Stanisława Stommy, 
uchwalił nowelizację konstytucji PRL – 
dop. red.). Odmówiłem podpisania listu 
poparcia do Rady Państwa. Wiedziałem, 
że był to ustrój stosujący represję w imię 
socjalistycznej fikcji, posługujący się za-
kłamanym językiem…

– Nowomową, jak ją opisał George 
Orwell.

– Robotnicza i zjednoczona partia 
była tylko z nazwy, demokracja była so-
cjalistyczna,  patriotyzm miał służyć ce-
lom ideologicznym oraz cementowaniu 
braterstwa z krajami pod dominacją mo-
skiewską. Przedwojenni oficerowie byli 
im potrzebni, by odbudować wojsko i 
Marynarkę Wojenną. Drugi etap to były 
szykany, to były więzienia i nawet wyroki 
śmierci, na przykład na komandorów, w 
tym Stanisława Mieszkowskiego. 

– Nie uniknęli represji generałowie, 
którzy wrócili do kraju: Kuropieska, 
Boruta-Spiechowicz. 

– Nawet komunista Spychalski trafił 
do więzienia. Postawę hańbiącą przyjął 
Rola-Żymierski, legionista, przedwojen-
ny generał, co prawda zdegradowany, 
który podjął współpracę z komunistami 
i z NKWD. System był zbrodniczy, to 
oczywiste.

– Nie można nawet ustalić, ile osób 
dokładnie zostało skazanych na naj-
wyższy wymiar kary przez system 
bezprawia za działanie w podziemiu 
do 1956 roku.

– Dotyczy to tych, którzy nie pogodzi-
li się z komunistyczną okupacją w okre-
sie powojennym,  żołnierzy podziemia 
niepodległościowego. Próbowano doko-
nać zbrodni zapomnienia, pozbawienia 
godności. 

– Przypomnijmy też pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego, oficera Sztabu 
Generalnego WP (awansowanego 
pośmiertnie na generała brygady), 
który, gdy uświadomił sobie skalę za-
grożenia dla Polski ze strony strategii 
wojennej, jako pola konfliktu nuklear-
nego i kontruderzenia NATO na drugi 
rzut Armii Radzieckiej, podjął współ-
pracę z CIA i z NATO. Kulisy jego zde-
maskowania są tajemnicze i bolesne, 
dla wielu jest on szpiegiem…

– Pułkownik Kukliński to postać dla 
nas bardzo bliska, szczególna. Działał 
na rzecz Polski, by nie stała się polem 
atomowej bitwy. Wydaliśmy o pułkow-
niku książkę. Wystąpiliśmy o nadanie 
Ryszardowi Kuklińskiemu honorowego 
obywatelstwa miasta Gdańska. Otrzymał 
je 3 maja 1998 roku. Byłem inicjatorem 
jego uhonorowania oraz ufundowania i 
umieszczenia tablicy ku jego czci w ba-
zylice Mariackiej. Byłem na pogrzebie 
pułkownika, ubrany w togę rajcy gdań-
skiego. Występowaliśmy o honorowe 
obywatelstwo dla Ronalda Reagana, 
Margaret Thatcher, Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego, ks. Stanisława Bogdanowicza. 
Ulicy imienia generała Kuklińskiego 
nie udało się przeforsować. Podobnie 
jak należnego uhonorowania profesora, 
wybitnego architekta Szczepana Bauma, 
członka naszego stowarzyszenia, projek-
tanta kilkunastu kościołów, lotniska, tablic 
pamiątkowych, w tym tablicy w bazylice 
Mariackiej poświęconej tym, którzy mo-
dlili się o wolną Polskę w kaplicy Matki 
Boskiej Ostrobramskiej, krzyża i tablic 
upamiętniających spotkanie Jana Pawła 
II z młodzieżą na Westerplatte czy parku 
im. Reagana. On nie był z „gdańskiego 
towarzystwa”. Nie godzimy się na takie 
pojmowanie i selekcjonowanie zasług 
i honorów. Patriotyzm na wzór socjali-
styczny dotyczył też m.in. Westerplatte. 
Nie mogliśmy się zgodzić, że usuwa się 
krzyż znad żołnierskich mogił, w jego 
miejsce stawia się sowiecki czołg T-34. 
To uwłaczało pamięci poległych. 

– Po transformacji nie dołożono 
starań, by godnie upamiętnić to 
miejsce, pochować żołnierzy. Eks-
humacje prowadzone od zeszłego 
roku przyniosły odkrycia i pewne 
niespodzianki, jak doczesne szcząt-
ki żołnierzy niemieckich w grobach 
westerplatczyków.

– Kto miał tego dopatrzyć? Dla ko-
munistów ważny był symboliczny grób, 

jako pomnik i polityczny znak patrio-
tyzmu PRL. Oni mieli swoje podejście 
do religii, nie szanowali wiary. W 1981 
roku westerplatczyków zachęciliśmy do 
wsparcia starań o przywrócenie krzyża 
na Westerplatte. My, gdańscy portow-
cy, mieliśmy Westerplatte pod bokiem. 
Było naszym obowiązkiem zadbanie o 
właściwy wymiar tego miejsca. Pełniąc 
służbę wojskową w Kaszubskiej Bryga-
dzie WOP widziałem mogiłę żołnierzy 
Westerplatte, którą wybudował kpt. 
Franciszek Dąbrowski. Był tam krzyż. 
Krzyż w 1962 roku władza komuni-
styczna usunęła i ustawiono tam czołg 
T-34. Mieszkałem naprzeciwko Mor-
skiego Domu Kultury w Nowym Por-
cie. Na jego tyłach był cmentarz. Tam 
krzyż został wkopany. (Przypomnijmy: 
w ramach walki z religią krzyż został 
usunięty i miał trafić na wysypisko. Kie-
rowca ciężarówki, mimo ryzyka, zawiózł 
krzyż na plebanię w Nowym Porcie i na 
cmentarzu, w krzewach bzu, ukrył go 
ks. Jan Gustkowicz – dop. red.). 

– Przywrócenie krzyża na Westerplat-
te było postulatem portowców w 1980 
roku.

– We wrześniu 1980 roku Lech 
Wałęsa był poinformowany o naszym 
postulacie przywrócenia krzyża. Nie 
za bardzo wiedział, o co nam chodzi. 
Na odsłonięciu krzyża w sierpniu 1981 
roku się pojawił. W końcu krzyż wró-
cił na stałe, na właściwe miejsce, dwa-
dzieścia lat po przemianach. Jednak po 
1989 roku na należyte zagospodarowa-
nie i oddanie czci jakoby ciągle brako-
wało pieniędzy. Do teraz. Kombatanci 
też przeszli swoje. Ich byt był skromny. 
O renty inwalidzkie dla westerplatczy-
ków występowałem jako poseł. Mówi-
łem, że Krzyż Virtuti Militari otrzymał 
Breżniew, ale nie wszyscy westerplat-
czycy, o rentach nie wspominając. 

CZESŁAW NOWAK
Gdański portowiec, działacz „Solidarno-
ści”, więzień WRON w stanie wojennym. 
Jest jednym z założycieli i prezesem 
Stowarzyszenia „Godność”. Jest inicjato-
rem przywrócenia krzyża nad mogiłami 
żołnierzy poległych na Westerplatte,  
budowy pomnika Ronalda Reagana 
i Jana Pawła II, a także pomnika Anny 
Walentynowicz. W latach 1989–1993 był 
posłem na Sejm (OKP, PC), był gdańskim 
radnym w latach 1998–2006. Od 1960 r. 
był pracownikiem Portu Gdańsk, uczest-
niczył w strajkach w 1970, 1980, 1981 
i 1988 roku. Aresztowany w 1982 roku 
i skazany na cztery i pół roku więzienia, 
a także w 1988 r. za próbę zorganizowa-
nia strajku. Jest współzałożycielem Poro-
zumienia Centrum, nagrodzonym przez 
IPN tytułem Kustosz Pamięci Narodowej. 

– W 1981 roku propaganda wszczęła 
awanturę, że krzyż przysłania czołg 
T-34, a „Solidarność” prowadzi anty-
radziecką kampanię, zmierzającą do 
usunięcia czołgu. 

– Krzyż był przesuwany z miejsca na 
miejsce. Stał wyłączony z uroczystości. 
Nam nie chodziło, by czołg, co nam za-
rzucali, zrzucić do kanału portowego. 
Po latach czołg usunięto z żołnierskich 
mogił i krzyż wrócił na mogiły żołnie-
rzy. Na Westerplatte naprawiliśmy tę 
profanację. 

– W imię prawdy i pamięci? 
– My, moi koledzy z „Godności”, 

czujemy się szarymi żołnierzami „So-
lidarności” i wolnej Polski, którzy 
kierują się słowami św. Jana Pawła II, 
wierni jesteśmy jego przesłaniu, że każ-
dy znajduje w życiu swoje Westerplatte, 
jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć 
i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, której 
warto bronić. Tytuł Kustosza Pamięci 
Narodowej jest nieco na wyrost. Byli 
i są ze mną inni. Zdecydowano, bym ja 
otrzymał ten tytuł, ale uważam, że on 
należy się członkom Stowarzyszenia 
„Godność”, którzy przyczynili się do 
zadbania o pamięć, o prawdę, o naszą 
historię. Jestem na ich czele, ale to było 
i jest nasze wspólne działanie. Nie po 
to, by dostać wyróżnienie czy tytuł. To, 
o czym mówiliśmy od lat, nie było po-
pularne ani nie było powszechne. Robi-
liśmy tak z potrzeby serca. My, portow-
cy, daliśmy swoją daninę za wolność. 54 
portowców zapłaciło za to więzieniami, 
obozami internowania. W 1988 roku to 
u nas trzystu ludzi zwolniono dyscypli-
narnie z roboty. Drogowskaz życia za-
prowadził mnie w stanie wojennym do 
więzienia, ale i na spotkanie z Ojcem 
Świętym, który po latach powiedział do 
mnie podczas audiencji: „Wspominam 
Westerplatte”. 

Rozmowa z Czesławem Nowakiem, gdańskim portowcem, 
działaczem „Solidarności”, więźniem WRON w stanie 
wojennym, uhonorowanym przez IPN tytułem Kustosz 
Pamięci Narodowej

Szary żołnierz w obronie pamięci
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Czesław Nowak  otrzymał tytuł  Kustosz Pamięci Narodowej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

– Teraz postulujecie Państwo wy-
stawienie pomnika Ignacego Jana 
Paderewskiego w Gdańsku. Jest 
w Poznaniu, w Krakowie, we Wrocła-
wiu, w stolicy. Nie na Pomorzu, a to 
Paderewskiemu przede wszystkim, 
generałowi Hallerowi i Romanowi 
Dmowskiemu, zawdzięczamy Po-
morze i Wielkopolskę w granicach II 
Rzeczypospolitej...

– Ignacy Jan Paderewski zjednał dla 
nas Amerykanów, ich prezydenta Wilso-
na. Przed koncertami wygłaszał płomien-
ne mowy o tym, czym jest Polska i kim 
są Polacy. Przyczynił się walnie do odzy-
skania części Pomorza i Wielkopolski dla 
Polski. Jest symbolem walki o granice pół-
nocne i zachodnie. W 1981 roku „Żołnierz 
Wolności” pisał, że nie ma takiej siły, która 
usunie czołg z Westerplatte. O mogiłach 
nie pisali. Siła się znalazła. Oby sił nam 
starczyło, ale ja mam już ponad 83 lata. 

Rozmawiał Artur S. Górski
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O godziwą płacę

Koszt zatrudnienia pracownika 
w Polsce należy do jednych z najniższych 
w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia 
nowych inwestycji jest to, szczególnie 
biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy 
spowodowany pandemią COVID-19, 
pozytywne zjawisko. Należy jednak pa-
miętać, że niskie koszty pracy wiążą się 
ze stosunkowo niskimi płacami. Praca 
może być źródłem satysfakcji, szacunku 
i bogactwa. Ale nie może być ciężkim, 
poniżającym, niszczącym zdrowie i siły 
codziennym trudem.

Jak zarabiamy?

Zarobki są zróżnicowane ze względu 
na branże. Najlepiej płaci się w IT (ok. 10 
tys. zł brutto miesięcznie) oraz wyższym 
urzędnikom i kierownikom (ok. 7 tys. 
zł), ale w branży „zakwaterowanie i ga-
stronomia” już tylko ok. 4 tys. zł brutto. 
Najmniej zarabiają „pracownicy wyko-
nujący prace proste” (ok. 3 tys. zł brutto) 
oraz „pracownicy usług i sprzedawcy” 
– 3,2 tys. zł brutto. Płace są też zróżnico-
wane regionalnie. Województwa, w któ-
rych średnie płace w pierwszym kwar-
tale br. były najwyższe, to pomorskie, 
dolnośląskie oraz małopolskie (średnie 
miesięczne zarobki brutto ok. 6070 zł) 
oraz Warszawa (7405 zł). Na drugim bie-
gunie są województwa warmińsko-ma-
zurskie oraz podkarpackie ze średnimi 
zarobkami 5310 zł miesięcznie. 

Podwyżki dla wybrańców

Premier Morawiecki ogłosił sukces 
rządu, chwaląc się 28-miliardową nad-
wyżką budżetową.   Jeżeli jest tak dobrze, 
to podzielcie się z pracownikami sfery 
budżetowej – chce się powiedzieć. 

Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do 
wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.  

Postulat 9 MKZ z 17 sierpnia 1980 r.  

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za 
jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 

 Kodeks pracy, art. 183c §1.

Jak pracujemy, jaka jest nasza 
wydajność i czy nam dobrze płacą?

Godna płaca za wykonaną pracę zaspokaja ludzkie potrzeby, daje poczucie godności i zapewnia bezpieczeństwo 
ekonomiczne pracownikowi oraz jego rodzinie. Trudno o jedną kwotę, uniwersalną. Różne są ludzkie potrzeby 
i ambicje oraz koszty życia w poszczególnych regionach. Płaca to też instrument gospodarczy, jeden z bodźców 
kształtujących koniunkturę. 

– Rozporządzenie podpisane przez 
prezydenta RP Andrzeja Dudę o pod-
wyżkach dla marszałków Sejmu i Senatu, 
ministrów i wiceministrów oraz innych 
osób sprawujących wysokie funkcje pań-
stwowe, w kontekście planowanego za-
mrożenia wskaźnika wzrostu wynagro-
dzeń w państwowej sferze budżetowej, 
budzą poważne wątpliwości natury mo-
ralnej i staną się przyczyną poważnych 
napięć społecznych – przestrzegał nie-
dawno lider NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda, powtarzając związkowe żądanie 
podniesienia płac pracownikom sektora 
finansów publicznych.

Przemawia za tym niewspółmierne 
do obowiązków i odpowiedzialności 
wynagrodzenie, pensje, które nie zmie-
niły się od dekady, krótka ławka fa-
chowców, którzy wolą pracę dla sektora 
prywatnego. Argumenty przemawiające 

za podwyżkami dla członków rządu od 
premiera po wiceministrów oraz dla 
marszałków należałoby uznać za racjo-
nalne i uzasadnione, o ile pójdzie za tym 
jakość ich pracy. Czy wypracowany zo-
stanie system przyciągania kadr do ad-
ministracji, czy raczej będzie to sposób 
na nagradzanie działaczy? 

– Jako NSZZ „Solidarność” nie wy-
obrażamy sobie, aby posłowie oraz se-
natorowie nie zagłosowali za naszym 
postulatem 12-procentowego wzrostu 
wskaźnika wynagrodzeń dla „budżetów-
ki”. Oczekujemy od rządu zagwaranto-
wania niezbędnych środków w budżecie 
państwa na 2022 rok. Liczymy na popar-
cie naszych postulatów przez prezyden-
ta RP oraz równie aktywną postawę, jak 
w przypadku wzrostu  wynagrodzeń dla 
wysokiej rangi urzędników państwo-
wych –  apeluje Piotr Duda. 

Przed trzema laty parlament zdecydo-
wał, na wniosek prezesa PiS, o mniejsze-
niu o 20 proc. wynagrodzeń poselskich 
i ministerialnych. Tym razem wybrano 
drogę prezydenckiego rozporządze-
nia (na mocy art.142 Konstytucji RP), 
wprowadzając podwyżki dla premiera, 
marszałków Sejmu i Senatu, członków 
rządu i parlamentarzystów. Premier 
i marszałkowie otrzymają ponad 20 
tys. zł miesięcznie (w przypadku mar-
szałków oznacza to wzrost o 75 proc.), 
wicepremierzy dostaną po 5 tys. złotych 
więcej – do 18 tys. zł, a wiceministrowie 
podwyżki do ponad 16 tys. zł.

Granica przyzwoitości państwa

Komisja Europejska przedstawiła 
projekt dyrektywy w sprawie tzw. eu-
ropejskiej płacy minimalnej. W doku-
mencie pojawił się wskaźnik tzw. progu 
przyzwoitości, ale ma on tylko charakter 
orientacyjny. Europejska Konfederacja 

Związków Zawodowych (ETUC) do-
maga się, aby wskaźnik ten był obowią-
zujący, aby ustawowe płace minimalne 
nie były niższe niż 60 proc. mediany 
wynagrodzenia i 50 proc. średniego wy-
nagrodzenia w państwie członkowskim. 
Ustawowe płace minimalne muszą wy-
starczać do zapewnienia godziwego po-
ziomu życia i „progu przyzwoitości”. 24 
miliony pracowników, najmniej zarabia-
jących w Unii Europejskiej, otrzymało-
by podwyżkę do „progu przyzwoitości”. 
Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych domaga się, aby dyrekty-
wa zawierała gwarancję „adekwatności”, 
która oznacza, że państwa członkowskie 
mogą decydować o poziomie, na jakim 
mają być wypłacane ich ustawowe płace 
minimalne powyżej progu.   

W 21 z 27 państw Unii Europejskiej, 
które wprowadziły płacę minimalną, 

najniższa jest w Bułgarii (w przeliczeniu 
312 euro, czyli ok. 1300 zł). Mieszkańcy 
Luksemburga mogą liczyć na siedem 
razy wyższą płacę minimalną, wyno-
szącą 2142 euro, czyli 9,7 tys. zł. Fede-
ralna płaca minimalna w USA wyniosła 
w przeliczeniu 5,1 tys. zł miesięcznie w 
2020 r. Dziewięć państw członkowskich 
UE ma miesięczną płacę minimalną w 
granicach 400–600 euro. Polska znajdu-
je się w środku stawki. Nasze 615 euro 
plasuje nas na 13. pozycji wśród państw 
UE.  Parytet siły nabywczej (Purchasing 
Power Standard) przesuwa nas nieco w 
górę stawki i plasuje nas na 10. pozycji.  

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techno-
logii proponuje, aby w przyszłym roku pła-
ca minimalna została podniesiona o 200 
zł, do 3 tys. zł brutto za pracę na pełnym 
etacie. To  mało ze względu na prognozo-
wany wzrost gospodarczy. Od lat jednym z 

Zarobki są zróżnicowane ze 
względu na branże. Najlepiej 
płaci się w IT (ok. 10 tys. zł brutto 
miesięcznie) oraz wyższym 
urzędnikom i kierownikom 
(ok. 7 tys. zł), ale w branży 
„zakwaterowanie 
i gastronomia” już tylko ok. 4 tys. 
zł brutto. Najmniej zarabiają 
„pracownicy wykonujący 
prace proste” (ok. 3 tys. zł 
brutto) oraz „pracownicy usług 
i  sprzedawcy” – 3,2 tys. zł 
brutto. 
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Przeciętne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru 
świadczeń  (w złotych)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40 794,24 (3399,52 x 12)

42 260,04 (3521,67 x 12)

43 800,72 (3650,06 x 12)

45 401,52 (3783,46 x 12)

 46 797,36 (3899,78 x 12)

 48 566,52 (4047,21 x 12)

 51 258,12 (4271,51 x 12)

  55 020,36 (4585,03 x 12)

  59 018,04 (4918,17 x 12)

    62 009,64 (5167,47 x 12)
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*) Za lata 2008–2021 – od 1 stycznia.
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Przeciętne wynagrodzenie (w złotych)
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celów strategicznych NSZZ „Solidarność” 
jest płaca minimalna na poziomie co naj-
mniej 50 procent przeciętnego wynagro-
dzenia. W 2021 r. i minimalne wynagro-
dzenie stanowi 53 proc. prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej, co oznacza wypełnienie 
dyrektywy o płacy minimalnej.

2800 zł brutto (netto 2061,67 zł) lub 
18,30 zł brutto za godzinę pracy pobiera 
ok. 1,6 miliona Polaków. Z płacą mini-
malną powiązane są: dopłata do pensji 
20 proc. stawki godzinowej wynikającej z 
płacy minimalnej w związku z pracą w go-
dzinach nocnych, wynagrodzenie za czas 
przestoju w firmie nie może być niższe od 
płacy minimalnej, odprawa w przypadku 
zwolnień grupowych wynosi do 15-krot-
ności minimalnego wynagrodzenia.

Socjalna Europa? 

W państwach „starej” UE stawki 
płacy minimalnej wynoszą od 9 euro za 
godzinę. We Francji to 10,25 euro, przy 
35-godzinnym tygodniu pracy, a w Luk-
semburgu 11,97 euro. Pensja minimalna 
w Niemczech (der Mindestlohn) wyno-
si 9,50 euro za godzinę. W Niemczech 
czerwono-czarna koalicja, czyli SPD 
i CDU/CSU, przyjęła, że od 2015 r. 
obowiązuje ustawowa płaca minimalna 
i stopa bezrobocia  okazała się najniższa 
od zjednoczenia w 1990 r. U nas w tym 
samym 2015 roku występowało jeszcze 
zjawisko zatrudniania pracowników na 
podstawie umów cywilnoprawnych na 
godziny za bardzo niskie stawki. Do-
tyczyło to zwłaszcza ochrony mienia i  
osób oraz usług sprzątania. Wprowadze-
nie minimalnej stawki za godzinę pracy, 
powiązane z minimalnym wynagrodze-
niem, ograniczyło patologię. 

Urok średniej pensji

Średnia pensja w sektorze gospodarki 
wyniosła w 2020 roku 5411,45 zł brutto. 
W stosunku do 2019 roku ta kwota wzro-
sła o 243,47 zł, kiedy to przeciętne wy-
nagrodzenie wynosiło 5167,98 zł brutto. 
Średnia krajowa  była wysoka nie tylko 
jak na kryzys gospodarczy, wywołany 
epidemią koronawirusa. W grudniu 2020 
roku padł rekord średniego wynagrodze-
nia, które wyniosło 5973,75 zł. A prze-
cież średnia krajowa spadła do 5285 zł 
w kwietniu ub.r., w maju do 5119,94 zł. 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw w drugim kwartale 2021 
r. wyniosło 5504,52 zł, zaś w czerwcu br. 
było wyższe o 9,8 proc. r/r i wyniosło 
5802,42 zł brutto (4179 zł na rękę) przy 
zatrudnieniu na umowę o pracę. 

Mediana

Większość pracowników nie może 
się jednak nim pochwalić.  W 2020 r. 
mediana  zarobków w jednostkach za-
trudniających powyżej 9 osób wyniosła 
5100 zł miesięcznie i była wyższa o 315 
zł w stosunku do mediany z roku 2019 
(w Ogólnopolskim Badaniu Wynagro-
dzeń przeprowadzonym przez Sedlak 
& Sedlak). Jest to i tak najszybsza dy-
namika poprawy wskaźnika od 2008 r. 
i szybszy wzrost niż w przypadku śred-
niego wynagrodzenia, które wzrosło 
o 15,1 proc. W 2018 r. mediana wyna-
grodzenia brutto zarobków w jednost-
kach zatrudniających powyżej 9 osób 
wyniosła (wg GUS) 4094,98 zł.  Dwa 
lata wcześniej w 2016 r. 3510,67 zł brut-
to wg GUS.

Mediana wyznacza kwotę środkową. 
W przypadku mediany połowa pracow-
ników zarabia więcej, a połowa mniej niż 
mediana. Zbiera się dane konkretnych 
zatrudnionych. GUS publikuje te dane 
z dużym opóźnieniem. Widać, ile na-
prawdę zarabia statystyczny „Kowalski”, 
czyli o około 1 tys. zł mniej niż podawa-
na średnia.  

W 2020 r. najwięcej zarabiali miesz-
kańcy woj. mazowieckiego. Mediana 
ich płac całkowitych wyniosła 6200 zł.
W woj. pomorskim było to 5100 zł (4. 
miejsce). Najniższe płace, około 4200 zł, 
pobierali mieszkańcy województw pod-
laskiego, podkarpackiego, lubelskiego 
i świętokrzyskiego. O takich zarobkach 
mogli pomarzyć pracownicy zatrudnieni 
w mikroprzedsiębiorstwach. 

Drugim z wyznaczników jest domi-
nanta, nie średnie, a najczęstsze wyna-
grodzenie. W 2018 r. 2379,66 zł brutto, 
czyli nieco ponad 1,7 tys. zł na rękę, to 
było najczęstsze wynagrodzenie w go-
spodarce narodowej. W 2016 r. domi-
nanta wyniosła 2074,03 zł brutto, w 2014 
r. 2469,47 zł, a w 2012 r. 2189,11 zł.

Uwaga, dominanta jest poniżej naj-
bardziej dominującego przedziału, co 
wynika ze statystyki opisowej. 

Koszty pracy

Polska należy do grupy państw o re-
latywnie niskich kosztach pracy. Jedną z 
przyczyn był przyjęty w latach 90. i kon-
tynuowany przez kolejne ekipy rządzą-
ce model rozwoju oparty na budowaniu 
konkurencyjności polskiej gospodarki 
na niskich płacach. Co prawda niskie 
koszty pracy w danym kraju zwiększają 
jego konkurencyjność na rynku między-
narodowym, przyciągają inwestorów, 
z drugiej strony wysokie koszty pracy 
to przeważnie wysokie wynagrodzenia.

Rząd Mateusza Morawieckiego, do-
dając dynamiki wzrostowi płacy mini-
malnej, poświadczył odmienne podejście 
do polityki rynku pracy i pracownika niż 
reprezentowały to wcześniejsze rządy 
(PO-PSL, lewicy pod szyldem SLD).  

W pierwszym kwartale 2021 r. godzi-
nowe koszty pracy wzrosły o 1,5 proc. 
w strefie euro i o 1,7 proc. w całej UE 
w porównaniu z analogicznym kwarta-
łem ub.r. W Polsce koszty zatrudnienia 
zwiększyły się o 5,8 proc. – podał Eu-
rostat. Większy wzrost odnotowano na 
Węgrzech (7,9 proc.), w Bułgarii (7,8 
proc. ), Czechach (7,4 proc.) i Rumunii 
(7,2 proc.).

Z danych Eurostatu wynika, że w 
2020 r. koszty pracy w Polsce wyniosły 
11 euro za godzinę, przy średniej unij-
nej 28,5 euro, a w strefie euro 32,3 euro.
Najniższe koszty wystąpiły w Bułgarii 
(6,5 euro), Rumunii (8,1 euro) i na Wę-
grzech (9,9 euro). Na drugim biegunie 
znalazła się natomiast Norwegia (EOG, 
47,3 euro), Dania (45,8 euro), Luksem-
burg (42,1 euro) i Belgia (41,1 euro).

Według Eurostatu w 2019 r. udział 
płac w PKB całej UE wyniósł 47,5 proc. 
U nas to 40 proc. (w 2017 r. 45 proc.). 
W Niemczech to 53,8 proc., we Francji 
51,2 proc., w Hiszpanii 45,8 proc. W kra-
jach skandynawskich odsetek ten oscylu-
je w granicach 50 proc. Węgrzy zgarniają 
43,2 proc. PKB, Czesi 43,4 proc., Słowa-
cy 43 proc., Bułgarzy 43,8 proc. Progu 
40 proc. nie przekroczyły Rumunia (38,2 
proc.), Grecja (34,7 proc.) oraz Irlandia 
(30 proc.). 

Średnia płaca na godzinę, z uwzględ-
nieniem siły nabywczej, wzrosła u nas 
od 2004 r. do 2018 r. prawie dwukrot-
nie. W roku 2019 zarabialiśmy tak jak 
Grecy i blisko płac w Portugalii. Między 
1993 a 2018 rokiem wydajność mierzona 
wielkością PKB per capita (w USD) wg 
parytetu siły nabywczej wzrosła w Polsce 
z 12,2 tys. USD (porównywalnych) do 
29,1 tys. USD. Mówiąc o pozytywnym 
wzroście PKB warto pamiętać o dystan-
sie, który dzieli nas od innych państw 
OECD. Średnia pensja w państwach, 
do których najchętniej emigrujemy, jest 
dużo wyższa od naszej, np. 3975 euro 
w Niemczech, 3097 euro we Francji przy 
ok. 1310 euro w Polsce.

Uwaga, inflacja!

Wzrosły r/r ceny większości podsta-
wowych produktów – od jaj po mięso 
oraz materiałów budowlanych i energii. 

Hotelarze, restauratorzy, fryzjerzy, firmy 
transportowe decydowali się na pod-
wyżki cen tuż po otwarciu aktywności. 
Trwa testowanie wrażliwości klientów. 
Według opublikowanych 12 sierpnia br. 
danych NBP w lipcu 2021 r. inflacja w 
relacji rok do roku po wyłączeniu cen 
administrowanych (nie są wynikiem re-
gulacji rynkowych, podlegających kon-
troli państwa i samorządów) wyniosła 
4,7 proc. Inflacja CPI, wg wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(Consumer Price Index), osiągnęła po-
ziom 4,9 proc., jak w listopadzie 2011 
r. Od czerwca 2014 do czerwca 2016 r. 
mieliśmy deflację (0,8–1,6 proc., w 2015 
r. – 0,9 proc., a w 2016 – 0,6 proc.).  

Czas pokaże, czy podwyższona in-
flacja w Polsce jest zjawiskiem przej-
ściowym (wynikającym z otwarcia go-
spodarki, niskiej bazy sprzed roku itp.). 
Premier Morawiecki zapowiedział, że 
w 2021 r. „inflacja oscyluje powyżej 4 
proc., ale wynagrodzenia wzrosły w go-
spodarce o 9,8 proc.”. Dane te dotyczą 
tylko sektora przedsiębiorstw.

Płaca jest siebie warta

Skutkiem niskich wynagrodzeń są 
rozlegle problemy ekonomiczne i spo-

łeczne. Niskie dochody z pracy to niski 
popyt na towary i w konsekwencji niska 
ich podaż, bezrobocie i emigracja za 
pracą. Niska płaca to brak możliwości 
założenia i utrzymania rodziny. To także 
trudności finansowe państwa z powodu 
niskich dochodów budżetu. Niskie pła-
ce w legalnym zatrudnieniu to rozwój 
„czarnego” rynku pracy i nielegalnego 
obrotu gospodarczego. Jesteśmy w sys-
temie naczyń połączonych. 

Przypominamy liberałom, szcze-
gólnie tym, którzy nigdy własnej firmy 
nie prowadzili, a korzystają z pracy „na 
państwowym” lub samorządowym wik-
cie: W XVIII wieku Adam Smith w „Ba-
daniach nad naturą i przyczynami bo-
gactwa narodów” zauważył, że najgorzej 
opłacany i wykonujący najgorsze zadania 
pracownik powinien być wynagradzany 
tak, aby mógł utrzymać żonę i dwoje 
dzieci. W przeciwnym razie nie będzie 
miał kto pracować i wytwarzać dóbr. 

Henry Ford w 1914 roku wprowadził 
minimalną płacę dzienną 5 dolarów.  
Samochód, towar luksusowy, kosztował 
450 dolarów. Ale przecież „samochody 
nie kupują samochodów”. Ford nie zban-
krutował, a wzrosła wydajność pracy 
i obroty. 

Artur S. Górski

Polska należy do grupy 
państw o relatywnie niskich 
kosztach pracy. Jedną z 
przyczyn był przyjęty w 
latach 90. i kontynuowany 
przez kolejne ekipy rządzące 
model rozwoju oparty na 
budowaniu konkurencyjności 
polskiej gospodarki na niskich 
płacach. 
Rząd Mateusza 
Morawieckiego, dodając 
dynamiki wzrostowi 
płacy minimalnej, 
poświadczył odmienne 
podejście do polityki 
rynku pracy i pracownika 
niż reprezentowały to 
wcześniejsze rządy (PO-PSL, 
lewicy pod szyldem SLD).  
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Jednym z odznaczonych był Mirosław Kamieński. 
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Strzebielinek.  
Nie udało się zabić nadziei 
W tym roku minie 40 lat od czasu, 
kiedy komuniści utworzyli w Strze-
bielinku obóz internowania dla 
działaczy opozycyjnych. Dzięki Sto-
warzyszeniu Strzebielinek co roku 
15 sierpnia odbywają się uroczy-
stości upamiętniające osoby inter-
nowane w czasie stanu wojennego. 
Niestety, upływający czas powodu-
je, że z roku na rok do Strzebielinka 
przyjeżdża coraz mniej osób, które 
przeszły przez obóz internowania. 
Jednak zawsze jest to podniosła 
uroczystość, a obowiązek upamięt-
nienia historii tego miejsca podej-
mują kolejne pokolenia. 

Tegoroczne obchody w Strzebielin-
ku rozpoczęły się od uroczystości przed 
dawnym obozem dla internowanych 
(obecnie mieści się w tym miejscu Dom 
Pomocy Społecznej). Oprócz samych 
strzebielinkowców, kwiaty pod pamiąt-
kową tablicą z nazwiskami wszystkich 
osób uwięzionych w tym miejscu przez 
władze komunistyczne złożyli przedsta-
wiciele Instytutu Pamięci Narodowej, 
władz samorządu lokalnego i woje-
wódzkiego, organizacji związkowych 
i kombatanckich. Obecna była również 
europosłanka Anna Fotyga, a delegacji 
NSZZ „Solidarność” przewodniczył szef 
regionalnych struktur Związku Krzysz-
tof Dośla. Podziękował on wszystkim, 
którzy poświęcili tak wiele, abyśmy dzi-
siaj mogli żyć w niepodległej, suweren-
nej ojczyźnie. – Niektórzy nasi rodacy 
tylko dlatego, że działali w strukturach 
„Solidarności”, zostali aresztowani 
i umieszczeni za tym murem. Komuni-
styczna władza przez zamknięcie w obo-
zach internowania ludzi „Solidarności” 
chciała zabić nadzieję. Nadzieję Polek 
i Polaków na to, że możemy żyć we wła-
snym państwie. W państwie, w którym 

Delegacja Regionu Gdańskiego „S” składa kwiaty. Przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla i kierownik Oddziału ZRG w Wejherowie Jan Dettlaff.

to my będziemy współdecydowali o tym, 
jakie ono ma być. Na szczęście nie udało 
się zabić tej nadziei – mówił przewodni-
czący gdańskiej „Solidarności” podczas 
uroczystości przed dawnym obozem 
internowania.

Jak co roku w pobliskim Gniewinie, 
w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Józefa Rzemieślnika, odprawiona 
została Msza Święta w intencji Ojczy-
zny i zmarłych osób, które internowane 
były w Strzebielinku. Eucharystię spra-

wował arcybiskup senior archidiecezji 
warmińskiej Edmund Piszcz. Starszy, 
92-letni dziś kapłan zapisał się w pamię-
ci internowanych w 1982 roku, kiedy to 
przyjechał do Strzebielinka, aby głosić 
rekolekcje. Wzruszenia ze spotkania po 
latach nie kryli zarówno ksiądz arcybi-
skup, jak i byli osadzeni. 

Strzebielińskie uroczystości za-
kończyło wręczenie odznaczeń pań-
stwowych działaczom opozycji wobec 
dyktatury komunistycznej z lat 1956–
–1989. Krzyż Wolności i Solidarności 
otrzymali:  Andrzej Bysewski, Mirosław 
Kamieński, Maria Ałła Walentynowicz, 
Leon Wiczanowski, Stanisław Zwolicki 
oraz pośmiertnie Zenon Baranowicz 
i Witold Walentynowicz. Odznaczenia 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył 
zastępca prezesa IPN dr hab. Karol 
Polejowski.

Krzyż Wolności i Solidarności zo-
stał ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 
2010 roku. Po raz pierwszy przyznano 
go w czerwcu 2011 roku przy okazji 
obchodów 35 rocznicy protestów spo-
łecznych w Radomiu. Krzyż nadawany 
jest przez Prezydenta RP na wniosek 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
działaczom opozycji wobec dyktatury 
komunistycznej za działalność na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
i suwerenności lub respektowania praw 
człowieka w PRL. 

Obchodom w Gniewinie towa-
rzyszyło otwarcie wystaw w Centrum 
Kultury i Sportu. Pierwsza jest prezen-
tacją prac Andrzeja Trzaski pt. „Męskie 
twarze”, dwie pozostałe poświęcone są 
tematyce stanu wojennego i osobie rot-
mistrza Witolda Pileckiego. 

Małgorzata Kuźma

Mirosław Kamieński
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.
W sierpniu 1980 roku współorganizator akcji solidarnościowej w zakładzie z MKS 
w Stoczni Gdańskiej (próba zorganizowania strajku, wywieszenie �ag narodowych,
informowanie załogi o sytuacji w Gdańsku i przebiegu rozmów z komisją rządową) 
Od września w „Solidarności”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego. Od listo-
pada 1980 przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON i MSW; 
w lipcu 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.
13 grudnia 1981 roku internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia 
w Strzebielinku do 9 grudnia 1982 roku.

Członkowie Stowarzyszenia „Godność”, skupiającego więźniów politycz-
nych z lat 80., oraz związkowcy z NSZZ „Solidarność” uczcili 15 sierpnia 
rocznice zwycięskiej bitwy z bolszewikami w 1920 roku oraz wybuchu 
strajków z 1980 i 1988 roku.

Rocznicowe obchody pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana odbyły 
się na gdańskim Przymorzu. Uczestniczył w nich m.in. Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Prezes „Godności” Czesław Nowak przypomniał zasługi św. Jana Pawła II i pre-
zydenta Reagana dla Polski, ich wpływ na bieg dziejów najnowszych oraz na powrót 
naszej ojczyzny do grona wolnych narodów.

Święto Wojska Polskiego (Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) w dniu 15 sierp-
nia zostało wprowadzone w 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, 
stoczonej w dniach 12– 25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Następnie kilkadziesiąt osób oddało cześć bohaterom walk o wolną i niepodległą  
Polskę pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku Wrzeszczu, a 
potem przeszło pod pomnik Anny Walentynowicz. W rocznicę urodzin współ-
założycielki Wolnych Związków Zawodowych (15 sierpnia 1929 r. w Siennem na 
Wołyniu) kwiaty pod jej pomnikiem złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia „God-
ność”, „Solidarności” oraz radni PiS.

Rocznica Bitwy Warszawskiej 
i sierpniowych strajków 

Przewodniczący Piotr Duda powiedział m.in., że bez zaangażowania takich osób 
jak Anna Walentynowicz niemożliwe byłoby dziś nieskrępowane celebrowanie rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

– To zasługa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i 
tego zrywu sprzed 41 lat, że dziś możemy uroczystości 15 Sierpnia, ale i 3 Maja i 11 
Listopada świętować w sposób spokojny, otwarty i wolny. To zasługa takich osób, 
jak świętej pamięci Anna „Solidarność” Walentynowicz, która dziś obchodziłaby 
urodziny. To ważne dla nas, dla członków NSZZ „Solidarność”, że jesteśmy pod tym 
pomnikiem, bo to już kolejna rocznica strajków w Stoczni Gdańskiej wywołanych 
w obronie zwolnionej Anny Walentynowicz – mówił Duda.

– Składając 15 Sierpnia w imieniu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”  wią-
zanki kwiatów pod pomnikami Jana Pawła II i Ronalda Reagana, Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, Anny Walentynowicz, uczestnicząc we Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele 
pw. Świętej Brygidy, miałem świadomość, że to także rocznica drugiego dnia strajków 
z sierpnia 1980 roku. Ten strajk, oprócz postulatów ekonomicznych, był też walką o 
prawo mówienia prawdy o historii, pielęgnowania grobów i pamięci naszych przodków. 
Postulat 3 mówił: „Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, 
druku, publikacji”. To niezwykłe, że Polska, od wieków borykając się z przeciwnikami z 
zewnątrz, czasami i z wewnątrz, miała wielkich patriotów, takich jak marszałek Piłsud-
ski, Jan Paweł II, Anna Walentynowicz czy kardynał Stefan Wyszyński – powiedział z 
kolei Wojciech Książek, przewodniczący gdańskiej oświatowej „Solidarności”. 

Niedzielne uroczystości w Gdańsku zakończyły Msze Święte w intencji Ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy i w kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu na Siedlcach. 
Nasz Związek reprezentowały m.in. poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Gdańskiej, Remontowej Shipbuilding (d. Stocznia Północna) i gdańskiego portu.   

(asg), fot. Paweł Glanert

Pod pomnikiem Jana Pawła II i Ronalda Reagana.

W kościele św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku Siedlcach.
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Z Wołosatego w Bieszczadach aż do Rozewia. W tak długą trasę wybrał się 
w sierpniu ks. Bogumił Lempkowski. W rowerowej pielgrzymce towarzyszył 
mu nauczyciel Damian Janowski. A wszystko w intencji rychłej kanonizacji 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana i patrona „Solidarności”. 

Rowerowa pielgrzymka dla patrona „Solidarności” 

W ubiegłym roku ks. Bogumił obje-
chał całą Polskę w intencji ojczyzny. Po-
konał wówczas 3500 kilometrów. Jesz-
cze wcześniej, w 2010 roku, pojechał do 
Fatimy w ramach okazania wdzięczno-
ści Matce Bożej za uratowanie papieża 
Jana Pawła II. Teraz przyszła kolej na 
następną rowerową pielgrzymkę, tym 
razem związaną z patronem „Solidar-
ności”. 

– Ksiądz Jerzy towarzyszył mi prak-
tycznie od dzieciństwa – opowiada ks. 
Bogumił. – Jego zdjęcie wisiało u nas 
w mieszkaniu na lodówce, więc moż-
na powiedzieć, że zawsze był obecny w 
naszym domu rodzinnym. Teraz przy-
szedł mi pomysł oraz idea, aby jadąc, 
nakreślić znak krzyża na mapie Rzeczy-
pospolitej. 

Podróżnicy wyruszyli z Wołosate-
go, z najbardziej wysuniętego miejsca 
na południu kraju, w kierunku północ-
nym nawiedzając miejsca związane z ks. 
Jerzym. 

– To kościół pw. św. Stanisława Kost-
ki na warszawskim Żoliborzu i jego 
grób, tama na Wiśle w okolicach Wło-
cławka, a więc miejsce ukrycia ciała ks. 

Jerzego, potem Górsk, czyli miejsce po-
rwania ks. Jerzego oraz bydgoski kościół 
Świętych Polskich Braci Męczenników 
jako ostatnie miejsce, gdzie sprawował 
mszę świętą 19 października 1984 roku 
– relacjonuje podróż ks. Bogumił. 

Jednocześnie nie chciał się ograni-
czać tylko do tych kilku punktów, po-
nieważ, jak mówi, każdy skrawek pol-
skiej ziemi był cenny dla ks. Jerzego. 

– To dopiero pionowa belka krzyża, 
który niósł przez całe swoje życie ks. Je-
rzy Popiełuszko –  dodaje ks. Bogumił. 

Plan na belkę poziomą to podróż 
od najdalej wysuniętego miejsca na 
wschodzie do przeciwległego krańca na 
zachodzie kraju. –  Jeżeli nałożymy to 
na mapę, to zobaczymy, że krzyż będzie 
znajdował się w pewnej perspektywie. 
Pionowa belka nie jest do końca prosta, 
tak jak ciało ks. Jerzego było pochylone 
–  zwraca uwagę ks. Bogumił. 

Kiedy „pozioma” część pielgrzym-
ki dojdzie do skutku jeszcze nie wia-
domo, ale być może stanie się to w 
przyszłym roku. I, podobnie jak te-
goroczna, będzie stanowić wyzwanie 
fizyczne. 

Ksiądz Bogumił Lempkowski oraz ks. kanonik Ludwik Kowalski, proboszcz parafii 
pw. św. Brygidy w Gdańsku. 

Powitanie pielgrzyma w parafii św. Franciszka z Asyżu.

– To jest pielgrzymka, a miłość 
żąda ofiary – mówi ks. Bogumił. 
– Podczas podróży na północ bardzo 
ciężkie warunki panowały w rejonie 
Przeworska, Sandomierza i Dęblina, 
gdzie w czasie przejazdu występowały 
burze. Było to niebezpieczne i wiązało 
się z pewnymi utrudnieniami, ale taka 
jest pielgrzymka. Jeśli ktoś chciałby 
mieć wygodę, to siedziałby w domu 
przed telewizorem z piwem w ręku 
i kapciami na nogach. 

W Gdańsku ks. Bogumił oraz towa-
rzyszący mu Damian Janowski odwie-
dzili m.in. parafię pw. św. Franciszka 
z Asyżu na Siedlcach (gdzie znajdują 
się relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki) 
oraz św. Brygidy. Po bazylice goście 
z południa zostali oprowadzeni przez 
proboszcza ks. Ludwika Kowalskiego. 
Spotkali się również z przedstawiciela-
mi pomorskiej „Solidarności”. 

Dodajmy, że ks. Lempkowski to tak-
że żołnierz. Jest bowiem podporuczni-
kiem Wojska Polskiego. – Całe moje ży-
cie przesiąknięte jest miłością do Pana 
Boga, a także do ojczyzny – opowiada. 
– Moi rodzice byli wielkimi patriotami, 
mama należała do „Solidarności”, a ja 
wychowywałem się w duchu patrioty-
zmu i mszy za ojczyznę. 

Tomasz Modzelewski
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Od 7 do 8 sierpnia br. kolejna grupa 
związkowców z Regionu Gdańskiego 
pełniła służbę przy grobie błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona 
NSZZ ,,Solidarność”.

Pomimo ograniczeń związanych z 
pandemią, od początku roku z Regio-
nu Gdańskiego na służbie stawiło się 
osiem grup związkowców, czyli łącznie 
45 osób. Do końca roku jest zaplanowa-
nych jeszcze pięć służb.

– Miejmy nadzieję że zapowiadana 
czwarta fala COVID-19 nie będzie się 
rozwijać i będzie możliwość kontynu-
acji zaplanowanych służb. Wszystkim, 
którzy pomimo pandemii byli na służ-
bie, składam serdeczne podziękowanie 
– przekazuje Krzysztof Żmuda, regio-
nalny koordynator służb przy grobie bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.

Związkowcy z Regionu Gdańskiego 
czuwanie u grobu kapelana „Solidar-
ności” i patrona naszego Związku trak-
tują jako powinność. Służbę pełnią bez 
przerw od 27 lat. 

W Warszawie są dwa miejsca, gdzie 
trwają warty. To Grób Nieznanego Żoł-
nierza na pl. Piłsudskiego i grób ks. Jerze-
go Popiełuszki na Żoliborzu, przy kościele 
św. Stanisława Kostki. Przy grobie kapłana 
czuwają związkowcy, którzy przybywają z 
różnych zakątków Polski. Zmieniają się 
na dyżurach co osiem godzin.

Służba powstała jeszcze za życia ks. 
Jerzego, w końcu 1982 roku. Zawiązała 
się wówczas grupa osób pełniących ca-
łonocne dyżury przy plebanii i na tere-
nie przykościelnym, by chronić księdza 

Służba przy grobie 
błogosławionego ks. Jerzego
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przed prowokacjami i atakami ze strony 
funkcjonariuszy ówczesnego reżimu. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził 
się w 1947 roku we wsi Okopy na Pod-
lasiu. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. Ostatnim miejscem 
pracy ks. Jerzego była parafia pw. św. 
Stanisława Kostki. Od sierpnia 1980 r.  
ks. Popiełuszko zaangażował się tam w 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia 
1980 r. delegacja strajkujących hutników 
poprosiła kardynała Wyszyńskiego o 
przybycie księdza do huty. Ksiądz Popie-
łuszko odprawiał dla nich msze święte. 
Od 1982 r. odprawiał Msze za Ojczyznę. 
We wrześniu 1983 roku ks. Jerzy zorga-

nizował pielgrzymkę robotników Huty 
„Warszawa” na Jasną Górę. 19 paździer-
nika 1984 r. kapłan został uprowadzony i 
zamordowany przez „szwadron śmierci”  
Służby Bezpieczeństwa.

6 czerwca 2010 r. papież Benedykt 
XVI ogłosił ks. Jerzego błogosławio-
nym. W 2014 r. z upoważnienia Ojca 
Świętego Franciszka Kongregacja Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki patronem NSZZ 
„Solidarność”. Dekret został odczytany 
podczas mszy św. w bazylice św. Brygi-
dy w Gdańsku 31 sierpnia 2016 r. przez 
ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia. 

(asg)

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w związku z obchodami 41 rocznicy Sierpnia 1980 
i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 33 rocznicy 
strajków z maja i sierpnia 1988 r., informuje, że 
planowane są następujące uroczystości:

31 sierpnia – Gdańsk, uroczystości główne 
(organizowane przez Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”):

 godz. 14.00 – Sala BHP Stoczni Gdańskiej – Spotkanie rocznicowe dla zapro-
szonych gości, wręczenie uczniom stypendiów NSZZ „Solidarność”; 

 godz. 16.00 – uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku, złożenie kwia-
tów pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, przemarsz do bazyliki pw. św. Brygidy;  

 godz. 17.00 – Uroczysta Msza Święta w bazylice pw. św. Brygidy.

Spis pozostałych uroczystości na naszej stronie internetowej: 
www.solidarnosc.gda.pl
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5,2 proc. – o tyle wyższa była pro-
dukcja budowlano-montażowa (po 
uwzględnieniu czynników o charak-
terze sezonowym) w lipcu tego roku 
w porównaniu z lipcem 2020 r.
18 proc. – o tyle ofert pracy więcej 
wpłynęło do powiatowych urzędów 
pracy w województwie pomor-
skim w lipcu 2021 r. w porównaniu 
z czerwcem 2021 r.
5851,87 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 
tego roku. W porównaniu z czerw-
cem 2021 r. oznacza to wzrost 
o 0,9 proc.
112 proc. – tyle wyniosło tempo 
przyrostu internetowych sklepów 
spożywczych w porównaniu z ubie-
głym rokiem.
5,8 proc. – to lipcowa stopa bezro-
bocia rejestrowanego według sza-
cunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii. W czerwcu wynosiła 
5,9 proc.
8,2 proc. – o tyle, według wstępnych 
danych, wzrosły ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu w lipcu 2021 r. 
w porównaniu z tym samym miesią-
cem roku ubiegłego.
3,9 proc. – do tego poziomu spadła 
dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 
2021 r. w porównaniu z lipcem 2020 r.
5,9 proc. – o tyle mniejsza była 
produkcja w budowie obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej w lipcu 
tego roku w porównaniu z lipcem 
roku ubiegłego.

LICZBA MIESIĄCA

10,9 procent 

Jak to jest z tym wykształceniem?

Zbrodnią było to, co robił Donald Tusk wraz z rządem przez 8 lat. 
Niszczono rynek pracy, całe pokolenie młodych pracowników zostało 
pozbawionych chociażby składek emerytalnych, prace na umowy śmie-
ciowe, umowy zlecenia, fałszywe samozatrudnienie, zniszczenie dialogu, 
czyli komisji trójstronnej – to działo się przez te wszystkie lata za rządów 
Donalda Tuska. I co, on myśli, że tego nie pamiętamy? 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
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Odsetek osób z wykształceniem wyższym w wieku 
25–34 lata w niektórych krajach Unii Europejskiej25–34 lata w niektórych krajach Unii Europejskiej

                   

       

Rumunia

Włochy

Węgry

Bułgaria

Czechy

POLSKA
Niderlandy

Litwa

Irlandia

Cypr

Luksemburg

25 proc.
        29 proc.
            31 proc.
                 33 proc.
                 33 proc.
                                     42,4 proc.
                                                            52 proc.
                                               56 proc.
                                                    58 proc.
                                                   58 proc.
                                                          61 proc.

Wśród młodych Polaków są sami magi-
strzy, a na Zachodzie jest ich jeszcze wię-
cej… Przy okazji wrześniowego początku 
roku szkolnego warto zastanowić się, jak 
to właściwie jest z liczbą osób z wykształ-
ceniem wyższym w Polsce i innych krajach 
europejskich. Według Eurostatu w 2020 
roku 41 proc. mieszkańców Unii Europej-
skiej w wieku 25–34 lata miało wykształce-
nie wyższe, przy czym wśród kobiet odse-
tek absolwentek studiów wynosił 46 proc., 

a wśród mężczyzn – 35 proc. W Polsce oso-
by z dyplomem wyższej uczelni, należące 
do wskazanej grupy wiekowej, stanowiły 
42,4 proc., co lokuje nas w środku stawki. 
Najwięcej młodych ludzi z wykształce-
niem wyższym było w: Luksemburgu (61 
proc.), w Irlandii i na Cyprze (po 58 proc.), 
na Litwie (56 proc.) i w Holandii (52 proc.). 
Najmniej było ich w Rumunii (25 proc.), we 
Włoszech (29 proc.), na Węgrzech (31 proc.) 
oraz w Bułgarii i Czechach (po 33 proc.).

Testowanie czterodniowego tygo-
dnia pracy na Islandii zakończyło się 
sukcesem. Eksperyment przeprowadzo-
ny przez brytyjski think tank Autonomy 
i islandzkie Stowarzyszenie dla Zrówno-
ważonej Demokracji odbywał się pomię-
dzy 2015 a 2019 rokiem. Wzięło w nim 
udział 2500 pracowników – liczba ta 
odpowiada jednemu procentowi 
wszystkich pracujących 
Islandczyków. Testo-
wane osoby były za-
trudnione w przed-
szkolach, biurach, 
szpitalach i u „do-
stawców usług 
publicznych”. Jak 
się okazało, pra-
cujący przez 
cztery dni byli 
mniej zestre-
sowani i mniej 
narażeni na wy-
stąpienie wypa-
lenia zawodowego, 
poprawiła się za 
to ich równo-
waga pomiędzy 

życiem prywatnym a pracą. Co więcej, 
wykonywali swoje obowiązki bardziej 
albo przynajmniej tak samo wydajnie jak 
na 40-godzinnym etacie. 

Islandia: eksperyment z czterodniowym 
tygodniem pracy udany

Słowo „depresja” bardzo często jest 
nadużywane, a można wręcz odnieść 
wrażenie, że w języku potocznym stało 
się synonimem chandry albo nawet zwy-
kłego smutku. Specjaliści jednak ostrze-
gają przed bagatelizowaniem objawów 
prawdziwej depresji. Jak odróżnić depre-
sję od chandry, dopadającej wielu Pola-
ków jesienią? Cechą charakterystyczną 
depresji jest dojmujące uczucie smutku, 
połączone z postępującą utratą energii 
życiowej. Dochodzą do nich objawy so-

matyczne, jak bezsenność i brak apety-
tu, z których następnie wynika brak sił 
�zycznych oraz trudności z myśleniem, 
koncentracją i reagowaniem na bodźce 
pojawiające się w otoczeniu. Objawy 
chandry są podobne, ale podstawową 
różnicą jest długość trwania – chandra 
raczej nie utrzymuje się dłużej niż dwa 
dni, podczas gdy depresja trwa tygo-
dniami. Chandrze nie towarzyszą też 
zwykle wspomniane objawy somatyczne 
– bezsenność i brak apetytu.

Chandra czy depresja? 
Oto jest pytanie  

Wielu rodziców ma zwyczaj zamiesz-
czania na własnym pro�lu w medium spo-
łecznościowym zdjęć swoich dzieci. Jednak 
niektórzy z nich bez wahania zamieszczają 
również zdjęcia ośmieszające dzieci, a na-
wet ukazujące je nago. Naukowcy określa-
ją to zjawisko mianem sharentingu – na-
zwa stanowi połączenie angielskich słów 
parenting (‘rodzicielstwo’) i to share (‘dzie-
lić się, udostępniać’).  I wskazują, że może 
mieć ono liczne negatywne konsekwencje. 
Przede wszystkim, jak wskazuje „The Inde-
pendent”, nawet połowa zdjęć ze zbiorów 

pedo�lów może pochodzić z mediów 
społecznościowych. Rodzice stosujący 
sharenting nieświadomie przyczyniają się 
zatem do poszerzania zbiorów zboczeń-
ców o materiały ukazujące ich własne 
dzieci. Poza tym trzeba pamiętać, że dzieci 
– zwłaszcza te starsze – same korzystają z 
portali społecznościowych i widzą nega-
tywne oceny materiałów ze swoim udzia-
łem, co źle wpływa na ich samoocenę. Zda-
rzały się już nawet przypadki, gdy dziecko 
pozywało rodziców do sądu, domagając 
się usunięcia swoich zdjęć.

Niebezpieczny sharenting

Rynek pracy w lipcu

Mamy dodatkowy dzień 
wolny, więc możemy pójść 

na wycieczkę...
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O tyle większy był PKB Polski w drugim 
kwartale 2021 roku w porównaniu z 2020 
rokiem. To historyczny rekord jego 
przyspieszenia.

Sezon letni sprzyja poprawie sytuacji 
na regionalnym rynku pracy. W porów-
naniu z czerwcem nastąpił nieznaczny 
spadek stopy bezrobocia. Do powia-
towych urzędów pracy wpłynęło 10,1 
tys. ofert (o prawie 18 proc. więcej niż 
w poprzednim miesiącu), a w porówna-
niu z lipcem 2020 odnotowano 36 proc. 

wzrostu liczby wolnych miejsc pracy. 
Według stanu na 31 lipca liczba zareje-
strowanych bezrobotnych na Pomorzu 
wyniosła 53,6 tys. (o 2,1 proc. mniej niż 
przed miesiącem). 

Zmniejszeniu uległa liczba zarejestro-
wanych oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcom. 
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Wspominam pewne wydarzenie 
głównie ze względu na młodzież, która 
nie ma wystarczającej wiedzy o tych la-
tach, gdy rządy sprawowała tzw. władza 
ludowa. Nie była to władza ludu, tylko 
władza sprawowana nad ludem. Szcze-
gólnie moje wspomnienie dedykuję tej 
młodzieży, która posiada zafałszowany 
obraz tamtej rzeczywistości, gdy władzę 
dzierżyli jej rodzice i dziadkowie. 

W tamtych latach pracowałem jako 
lekarz w przychodni rejonowej w Tcze-
wie na Czyżykowie. Wówczas  otrzyma-
łem propozycję od pani Szabłowskiej, 
specjalistki chirurgii stomatologicznej, 
żeby zapewnić opiekę lekarską osobom 
starszym – członkom ZBOWiD-u 
w mieście i okolicy. Oczywiście pro-

pozycję tę przyjąłem. Przeważnie od-
wiedzałem tych chorych w domu. Tak 
się złożyło, że zostałem poproszony na 
wizytę domową do chorego, który, bę-
dąc stróżem, mieszkał w tzw. Białym 
Domku, tj. siedzibie Komitetu Powia-
towego PZPR. Wchodząc do sieni od 
strony podwórza, otworzyłem nie te 
drzwi, gdzie mieszkał chory, a drzwi 
do sali, gdzie miało się wkrótce od-
być posiedzenie egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR. I co się ukazało 
moim oczom? Długi stół przez całą salę 
zastawiony „wszelkimi dobrami”, które 
w owym czasie nie były osiągalne dla 
ludu. Zobaczyłem tam różne wędliny, 
sery, pieczywo, w tym ciasta oraz całe 
baterie butelek z napojami. 

Jak to było możliwe przy powszech-
nym braku artykułów spożywczych? 
Ano, było możliwe. Czy sekretarzowi 
partii mogli odmówić tych dostaw dy-
rektorzy różnych zakładów? Oczywiście 
nie mogli, jako tzw. nomenklatura byli 
do tego zobowiązani. W przeciwnym 
razie groziło im zdjęcie z dyrektorskie-
go stanowiska. 

Dziś można by powiedzieć, że cały 
ten system działał na zasadach mafij-
nych. 

Od całego tego towarzystwa oli-
garchii partyjnej przy udziale tzw. no-
menklatury zależał nasz byt i los. Partia 
obradowała, jak zabezpieczyć swoje pa-
nowanie nad ludem.

Zbigniew Bulczak

LISTY DO REDAKCJI

Wspomnienie z lat schyłku PRL-u 

Naszemu Koledze Pawłowi Glanertowi  
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Żony

ś.p.

Violetty Glanert
członkini Bractwa Oblatów św. Brygidy, zaangażowanej w czasie stanu 

wojennego w niesienie pomocy osobom internowanym,
składają 

przyjaciele z redakcji „Magazynu Solidarność”

A sprawiedliwy choćby umarł  
przedwcześnie, znajdzie odpoczynek

Księga Mądrości (4.7)

Koledze Maciejowi Werra i Jego Bliskim wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Ojca 

 Tadeusza 
składają 

Koleżanki i Koledzy z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Ze smutkiem pożegnaliśmy

ś.p.

Ewę Tusk
Nauczycielkę historii, pierwszą przewodniczącą „S” oświatowej w Zespole 
Szkół w Goręczynie. Zmarła w wieku 55 lat po długiej i ciężkiej chorobie. 

Była osobą prawą, przyjazną drugiemu Człowiekowi. Zawsze uśmiechnięta, 
pełna optymizmu. Spoczywaj w pokoju.

Koleżanki i Koledzy z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania  
NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują 
nowe, korzystniejsze tablice trwania 
życia. To dobra wiadomość dla osób, 
które ukończą wiek emerytalny mię-
dzy kwietniem br. a marcem przyszłe-
go roku. Na nowych tablicach zyskają 
także osoby, które w poprzednich la-
tach zdecydowały się odłożyć decyzję 
o przejściu na emeryturę. 

W przypadku osoby 60-letniej w tego-
rocznych tabelach średnie dalsze trwanie 
życia wynosi 247,7 miesięcy, a więc aż o 
13,8 miesięcy mniej niż przed rokiem. 

Dla osoby 65-letniej parametr ten zmalał 
o 13,3 miesięcy do 204,3 miesięcy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
będzie wykorzystywał nową tablicę do 
obliczenia wysokości emerytury oso-
bom, które w tym okresie ukończą wiek 
emerytalny i złożą wniosek o to świad-
czenie. Osoby takie nie muszą jednak 
spieszyć się z przejściem na emeryturę, 
aby skorzystać z tegorocznej tablicy 
GUS. Przyznając emeryturę ZUS za-
wsze sprawdza, czy dla zainteresowa-
nego korzystniejsza jest obowiązująca 

tablica w chwili złożenia wniosku, czy 
ta, która obowiązywała w momencie, 
gdy ukończył on swój wiek emerytal-
ny. ZUS do obliczeń przyjmuje tę ko-
rzystniejszą. 

Na zmianach dotyczących nowych 
tablic nie skorzystają ubezpieczeni, któ-
rzy od dawna są na emeryturze i korzy-
stali już z możliwości przeliczenia, np. 
z uwagi na ukończenie powszechnego 
wieku emerytalnego.
Stan prawny na dzień 17.08.2021 r.

Maria Szwajkiewicz

Kiedy można przeliczyć emeryturę?
PRAWNIK INFORMUJE

Zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa wiedzą oraz przemyśleniami 
nt. bezpieczeństwa i higieny pracy w Państwa zakładzie pracy.
Ankieta dotycząca warunków pracy została opracowana w ramach projektu 
„Godna praca to bezpieczna praca” dofinansowanego z Norwegii poprzez 
Norweski Mechanizm Finansowy 2014– 2021, w ramach Programu „Dialog 
Społeczny – Godna Praca”.
Prosimy pracowników, pracodawców, społecznych inspektorów pracy 
i związkowców o wypełnienie ankiety! Celem badania jest dokonanie oceny 
warunków pracy pracowników zatrudnionych w firmach z różnych branż 
w województwie pomorskim oraz ocena poziomu ich wiedzy na temat pra-
wa związanego z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.
Badaniem ma zostać objętych 450 pracowników oraz 50 pracodawców z na-
szego województwa. Wyniki zostaną opisane w publikacji podsumowującej 
działania projektowe. Ankieta jest anonimowa.
Ankieta znajduje się na stronie https://solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca

Ankieta na temat warunków pracy. 
Prosimy o wypełnienie!

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

Gdańska inspekcja 
pracy w kampanii 
Rights for all 
seasons

Państwowa Inspekcja Pracy wspie-
ra kampanię informacyjną prowadzoną 
przez Europejski Urząd ds. Pracy pod 
nazwą „Prawa przez cały rok”.

– Kampania prowadzona jest w celu 
rozpowszechniania informacji na temat 
sprawiedliwych i bezpiecznych warun-
ków pracy pracowników sezonowych za-
trudnianych w krajach Unii Europejskiej 
– informuje Aleksander Zając z Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. 
– W ramach działań OIP organizuje 
specjalny dyżur telefoniczny.

Porady w zakresie przepisów doty-
czących pracy sezonowej, w tym pracy 
cudzoziemców, można również uzy-
skać w każdą środę w godzinach od 
9.00 do 12.00 pod numerem telefonu  
571 868 587.
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SEKRETARIAT PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

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

O możliwości zawarcia 
ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy 
dla pracowników branży 
spożywczej rozmawiamy 
ze Zbigniewem Sikorskim, 
przewodniczącym 
Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ 
„Solidarność”, 
współprzewodniczącym 
Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. Branży 
Spożywczej.

– Jakie branże są reprezentowane 
w Sekretariacie Przemysłu Spożyw-
czego NSZZ „Solidarność”?

– W skład naszego sekretariatu wcho-
dzą sekcje krajowe takich branż, jak: mię-
sna, mleczarska, spirytusowa, piwowar-
ska, cukiernicza, cukrownicza, hotelarska, 
gier losowych itd.  Obecnie organizacje 
zrzeszone w naszym sekretariacie liczą 
około 12,5 tysiąca członków. Cały czas 
organizacje zakładowe, które do tej pory 
były poza naszą strukturą, podejmują 
uchwały i do nas przystępują. Im więcej 
będziemy mieli członków w naszym se-
kretariacie, tym większa będzie nasza siła 
w negocjacjach na szczeblu krajowym.

– W branży spożywczej w Polsce pra-
cuje około 400 tysięcy osób. Wiele 
spraw pracowniczych można by 
uregulować na szczeblu ponadzakła-
dowym, ale do tego potrzebny jest 
dialog społeczny. Przez wiele lat wal-
czył Pan o utworzenie Trójstronnego 
Zespołu Branżowego ds. Branży Spo-
żywczej. W końcu się udało. 

– Udało się po czteroletnich bojach. 19 
stycznia 2017 roku na posiedzeniu Rady 
Dialogu Społecznego podjęto uchwałę 
o powołaniu zespołu branżowego dla 
branży spożywczej. Niestety, pomimo że 
uchwała została podjęta na Radzie Dialo-
gu Społecznego przez strony pracodaw-
ców, rządową i pracowników, udało się 
zorganizować tylko jedno spotkanie w 
2017 roku, a później przez trzy lata spo-
tkania się nie odbywały, pomimo moni-
towania przeze mnie i przewodniczącego 
Komisji Krajowej Piotra Dudę pani mini-
ster Rafalskiej i wiceministra Szweda.  

– Czyli do tej pory odbyło się tylko jed-
no spotkanie Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. Branży Spożywczej?

– W 2021 roku, po kolejnych mo-
nitach i interwencji przewodniczącego 
„Solidarności” Piotra Dudy, udało się 
wznowić funkcjonowanie zespołu bran-
żowego. Odbyły się dwa zdalne spotka-
nia pod przewodnictwem wiceminister 
rozwoju Olgi Semeniuk, na których pra-
codawcy zgłaszali tematy typowo bran-
żowe, problemy związane ze zmianami 
przepisów finansowych, między innymi 
wysokości akcyz na różne produkty. Z 

Czy jest szansa na branżowy 
układ zbiorowy pracy?
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punktu widzenia pracowników dla nas 
istotne było, abyśmy zajęli się sprawami 
pracy w niedziele i święta w tych bran-
żach, gdzie ta praca nie jest niezbędna. 
Innym problemem, który dla nas jest 
ważny, jest przywrócenie dodatków sta-
żowych w zakładach, gdzie te dodatki 
zostały zniesione. 

– Dużo się obecnie mówi o utworzeniu 
polskiego holdingu spożywczego. Czy 
przy tej okazji jest szansa na wynego-
cjowanie ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy?

– Powstaje holding Krajowa Grupa 
Spożywcza. Jej fundamentem ma być 
Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier, 
do której mają być dokooptowane spół-
ki rolno-spożywcze Skarbu Państwa, to 
znaczy mają być przeniesione aktywa 
tych spółek do Krajowej Spółki Cukro-
wej i na tej bazie ma powstać Krajowa 
Grupa Spożywcza.  Jest duża szansa na 
wynegocjowanie ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy z tego wzglę-
du, że w Krajowej Spółce Cukrowej 
funkcjonuje bardzo dobry zakładowy 
układ zbiorowy pracy, jeden z lepszych 
układów w zakładach zrzeszonych 
w naszym sekretariacie. Pracownicy 
tych spółek, którzy zostaliby przyjęci 
do Krajowej Grupy Spożywczej, mają 
olbrzymie szanse, żeby te zapisy, które 
obowiązują w spółce cukrowej, obowią-
zywały również u nich. 

– Ideałem byłoby oczywiście, gdyby 
udało się stworzyć branżowy układ 
zbiorowy dla sektora spożywczego. 
Rada Dialogu Społecznego ma moż-
liwości inicjowania takich ponadza-
kładowych układów?

– Na ostatnim zdalnym posiedzeniu 
Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. 
Branży Spożywczej przyjęty został regu-
lamin posiedzeń. Mamy w nim zapis, że 
zespół może powoływać podzespoły. W 
nich właśnie widzę szansę w przyszłości 

do negocjowania i podpisywania ukła-
dów zbiorowych pracy w poszczególnych 
branżach. Ponieważ jest tam zapisane, że 
mogą rozmawiać strony pracowników 
i pracodawców dla poszczególnych 
sektorów branżowych, np. dla przemy-
słu cukrowniczego, piwowarskiego czy 
mleczarskiego. Te strony są władne, 
żeby podjąć negocjacje nad układami 
zbiorowymi pracy w Trójstronnym Ze-
spole Branżowym. Pracodawcy, którzy 
są w naszym zespole, wnieśli propozy-
cję, aby na posiedzeniach zespołów były 
prowadzone także procesy legislacyjne 
dotyczące branży spożywczej. 

– W ilu zakładach należących do Sekre-
tariatu Przemysłu Spożywczego funk-
cjonują układy zbiorowe pracy?

– Na sto organizacji należących do 
sekretariatu jest około 30 układów zbio-
rowych pracy. Większość z nich była ne-
gocjowana po prywatyzacji w latach 90., 
kiedy to  był jeszcze dobry czas na ich 
tworzenie. Układy zbiorowe pracy funk-
cjonują w miarę normalnie w zakładach 
transnarodowych, ale to dzięki temu, że 
jesteśmy afiliowani w strukturach euro-
pejskich EFFAT (European Federation 
of Food, Agriculture and Tourism Trade 
Union) i światowych IUF (The Food, 
Farm, Hotel and more Global Union), 
poprzez nasze naciski. Obecnie jako se-
kretariat podjęliśmy akcję, we współpracy 
z EFFAT  i IUF, negocjacji nad nowymi 
układami zbiorowymi w firmach transna-
rodowych. W Winiary Nestle Polska SA 
koledzy będą negocjować dla całej grupy 
(7 zakładów) układ zbiorowy. A także dla 
dr. Oetker, zarówno w Gdańsku, jak i w 
Płocku będzie jeden układ dla obydwu 
zakładów. Zamierzamy również inicjo-
wać powstawanie układów w innych 
firmach transnarodowych, gdzie tych 
układów jeszcze nie ma. To jest taki nasz 
wewnętrzny projekt sekretariatu.

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

W Norwegii istnieje prawo dające pracownikom realną możliwość udziału 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami. W zależności od wielkości firmy istnieje 
możliwość lub obowiązek powołania przedstawicieli pracowników do za-
rządu firmy. Jednak, mimo korzystnych przepisów, liczba członków zarządu 
wybieranych przez pracowników nie jest za wysoka i stale spada.

W większości państw Unii Euro-
pejskiej pracownicy posiadają prawa 
w zakresie wyboru i odwołania członka 
zarządu i rady nadzorczej, dotyczy to 
zarówno publicznych, jak i prywatnych 
spółek. Model zarządzania przedsię-
biorstwem, w którym pracownicy mają 
wpływ na zarządzanie i kontrolę firmy, 
niesie ze sobą wiele korzyści zarówno 
dla pracowników, jak i dla przedsiębior-
stwa. Zwiększona zostaje równowaga w relacjach między pracownikami i pracodaw-
cą, co przekłada się na poprawę dialogu społecznego. Pracownicy, mając swojego 
przedstawiciela w radzie nadzorczej lub zarządzie, mają lepszy dostęp do informacji 
o sytuacji przedsiębiorstwa, o jego kondycji i perspektywach rozwoju.

Gdzie można, a gdzie jest obowiązek

W Norwegii już w latach siedemdziesiątych wprowadzono prawo pracowników 
do wybierania członków do zarządu firmy. W przypadku, gdy spółka zatrudniająca 
więcej niż 30 pracowników nie posiada zgromadzenia korporacyjnego, większość 
pracowników może żądać, aby jeden członek zarządu i obserwator z zastępcami 
zostali wybrani przez i spośród pracowników. Jeśli jest ich więcej niż 50, pracownicy 
mogą domagać się możliwości wyboru do jednej trzeciej członków zarządu. W fir-
mach zatrudniających do 200 pracowników to załoga musi wystąpić z żądaniem 
przeprowadzenia wyborów celem wyłonienia swojego reprezentanta w zarządzie.

W przypadku, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż 200 pracowników, jest 
już obowiązek ustanowienia reprezentacji pracowniczej w zarządzie.

Wymagania dotyczące reprezentacji w zarządzie muszą być zgłoszone przez więk-
szość pracowników. Spółka nie ma zatem obowiązku ustanowienia takiego przedsta-
wicielstwa z własnej inicjatywy, chyba że liczba pracowników przekracza 200. Przepisy 
norweskiej ustawy o przedsiębiorstwach oznaczają, że pracownicy mogą żądać repre-
zentacji zarówno w zarządzie spółki zależnej, jak i w spółce dominującej.

Wybory przedstawicieli pracowników odbywają się co dwa lata. Przedstawicie-
lem pracowników może być każdy, kto jest zatrudniony w firmie w dniu wyborów. 
Uprawnione do głosowania są osoby zatrudnione w firmie w dniu wyborów, które 
pracują w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Coraz mniej

Fakt istnienia praw nie jest tym samym, co ich wykorzystanie. W wielu norweskich 
przedsiębiorstwach, nawet tych publicznych, pracownicy nie występują z żądaniem 
przeprowadzenia wyborów na członka zarządu reprezentującego ich interesy.

Wydawałoby się, że tak korzystne przepisy przełożą się na powszechny udział re-
prezentantów pracowników w zarządach firm. Jednak z badań przeprowadzonych w 
Norwegii, mimo sprzyjającego ustawodawstwa, spada odsetek firm, w których w zarzą-
dach zasiadają reprezentanci załogi. Dotyczy to zarówno małych, średnich, jak i dużych 
firm. I tak, w 2013 roku, w 26 procentach norweskich przedsiębiorstw pracownicy mieli 
swoich przedstawicieli w zarządach, w 2016 roku już tylko w 18 procentach. Najwięcej 
było w firmach zatrudniających ponad 200 pracowników. W 2013 roku w 57 procen-
tach takich firm w zarządach zasiadali przedstawiciele załogi, w 2016 roku odsetek ten 
spadł do 52 proc. W firmach posiadających od 50 do 199 pracowników w 2013 roku 
odsetek firm, w których pracownicy mieli swojego reprezentanta w zarządzie, wynosił 
31 proc., trzy lata później było to już tylko 23 proc. Najgorzej jest w przedsiębiorstwach 
zatrudniających od 30 do 49 pracowników. W 2010 roku 27 procent wszystkich spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudniających co najmniej 30 pracowników, a nie 
więcej niż 50, miało w zarządzie przedstawicieli pracowników, trzy lata później było to 
już 12 proc., a w 2016 było to już tylko 8 proc.

W Norwegii obecnie trwa dyskusja na temat przyczyn spadku liczby reprezen-
tantów pracowników w zarządach firm.

Małgorzata Kuźma

Norwegia:  
Prawo pracowników  
do reprezentacji w zarządach
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O początkach „Solidarności” najwięcej 
dowiedziałem się z rozmów z moim 
dziadkiem, który był aktywnym działa-
czem związku. Zawsze z dużym zain-
teresowaniem słuchałem jego opowieści 
o  tej trudnej i bolesnej historii naszej 
Ojczyzny. Dzisiaj, korzystając z tego, 
że fala pandemii osłabła, udało mi się 
namówić dziadka na krótki wywiad.

– Kiedy rozmawialiśmy dziadku 
o celach „Solidarności”, o Twojej 
działalności, unikałeś tematu stanu 
wojennego. 

– To jest długi temat, Piotrusiu. Szcze-
rze mówiąc, nie wiedziałem, że ciebie to 
zainteresuje. Nie mam nic do ukrycia.

– To od czego zaczniesz?
– Działalność opozycyjną w stanie 

wojennym postaram się opowiedzieć ci 
bardzo skrótowo. Po wkroczeniu zomow-
ców do Stoczni Gdańskiej wyciągano nas 
brutalnie z pomieszczeń i odsyłano do 
domów. Nie godząc się z tym, co się sta-
ło, musiałem działać. Przez pierwsze dni 
dużo czasu spędziłem pod pomnikiem 
Poległych Stoczniowców „bratając” się 
z żołnierzami, naklejając na czołgi pla-
kietki „Solidarność”. Działacze Krajówki 
(ci, których nie aresztowano) nawoły-
wali do biernego oporu. I tak wpadłem 
na pomysł, aby napisać własnoręcznie 
ulotki (właśnie o biernym oporze), które 
wieczorami, podczas godziny milicyjnej, 
rozklejałem po klatkach schodowych.

– Nie bałeś się?
– Bałem się, ale liczyłem na swoją kon-

dycję. Było to przecież 40 lat temu. Poza 
tym uczestniczyłem w manifestacjach 
rocznicowych i innych, np. przemarszach 
z kościoła św. Brygidy czy z kościoła Ma-
riackiego. Brałem również czynny udział 
w akcji rozbicia oficjalnego 1-majowego 
pochodu zorganizowanego przez byłe 
władze komunistyczne w okolicy Trau-
gutta i Smoluchowskiego, gdzie zgroma-
dzono ogromne siły ZOMO, które bru-
talnie potraktowały uczestników tej akcji. 
Wielu zostało pobitych i aresztowanych. 
Miałem też wiele nocnych spotkań z Aloj-
zym Szablewskim i kolegami z opozycji.

– Przecież pracowałeś. Jak to wszystko 
łączyłeś?

– No, niestety, wtedy nie pracowałem. 
Miałem zakaz wstępu do stoczni przez 
trzy miesiące  bez wypowiedzenia. Kie-
dy otrzymałem pozwolenie na ponowne 
przystąpienie do pracy, natychmiast za-
wiązaliśmy wraz z Jurkiem Czarnieckim 
i Grzegorzem Matulewiczem Tajną Ko-
misję Wydziałową, oczywiście jako „Soli-
darność”. Mieliśmy ścisły kontakt z Tajną 
Komisją Zakładową Stoczni Gdańskiej 
(TKZ SG) poprzez kontakt z Alojzym 
Szablewskim. Ponadto na poszczególnych 
wydziałach (nasz wydział RN, czyli Biuro 

Projektowo-Konstrukcyjne, liczył ponad 
500 osób) mieliśmy tzw. łączników, bez 
których byłoby ciężko. Wnosiliśmy do 
stoczni i rozprowadzaliśmy „Rozwagę 
i Solidarność” oraz inne podziemne pisma. 
Zbieraliśmy składki członkowskie. Było to 
dobrze zorganizowane, a członkowie od-
dani i ofiarni. Składki (poza zapomogami) 
przekazywaliśmy przez Alojzego do TKZ 
SG. Część składek przeznaczona była na 
zapomogi dla naszych pracowników zwol-
nionych i będących bez pracy.

– Czyli to była typowa praca związ-
kowa?

– Masz rację, ale niebezpieczna i stre-
sująca. Poza tą typową pracą związkową 
przeprowadzaliśmy wiele akcji. Nie będę 
ich dzisiaj wszystkich wymieniać. Skupię 
się na najbardziej według mnie spekta-
kularnych, czyli wiecach organizowa-
nych przez nas w holu budynku podczas 
przerw. Przy bardzo dużej frekwencji 
staliśmy w ciszy, aby na zakończenie 
odśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Uczestnicy byli bardzo zbudowani, 
a „czerwoni” wściekli.

– Chciałbym Cię jeszcze zapytać, czy 
byłeś podejrzewany o działalność 
podziemną?

– Myślę, że tak. Ponieważ byłem 
kilkukrotnie przesłuchiwany przez ofi-
cerów SB oraz komisarza stoczniowego, 
płk. Marchewkę.

– Czy coś im powiedziałeś?
– Podczas tych przesłuchań nikogo 

nie zdradziłem, do niczego się nie przy-
znałem oraz nic nie podpisywałem. Jed-
nak nie było to przyjemne. Przyniosło 
mi wiele nieprzyjemności szczególnie ze 
strony Marchewki, który podczas prze-
słuchań był ordynarny, wulgarny i bez 
osobistej kultury. Jego celem było nastra-
szyć, opluć, poniżyć. Podam ci tylko jeden 
przykład, powiedział do mnie: „...wasza 

nienawiść do komunizmu to przez to, że 
jesteś szwabem” (odnosił się do mojego 
nazwiska)...

– A warto było działać?
– Oczywiście. Bóg, Honor i Ojczy-

zna to hasło, które było naszą podpo-
rą. Myślę, że byliśmy zgraną, dobrze 
zorganizowaną grupą, hermetycznie 
zamkniętą, którą podejrzewano, a ku 
„ich” rozpaczy nie udało się jej rozpra-
cować.

– Dziadku, a nie żałujesz tego czasu, 
który dałeś „Solidarności”?

– Nie żałuję niczego. Nie robiłem tego 
dla osobistej satysfakcji, lecz tak jak mi 
serce podpowiadało. Skłamałbym jed-
nak, gdybym powiedział, że nie było mi 
miło, kiedy otrzymałem status działacza 
opozycji czy Krzyż Wolności i Solidarno-
ści. Ale tu cię zaskoczę. Największą dla 
mnie satysfakcją była opinia p. Bogdana 
Pietruszki na temat mojej działalności 
przedstawionej w zeznaniu do IPN:

„Do całej treści opisu działalności 
kolegi Zbigniewa nie znalazłem ani 
jednego szczegółu o jakimkolwiek zmy-
śleniu. Był osobą wówczas (w czasach 
pogardy człowieka) życzliwą dla osób 
o poglądach dla Niego zawsze nie-
zmiennych, co dawało innym kolegom 
rękojmię pewności i odpowiedzialności 
całej działalności. Był w stałym kontak-
cie z Alosiem Szablewskim i całą grupą 
kolegów działającą przeciwko ówczesnej 
władzy. Kiedy pojawiły się pierwsze na-
rysowane przeze mnie szkice pomnika 
Poległych Stoczniowców nie było dnia, 
w którym nie uczestniczyłby w ramach 
prac dążących do jego budowy. Obecny 
był we wszystkich strajkach i zgroma-
dzeniach, zazwyczaj nielegalnych, był 
jednym z tych kolegów, który nosił w so-
bie wiarę w słuszność wszystkiego tego, 
w co zaangażowaliśmy naszą pamięć 
o historii polskich powstań narodowych 
i słuszność kontynuacji w czasie, który 
dziś uważamy, że było to konieczne  do 
budowy czegoś lepszego i uczciwego”.

– Dziadku, dziękuję Ci za ten wywiad. 
Myślę, że to ciekawa lekcja dla mnie. 
Jestem z Ciebie dumny.

STYPENDYŚCI O „SOLIDARNOŚCI”  

Rozmowa z dziadkiem
Od 2020 roku stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność” piszą krótkie prace zatytułowane Moje  
spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Prezentujemy rozmowę Piotra 
Czerwińskiego z jego dziadkiem, Zbigniewem Lehrmannem, 
działaczem „Solidarności”, pracownikiem Biura Projektowo-
Konstrukcyjnego Stoczni Gdańskiej

Piotr Czerwiński

– Podczas tych przesłuchań 
nikogo nie zdradziłem, do 
niczego się nie przyznałem 
oraz nic nie podpisywałem. 
Jednak nie było to przyjemne. 
Przyniosło mi wiele 
nieprzyjemności szczególnie 
ze strony Marchewki, który 
podczas przesłuchań był 
ordynarny, wulgarny i bez 
osobistej kultury. Jego celem 
było nastraszyć, opluć, poniżyć. 

„Solidarność” niedawno została ukarana przez miasto Gdańsk za banery umiesz-
czone na budynku Związku z okazji 40 rocznicy Sierpnia ’80, a tymczasem we 
Wrzeszczu można zobaczyć ogromny mural, który również nawiązuje do tej rocz-
nicy. I w tym przypadku wszystko jest w porządku? 

Mural będący przykładem niespójności w miejskich przepisach został wska-
zany w piśmie skierowanym przez „Solidarność” do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w sprawie kary nałożonej za banery, które promowały historię. Czy 
w przypadku muralu we Wrzeszczu miasto ukarze siebie? Za coś, co, notabene, 
jest już nieaktualne, ponieważ raczej można byłoby mówić teraz o 41, a nie 40 
urodzinach?

W sprawie banerów na budynku „Solidarności” czekamy na decyzję kolegium 
odwoławczego. Warto jednocześnie pamiętać, że podstawą do uchwał krajobrazo-
wych (a taką podpierają się właśnie gdańscy urzędnicy) jest ustawa, która zezwala 
gminom na określenie zasad umieszczania reklam, są w niej zapisane wyjątki ty-
czące upamiętnienia osób lub wydarzeń. 

 (tm)

Równi i równiejsi w Gdańsku

Za wywieszenie tego baneru miasto ukarało „Solidarność”...

...a za ten mural samo zapłaciło.
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Z badań przeprowadzonych w 2020 

roku wśród krajów europejskich wyni-
ka, że najdłużej pracują Turcy – śred-
nio 47,6 godziny na tydzień, następnie 
mieszkańcy Czarnogóry –  44,3 godzi-
ny, trzecie miejsce zajmują Islandczycy 
– 42,9 godziny. Ponad 41 godzin w ty-
godniu w pracy spędzają Szwajcarzy, 
Maltańczycy i Łotysze. Najkrócej pra-
cują Duńczycy  – średnio 37,6 godziny 
na tydzień, następni w kolejności są 
Norwegowie – 38,4 godziny. Poniżej 
39 godzin w tygodniu pracują średnio 
również Belgowie, Włosi, Holendrzy. 
Polscy pracownicy pracują 40,6 godzi-
ny w tygodniu.

Średnia liczba godzin pracy w ty-
godniu powoli, ale stale spada w więk-

szości krajów europejskich. I tak Turcy 
spędzają w pracy o prawie dwie godziny 
mniej niż w 2016 roku, kiedy to średni 
tygodniowy czas wynosił 49,4 godziny. 
W Polsce średni tygodniowy czas pracy 
od 2016 roku skrócił się o pół godziny.

Mężczyźni mają dłuższy tydzień 
pracy niż kobiety, i tak przeciętny peł-
noetatowy pracownik pracuje średnio 
41,7 godziny w porównaniu z 40,4 go-
dziny dla kobiet.

Najdłużej w 2020 roku pracowali 
transportowcy – średnio 42,4 godziny 
i budowlańcy – 42 godziny w tygodniu, 
co i tak jest o półtorej godziny krócej 
niż w 2016 roku, kiedy to pracowali 
średnio 43,5 godziny na tydzień.

(mk)

Ile godzin tygodniowo 
pracują Europejczycy?
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Osoby występujące o możliwość 
przejścia na emeryturę po ukończeniu 
sześćdziesiątego roku życia, mają „dziu-
rę czasową” owych siedmiu miesięcy. 
Dla niektórych osób będzie to fakt, 
nad którym można przejść do porządku 
dziennego, ponieważ dalej pracowały 
w warunkach szczególnych i uzyskały 
okres konieczny do uzyskania upraw-
nienia do wcześniejszej emerytury, ale 
dla innych nie.    

Byłym pracownikom Stoczni Szcze-
cińskiej Nowa takie prawo przysługiwa-
ło. Uzyskali oni prawo do emerytury 
pomostowej, wliczając im zatrudnienie 

Rozmowa z Aleksandrem Kozickim, 
przewodniczącym Rady Oddziału Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w Gdyni

– Byli gdyńscy stoczniowcy, wykonujący pracę w 
warunkach szczególnych, nie mają prawa do eme-
rytur pomostowych po osiągnięciu wieku 60 lat. 
Posiadają świadectwa takiej pracy, ale świadczeń 

nie. Czy jest szansa na przywrócenie im emerytalnych praw, które zostały 
podważone poprzez niewpłacenie odpowiedniej składki?

– Po korespondencji z ministrem Szwedem możemy mówić o szansie na jed-
nostkowe, swoiste zadośćuczynienie. Sytuacja jest trudna. Zakład rozwiązano 
przed dekadą. Nie ma osób prawnych, które mogłyby dokonać sanacji sytuacji. 
Zadziałał upływ czasu i brak upoważnionych instytucji. Środki finansowe były 
nie tylko ze zbycia majątku, ale i w kasie stoczni. Wielkim problemem jest 
dekompozycja środowiska i przemieszczeń spowodowanych likwidacją ogrom-
nego zakładu pracy. Ludzie musieli przemodelować swoje życie. Dla wielu stocz-
niowców z Gdyni takim kierunkiem była Norwegia. 

– Gdzie powinni się zgłaszać byli gdyńscy stoczniowcy, zainteresowani 
pomocą w skorzystaniu z prawa do emerytury pomostowej?

– Mówimy, jako organizacja międzyzakładowa Stocznia Gdynia i Elektro-
montaż Północ Gdynia, o prawie do emerytury tych, którzy spełnili wszelkie 
warunki za wyjątkiem zgłoszenia do ZUS oraz opłacenia składki. Nie jesteśmy 
żądni „głów”, chodzi nam o załatwienie problemu. Czasokresy zakreślone usta-
wą mówiły o uiszczeniu składki do końca I kwartału 2010 roku. Z oczywistych 
względów czas był trudny. Zakład pracy przestał istnieć w maju 2009 roku, 
mieliśmy zarządcę kompensacji, a następnie syndyka. Obowiązków nie do-
pełniono. W Szczecinie takich problemów nie było i nie ma. Naszej komisji 
międzyzakładowej ta istotna sprawa umknęła. Mamy więc rodzaj zobowiązania. 
Z problemem zetknęliśmy się z chwilą zasygnalizowania nam odmów udziele-
nia emerytury byłym pracownikom Stoczni Gdynia, którzy ukończyli 60. rok 
życia. To były przypadki indywidualne osób w różnym okresie ubiegających 
się o świadczenie. Ile osób tym problemem jest dotkniętych, nie wiemy. Zależy 
więc nam na tym, by pracownicy Stoczni Gdynia zgłaszali się do biura oddziału 
„Solidarności” w Gdyni.

– Mówimy o prawie do emerytury…
– Nie ma obowiązku przechodzenia na emeryturę. Jest to prawo. Jednak 

w przemyśle okrętowym stan wyeksploatowania psychofizycznego pracowni-
ków jest ponadprzeciętnie wysoki.  

Rozmawiał Artur S. Górski 

Upominamy się o emerytury pomostowe pracowników 
dawnej Stoczni Gdynia S.A.  

Jest szansa 
na zadośćuczynienie

w pierwszym półroczu 2009 roku, bo 
tam formalnościom stało się zadość. W 
2009 roku pracodawca miał obowiązek 
zgłosić osoby, które wykonywały pracę 
w szczególnych warunkach i o szczegól-
nym charakterze do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych.

NSZZ „Solidarność” chce pomóc 
byłym pracownikom Stoczni Gdynia, 
którym nie przysługują emerytury po-
mostowe z powodu niedopatrzeń syn-
dyka masy upadłościowej i zarządcy 
kompensacji. 

Przypomnijmy, że stocznia w Gdyni 
rozpoczęła swoją działalność w 1922 r. 

Od 2009 r. stocznia znalazła się w sta-
nie likwidacji i nie prowadzi działalno-
ści produkcyjnej. W 2004 r. ówczesny 
rząd zdecydował się udzielić pomocy 
publicznej Stoczni Gdynia i Stoczni 
Szczecińskiej Nowej (od maja 2004 r. 
do czerwca 2007 r.) o wartości 650 mln 
zł dla Stoczni Gdynia i 260 mln zł dla 
Stoczni Szczecińskiej Nowej (gwarancje 
udzielone przez Skarb Państwa i umo-
rzenie części zobowiązań). 

Komisja Europejska w decyzjach z 6 
listopada 2008 r. uznała pomoc publiczną 
udzieloną stoczniom za niezgodną z ryn-
kiem wewnętrznym i nakazała jej zwrot. 
Za zgodną z rynkiem wewnętrznym może 
zostać uznana pomoc przeznaczona na  
realizację ważnych projektów stanowią-
cych przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania i na ułatwianie rozwoju 
niektórych działań gospodarczych. Pań-
stwo członkowskie zobligowane  jest do 
notyfikowania pomocy Komisji Europej-
skiej. W konsekwencji trzeba było doko-
nać jej zwrotu.  

Czy byli gdyńscy stoczniowcy mają 
jeszcze jakieś szanse, by niesprawiedli-
wość naprawić i skorzystać z prawa do 
emerytury po ukończeniu 60. roku ży-
cia? Tu jest potrzebne działanie związ-
kowe. Przewodniczący Rady Oddziału 
Gdynia ZRG NSZZ „Solidarność” dr 
Aleksander Kozicki zwrócił się w tej 
sprawie do wiceministra rodziny i po-
lityki społecznej Stanisława Szweda 
z prośbą o interwencję. Możliwe jest 
tylko interweniowanie w konkretnych 
przypadkach. Stąd apel, aby osoby, któ-
re borykają się z taką sytuacją, zgłaszały 
się do gdyńskiego oddziału Związku

By ocenić skalę zjawiska i pomóc 
ewentualnym zainteresowanym, którym 
ZUS odmówił prawa do „pomostówki”, 
gdyńskie biuro ZRG służy pomocą. 
Stoczniowcy powinni więc kontakto-
wać się z Oddziałem ZRG NSZZ „S” 
w Gdyni przy ul. Śląskiej.

(asg)
Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
Oddział w Gdyni
ul. Śląska 52
81-310 Gdynia
tel. +48 58 620 61 82 lub 515 240 490
e-mail: gdynia@solidarnosc.gda.pl

Gdyńscy stoczniowcy są podwójnie pokrzywdzeni likwidacją ich zakładu 
pracy. Nie dość, że gigantyczna niegdyś Stocznia Gdynia S.A. (w PRL Stocz-
nia im. Komuny Paryskiej) zniknęła z krajobrazu gospodarczego, to byłych 
pracowników Stoczni Gdynia S.A., zatrudnionych w szczególnych warun-
kach od stycznia do lipca 2009 roku, pozbawiono prawa do emerytur po 
przekroczeniu 60. roku życia. Nie z ich winy. Kwestie formalnofinansowe 
„zawaliła” Stocznia Gdynia S.A., zarządca kompensacji i syndyk masy upa-
dłościowej Stoczni Gdynia S.A. Do ZUS nie zostały odprowadzone składki 
w wymaganej wysokości i nie zostali oni zgłoszeni do zakładu jako pracow-
nicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach.

...osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r. i spełniła łącznie nastę-
pujące warunki:
 osiągnęła wiek emerytalny – co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat 

w przypadku mężczyzn,
 udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat dla kobiet 

i  25 lat dla mężczyzn,
 przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach 

(w szczególnym charakterze) wymienione w przepisach dotychczasowych 
lub prace w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze) wymie-
nione w ustawie o emeryturach pomostowych

 po 31 grudnia 2008 r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomo-
stowych 

 udowodniła co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze wymienionych w punktach powyżej 

 rozwiązała stosunek pracy.
Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która nie 

wykonywała po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miała wymagany 
okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
wymienionej w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych.

Prawo do emerytur 
pomostowych przysługuje...

Szkolenia są jednym z głównych źródeł rozwoju i siły Związ-
ku. Działacz związkowy, aby mógł skutecznie realizować 
program Związku i pomagać związkowcom w rozwiązywa-
niu ich problemów, powinien systematycznie dokształcać 
się i rozwijać swoją osobowość.

Termin: 13–15 września 2021 r.

I. Temat:  Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 1
 Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej i 

członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w projek-
cie „Wiem więcej, działam skutecznie”.

II. Temat: Profesjonalizm organizacji związkowej 
Podstawowym celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejęt-
ności działaczy związkowych potrzebnych dla uzyskiwania 
wysokiego poziomu wykonywanych zadań. Jest to wstęp do 

kreatywnych zmian w organizacji. 
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich działaczy związkowych.

Termin: 4–6 października 2021 r.
I. Temat: Szkolenie dla przewodniczących 

Szkolenie  przeznaczone jest dla przewodniczących i zastępców 
przewodniczących komisji zakładowej i komisji rewizyjnych.

II. Temat: Prawo pracy i prawo związkowe, cz. 2 
Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej i 
członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w projek-
cie „Wiem więcej, działam skutecznie”.

Termin: 15–18 listopada 2021 r.
I. Temat: Szkolenie – Negocjacje 

Szkolenie przeznaczone dla członków komisji zakładowej 

i członków komisji rewizyjnej, którzy nie uczestniczyli w pro-
jekcie „Wiem więcej, działam skutecznie”.

II. Temat: Kodeks pracy 
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich działaczy związko-
wych

Zgłoszenia przyjmuje: Dział Szkoleń
adres e-mail:  dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl
tel.: 58 308 42 76, 58 305 54 79
WAŻNE:  Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji 
Zakładowej, podając imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefo-
nu osoby zgłaszanej, nazwę i numer organizacji związkowej oraz 
informację, czy wysłać zaproszenie.
Szkolenia odbywają sie w ośrodku szkoleniowym Zew Morza 
w Jastrzębiej Górze.

Irena Jenda

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

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z ak-
tualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny. Przypominamy, że w związku z istniejącym zagrożeniem pan-
demicznym w budynku Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obowiązuje 
zasada zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej. 

PORADY PRAWNE

Świadczenia  
dla rodzin z dziećmi
Świadczenie wychowawcze, 
czyli „500 plus”

Od 2019 roku nie jest brane pod 
uwagę kryterium dochodowe w rodzi-
nie i  „500 plus” przysługuje na każde 
dziecko w rodzinie, aż do ukończenia 
przez nie 18 roku życia.

Jakie są podstawowe założenia pro-
gramu „Rodzina 500 plus”?
 500 zł co miesiąc na każde dziecko 

na podstawie złożonego wniosku,
 pieniądze wypłacane są regularnie, 

co miesiąc, do momentu ukończenia 
przez dziecko 18 lat,

 wnioski można składać stacjonarnie, 
a także drogą elektroniczną,

 500 zł jest kwotą nieopodatkowa-
ną (nie jest wliczana do dochodów 
podczas corocznych rozliczeń po-
datkowych),

 pieniądze można odbierać stacjo-
narnie (w urzędzie gminy, urzędzie 

miasta lub ośrodku pomocy społecz-
nej) lub otrzymywać je przelewem 
na wskazany rachunek bankowy,

 wniosek o „500 plus” należy składać 
co roku.
Po urodzeniu dziecka termin na 

złożenie wniosku o „500 plus” wynosi 
3 miesiące. Jeśli dotrzymamy terminu, 
świadczenie zostanie przyznane z wy-
równaniem – od dnia narodzin dziecka. 
Jeśli zrobimy to później, będzie przysłu-
giwało od miesiąca złożenia wniosku.

Dobry Start, czyli „300 plus”  
na wyprawkę

Program Dobry Start, czyli 300 zło-
tych przyznawane na początku roku 
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szkolnego. To jednorazowe świad-
czenie, które otrzymają wnioskujący, 
wychowujący uczące się dziecko. Aby 
je otrzymać, uczniowie muszą spełnić 
dwa warunki:
1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 

24 lat, jeśli mają orzeczenie o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności),

2. uczą się w szkole podstawowej, 
dotychczasowe gimnazjum, szkoła 
ponadpodstawowa i dotychczasowa 
ponadgimnazjalna.

Komu nie przysługuje 
świadczenie.

„300 plus” nie otrzymają dzieci cho-
dzące do przedszkoli (także te, które 
odbywają tam przygotowanie szkolne), 
dzieci chodzące do zerówki oraz stu-
denci. 

Należy pamiętać, że świadczenie nie 

jest wypłacane przez cały rok, a jedy-
nie w określonym czasie. Na składa-
nie wniosków mamy czas od lipca do 
końca listopada, w tym roku wyłącznie 
online.

Ważne!!! Wniosek o „300 plus” na-
leży złożyć do końca listopada, inaczej 
świadczenie przepadnie.

Zasiłek rodzinny

Uprawnionym wnioskodawcą jest 
rodzic, opiekun prawny lub faktyczny 
dziecka (musi wystąpić do sądu z wnio-
skiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić 
się także pełnoletnia osoba ucząca się w 
szkole lub szkole wyższej do ukończe-

nia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na 
utrzymaniu rodziców.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzi-
nom, w których dochód na osobę nie 
przekracza 674 złotych lub 764 złotych 
(w rodzinie z dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści).

W przypadku przekroczenia kwoty 
uprawniającej daną rodzinę do zasiłku 
rodzinnego  zasiłek rodzinny i dodatki 
do zasiłku rodzinnego przysługują w 
wysokości różnicy między łączną kwotą 
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 
a kwotą, o którą został przekroczony 
dochód rodzin.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 dodatek z tytułu opieki nad dziec-
kiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego,

 dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka,

 dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka niepełnosprawnego

 dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego,
 dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania

Warunki przyznania

Zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko:
 18 roku życia  lub
 nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 

do ukończenia 21 roku życia albo
 24 roku życia, jeżeli kontynuuje 

naukę w szkole lub w szkole wyż-
szej i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności,

 dziecko lub osoba ucząca się nie po-
zostają w związku małżeńskim, 

 dziecko nie zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej całodo-
bowe utrzymanie (dom pomocy 
społecznej, placówka opiekuńczo-
-wychowawcza, młodzieżowy ośro-
dek wychowawczy, schronisko dla 
nieletnich, zakład poprawczy, areszt 
śledczy, zakład karny, zakład opie-
kuńczo-leczniczy, zakład pielęgna-
cyjno-opiekuńczy oraz szkoła woj-
skowa) lub w rodzinie zastępczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

 95 złotych na dziecko w wieku do 
ukończenia 5 roku życia,

 124 złote na dziecko powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 18 roku życia,

 135 złotych na dziecko w wieku po-
wyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia.

Stan prawny na 12.08.2021 r. 
Maria Szwajkiewicz 

W województwie pomorskim do unieszkodliwienia pozostaje wciąż 223 tys. 
ton odpadów azbestowych, z czego 187 500 ton znajduje się na terenach 
należących do osób prywatnych. W tym roku dzięki dofinansowaniu z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
unieszkodliwionych zostanie 8 tys. ton odpadów zawierających azbest.

Niebezpieczny związek

Azbest to grupa minerałów krzemianowych tworzących włókna. Ze względu na 
swoje charakterystyczne cechy: wysoką wytrzymałość mechaniczną, elastyczność, 
odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewod-
nictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność, a przede wszystkim dużą odporność 
na działanie wysokich temperatur i niepalność, stał się on materiałem używanym 
w budownictwie. Z eternitu (nazwa handlowa materiałów budowlanych azbesto-
wo-cementowych) wykonywano płyty elewacyjne i dachowe oraz rury. Wydawało 
się, że jest to materiał idealny – ogniotrwały, odporny na wpływy atmosferyczne 
oraz działanie wody i ścieków, a jednocześnie wytrzymały mechanicznie i do tego 
dość tani. Eternit używany był już od początku XX wieku. W Polsce szczególnie 
popularny był w latach 70. XX wieku, kiedy to pokrywano nim dachy szczególnie 
zabudowań na wsiach.

Chorobotwórcze włókna

Azbest to bardzo groźny czynnik chorobotwórczy. Niebezpieczne są włókna 
azbestowe w powietrzu i w wodzie, uwalniane w trakcie wydobycia azbestu oraz 
w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów. Włókna azbestu trafiają do 
organizmu głównie wraz z wdychanym powietrzem, rzadziej przez skórę i układ 
pokarmowy. Azbest do organizmu może dostać się poprzez zanieczyszczoną wodę 
lub artykuły żywnościowe.

Włókna azbestowe mogą być przyczyną pylicy azbestowej (azbestoza), która 
polega na zwłóknieniu tkanki płucnej. Jest to nieuleczalna choroba zawodowa wy-
stępująca u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu 
azbestowego prowadząca do niewydolności oddechowej. Kontakt z azbestem wywo-
łuje bardzo często nowotwory złośliwe płuc, oskrzeli, krtani, żołądka i jelit, trzustki, 
jajnika czy chłoniaki. Osoby narażone na kontakt z niebezpiecznym azbestem to 
między innymi dekarze, hydraulicy, elektrycy, posadzkarze, mechanicy samocho-
dowi, konserwatorzy i dozorcy budynków, personel sprzątający oraz pracownicy 
demontujący elementy mogące zawierać azbest.

Unieszkodliwianie azbestu

W związku z udowodnieniem szkodliwości wyrobów azbestowych dla zdrowia 
ich produkcja zakazana została w Polsce w 1997 r., rok później zakończono pro-
dukcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od roku 1999 obowiązuje zakaz obrotu 
azbestem i wyrobami go zawierającymi. Jednak wraz z zakazem produkcji wyrobów 
azbestowych nie zniknął problem, wciąż na polskich dachach znajduje się 1,5 mld 
mkw. eternitu. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do 
dnia 31 grudnia 2032 r. Czy do tej daty uda się w Polsce unieszkodliwić 15 mln ton 
wyrobów zawierających śmiercionośny związek?

Co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku dofinansowuje usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 
Odbywa się to w formie konkursu dla gmin. Od 2007 roku WFOŚiGW w Gdańsku 
w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu wojewódz-
twa pomorskiego” udzielił 24 mln zł dofinansowania na usunięcie i unieszkodli-
wienie 44 500 ton niebezpiecznych odpadów. W tegorocznej edycji konkursu do-
finansowanie otrzymało 96 pomorskich gmin. Za 3 mln z WFOŚiGW usuniętych 
zostanie ponad 8 tys. ton eternitowych pokryć dachowych zawierających włókna 
azbestowe. Najwięcej odpadów zawierających azbest usuniętych zostanie w Brusach 
(ok. 430 ton) i w Chojnicach (350 ton).

Małgorzata Kuźma

Wciąż niebezpieczny 
azbest

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

Więcej na temat projektów z Funduszy Norweskich prowadzonych 
przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” na stronach:
www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca
www.solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny
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– W czasie, który nie sprzyja biegom, 
ważny jest udział w tym maratonie, ponie-
waż jego atmosfera i charakter są związane 
z określoną symboliką. To powoduje, że 
jest to bieg inny, mający nie tylko wymiar 
sportowy, ale i związany z upamiętnieniem 
wydarzeń z niedawnej historii – zwraca 
uwagę Krzysztof Dośla, przewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”, i jednocześnie przypomina, że 
maraton odbywał się nawet w stanie wo-
jennym. 

– Naszym celem jest złożenie hołdu 
ofiarom Grudnia ’70, a także przypomnie-
nie rocznicy Porozumień Sierpniowych z 
1980 roku, 230 rocznicy uchwalenia Kon-

stytucji 3 maja oraz podtrzymanie ciągłości 
wydarzenia, które nieprzerwanie realizo-
waliśmy przez ostatnie lata – dodaje Mał-
gorzata Leśniewicz, dyrektor strategiczny 
Maratonu Solidarności. – Zachowujemy 
także łączność z biegaczami, dla których 
nasz maraton jest najważniejszą imprezą 
biegową w roku, a jednocześnie populary-
zujemy i upowszechniamy tę najprostszą 
formę rekreacji. 

Zaprosili biegaczy nie tylko 
z Polski 

W tym roku wirtualny ORLEN e-
-Maraton Solidarności (oraz biegi mu 

towarzyszące) odbywał się od 1 lipca do 
31 sierpnia. Podobnie więc jak rok temu, 
gdy wprowadzane były pierwsze restrykcje 
wynikające z pandemii COVID-19, został 
ustalony na okres całych wakacji. 

–  Wierzymy, że dzięki waszej obec-
ności damy radę przetrwać do kolejnego 
roku. Bardzo liczymy na waszą pomoc, 
obecność i wasz wysiłek – zachęcał do 
udziału w wydarzeniu na początku lipca 
Kazimierz Zimny, który organizuje mara-
ton od 27 lat. 

Do chwili zamknięcia tego wydania 
„Magazynu” do udziału w maratonie 
zgłosiło się ponad 300 osób, co, biorąc 
pod uwagę powracające obostrzenia, jest 
dobrym wynikiem. Zarejestrowani uczest-
nicy pochodzą nie tylko z Trójmiasta i in-
nych miejscowości Pomorza, ale, jak infor-
mują organizatorzy, łącznie ze 190 miast. 

– Zaprosiliśmy do udziału w tym 
wydarzeniu każdego, kto kocha Polskę, 
komu bliska jest historia, dla kogo ważne 
jest upamiętnienie wydarzeń, które spra-
wiły, że dziś żyjemy w wolnym kraju. Nasz 
maraton to, jak dotąd, jedna z najbardziej 
międzynarodowych imprez w Polsce, w 
związku z tym zaproszenie skierowaliśmy 
także do biegaczy z zagranicy, osób, które 
obecnie mieszkają poza Polską – informuje 
dyrektor strategiczny. 

Przypomnijmy, że do 2019 roku mara-
ton odbywał się w tradycyjnej, jednodnio-
wej formie. Zmiany zostały wymuszone w 
ubiegłym roku przez pandemię. Wówczas, 
w tym trudnym okresie, w maratonie 
wzięło udział 169 uczestników (na 188 
początkowo zapisanych), w maratonie na 
raty – 326 osób (na 349 pierwotnie zapi-
sanych), w biegu na 5 kilometrów, który 
został zatytułowany „Towarzysząca piątka” 
– 160 (na 140 zapisanych). Łącznie rywali-
zację ukończyło 635 zawodników (a więc 
ponad 90 procent osób zapisanych). 

– Do udziału w zawodach zarejestro-
wało się wówczas prawie 700 zawodników, 
czyli tyle samo, ile ukończyło tradycyjny 
bieg w 2019 roku. To wyjątkowy wynik 
wśród wszystkich biegów wirtualnych, 
jakie odbyły się w Polsce w 2020 roku 
– zwraca uwagę Małgorzata Leśniewicz. 
– Chcieliśmy, aby tegoroczne wydarzenie, 
podobnie jak rok temu, również zjedno-
czyło pasjonatóww biegania i przyjaciół 
naszegom maratonu – dodaje. 

Trzeba sprawdzić,  
kto ile przebiegł 

Inny sposób pokonywania wybranego 
przez każdego uczestnika dystansu wy-
musił także zmianę sposobu weryfikacji 
informacji z tym związanych i potwier-
dzających udział. 

W przypadku maratonu oraz półma-
ratonu obowiązują najbardziej restrykcyj-
ne warunki rejestracji wysiłku wszystkich 
biegaczy. W praktyce zawodnicy przesy-
łali ślady GPX uzyskane podczas jednora-
zowego biegu, zapisane przez urządzenie 
rejestrujące czas i dystans. Wynik musiał 
być wygenerowany przez jedną z dostęp-
nych publicznie platform zajmujących 
się archiwizacją danych treningowych, 
np. Garmin Connect, Strava, Polar Flow 

czy DataSport. Następnie wszystko wery-
fikowali organizatorzy. 
Nie tylko maraton, ale bieg dla 
wszystkich

Uczestnikom zaproponowana została 
również możliwość pokonania dystansu 
maratońskiego w etapach, maksymalnie 
siedmiu (czyli rozdzielenie go na np. sze-
ściokilometrowe odcinki). 

– Celem było zmotywowanie uczest-
ników do regularnych treningów – mówi 
Małgorzata Leśniewicz. 

Również w tym przypadku weryfika-
cja odbywała się poprzez wysłanie pakie-
tu śladów GPX bądź zdjęć lub zrzutów z 
ekranu, pokazujących odbyty bieg wraz z 
widocznym dystansem i czasem.  

W tym roku wprowadzona została 
jeszcze jedna zmiana. To biegi na dy-
stansie 21 kilometrów 97 metrów (a więc 
półmaraton) oraz 10 kilometrów (oprócz 
maratonu, maratonu na raty i biegu na 5 
km). 

Ostatecznie, w związku z tym, za-
stosowane klasyfikacje to „generalna” 
w podziale na rywalizację kobiet, męż-
czyzn i kategorie wiekowe, dla członków 
„Solidarności” w ramach związkowych 
Mistrzostw Polski (tylko dla zawodni-
ków, którzy pokonali dystans maratonu 
jednorazowo) oraz w biegach na 5 i 10 
kilometrów z podziałem na kobiety 
i mężczyzn. 

– Nowe dystanse to ukłon w stronę 
tych zawodników, którzy nie dadzą rady 
pokonać 42 kilometrów 195 metrów, 
a również chcieliby uczestniczyć w pa-
triotycznym biegu bądź marszu. Celem 
jest zgromadzenie jak największej liczby 
uczestników – tłumaczy Małgorzata Le-
śniewicz. 

W formułach „maratonu na raty” oraz 
„piątce w tle” wystarczyło przesłać zdjęcie 
z wynikiem zarejestrowanym przez urzą-
dzenie z GPX. 

Niezależnie od tego, jaką opcję biegu 
wybrał uczestnik, w pakiecie startowym 
dla każdej osoby, na koszulkach, meda-
lach i plakatach został wyeksponowany 
motyw flagi i orła w koronie, aby w ta-
kimi pamiątkami wzbogacić kolekcję 
biegowych trofeów.

Podczas zorganizowanej w pierwszej 
połowie sierpnia konferencji prasowej 
Krzysztof Szczukiewicz, który jest sympa-
tykiem Maratonu Solidarności i kolekcjo-
nerem pamiątek związanych z tą impre-
zą, zaprezentował m.in. plakat pierwszej 
edycji biegu z 1981 roku, okolicznościową 
serię znaczków pocztowych z 1991 roku 
oraz pamiątkowy, ręcznie malowany ta-
lerz będący okolicznościową pamiątką 
edycji z 1995 roku. Kolekcja wzbudziła 
zainteresowanie przybyłych na konfe-
rencję gości.

– Zawodnicy, z którymi rozmawiałem 
na starcie i na mecie Maratonu Solidarno-
ści, podkreślają, jak bardzo jest dla nich 
ważna atmosfera tego biegu, jego charak-
ter, a także powiązanie wydarzenia z pew-
nymi symbolami patriotycznymi – mówi 
Krzysztof Dośla. – Złożenie kwiatów pod 
pomnikiem poległych stoczniowców w 

Biegając, pamiętają o historii Związku  

Gdyni, odśpiewanie hymnu narodowe-
go, przypominanie historii to niezwykle 
istotne i wzruszające momenty. Ten bieg 
nie jest już takim zwykłym biegiem. Nie 
ma tylko wymiaru sportowego. To wy-
siłek powiązany z chęcią upamiętnienia 
czegoś ważnego. Cieszę się, że mamy 
ciągłość nawet w wymiarze wirtualnym 
– dodaje przewodniczący. 

Tutaj sprawdzisz czas 

Poszczególne wyniki wszystkich za-
wodników zostały udostępnione na stro-
nie internetowej www.online.datasport.
pl, gdzie w wyszukiwarce należy zna-
leźć „ORLEN e-Maraton Solidarności + 
biegi towarzyszące” i następnie kliknąć 
w „Wyniki”, aby zobaczyć czas dowolne-
go zawodnika (a także to, z jakiego jest 
kraju i miasta, jego grupę wiekową oraz 
ile ma lat). 

Podobnie jak w ubiegłym roku, orga-
nizatorzy przez cały okres lata zachęcali 
uczestników do tego, aby ci wykonywali 
sobie zdjęcia pojedynczo bądź w kilka 
osób i kadrowali fotografie tak, aby wszy-
scy byli widoczni w różnych miejscach 
wraz ze swoimi numerami startowymi. 
Dzięki temu powstała wyjątkowa galeria 
zdjęć, na których są nie tylko ścieżki do-
stępne w różnych miejscowościach, ale 
także np. lasy, góry czy plaża. 

– Wielu biegaczy nie wyobrażało so-
bie, że nie wezmą udziału w maratonie 
i nie będą mieli możliwości, by uczcić 
wydarzenia sierpniowe, jakie miały 
miejsce tu, na Wybrzeżu. Wirtualna 
wersja maratonu pozwala im więc cho-
ciaż w wymiarze duchowym być z nami 
– dodaje Małgorzata Leśniewicz. – Przy-
kładowo w ubiegłym roku 15 sierpnia, 
czyli w dzień rozgrywania tradycyjnego 
maratonu, zebrały się grupy biegaczy, 
które razem pokonały dystans z Gdyni do 
Gdańska, aby właśnie tego dnia pokazać 
swoją łączność z naszym wydarzeniem. 
To bardzo wzruszające. 

Ostateczne wyniki Maratonu Soli-
darności można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej www.maratongdansk.
pl, a tymczasem dyrektor strategiczny 
zaznacza, że „w przyszłym roku chcemy 
już pobiec razem”. 

Tomasz Modzelewski 

Fot. materiały uczestników 
Zdjęcia przesyłane przez uczestników 
tegorocznej edycji Maratonu Solidarności 

Screen z aplikacji Sports Tracker.

„Bądźmy razem i pokażmy naszą Solidarność” – pod takim hasłem odbywa się 
tegoroczna, wyjątkowa ze względów pandemicznych, edycja Maratonu Soli-
darności. Udział w niej bierze kilkaset osób. Niektórzy biegli pełne ponad 42 
kilometry, inni skorzystali z opcji „maratonu na raty”, a kolejne osoby wybrały 
możliwość udziału w biegach na dystansie 5 lub 10 kilometrów. 



23Nr 9 / wrzesień 2021PO GODZINACH

NA KOŃCU JĘZYKA Krzyżówka z kanionem
Litery w szarych kratkach czytane 
rzędami utworzą hasło – myśl Ludwiga 
Borne.

POZIOMO
1) materiał na „lewisy”, 7) klika, koteria, 
10) millenium (hasło dwuwyrazowe), 
11) plamka na gepardzie, 12) miara 
tapety, 13) z niechęcią o dolegliwości, 
14) Kasztanka Piłsudskiego, 17) lewo-
brzeżna część stolicy Węgier, 20) duży 
szwindel, 21) nadawane wasalowi, 
22) nóżka grzyba, 23) … pływackie to 
kraul, żabka, 24) państwo z Kalkutą, 
25) dawny sztywny kołnierz, 26) imię 
słynnego weneckiego podróżnika, 

32) pożarna, obywatelska, 35) pozyskanie 
czyichś względów, 36) dochody, 37) atry-
but Mai Włoszczowskiej, 38) pomiar np. 
długości, 39) bambus i tymotka, 40) cho-
choł lub  marzanna.

PIONOWO
1) Kaczmarski, Cygan, 2) szczepionka 
…Zeneca, 3) zawodowy kolejkowicz, 
4) uparte zwierzę, 5) parów, kanion, 
6) Dolny z Wrocławiem, 7) oddziela 
piętra, 8) matematyk z Miletu, 9) przy-
stojniak z ekranu, 15) obraźliwie kobieta, 
16) akrobata, klaun, 18) wyborcy, 
19) rozpasanie, rozwydrzenie, 26) paliwo 
kotłowe, 27) kraj z Syberią, 28) pocho-

dzący z jesiennego siewu, 29) Dwa plus 
…30) wiedza tajemna, 31) ogłoszenie 
w prasie, 32) topiony lub homogenizo-
wany, 33) bruzdka, 34) przodek młyna.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiązanie 
Krzyżówki z góralskim gospodarzem 
z nr. 6/2021. Otrzymuje ją pani Danuta 
Pawlik. Nagrodę wyślemy pocztą. Hasło 
brzmiało:  „Życie trzeba przeżyć godnie, 
bo jest tylko jedno”.
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Za nami już wakacje. Niektórzy byli już na urlopie, inni dopiero wybierają 
się na odpoczynek. W wolnym czasie lubimy rozwiązywać zagadki, krzy-
żówki, organizować gry i zabawy. Dziś proponuję zadania z języka polskie-
go, ujawniające stopień opanowania gramatyki, frazeologii oraz znaczenia 
wyrazów rodzimych i zapożyczonych. Na rozwiązania czekamy do końca 
września br. Piszcie Państwo na adres: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl. Roz-
losujemy nagrody. Miłej zabawy!

Zadanie I 

Proszę połączyć w pary wyrazy z ich definicją (lub fragmentem definicji), zgod-
nie ze wzorem: 
1. konwencja, a) konwersacja, b) konserwacja – ‘umowa międzynarodowa’ c) ‘towa-
rzyska rozmowa’, d) ‘zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie’;
WZÓR: konwencja – ‘umowa międzynarodowa’ 
konwersacja – ………………………………………………………………………
konserwacja – ………………………………………………………………………
2. a) adaptować, b) adoptować – c) ‘przyjąć do rodziny’, d) ‘przystosować’;
adaptować – …………………………………………………………………..……..
adoptować – ………………………………………………………………….……..
3. a) subwencja, b) subskrypcja – c) ‘model płatności za produkty i usługi’, d) ‘za-
pomoga’
subwencja – …………………………………………………………………..……..
subskrypcja – ……………………………………………………………….………
4. a) konserwatorium, b) konwersatorium – c) ‘szkoła’, d) ‘rodzaj zajęć akademic-
kich’
konserwatorium – …………………………………………………………………..
konwersatorium – …………………………………………………………………..

Zadanie II

Proszę – zgodnie ze wzorem – połączyć w pary rzeczowniki i przymiotniki 
(dostosowując formę przymiotnika do rzeczownika). Wszystkie wyrazy muszą być 
wykorzystane jeden raz.
1. Rzeczowniki: uczony, a) człowiek, b) rada, c) sąd, d) mina oraz przymiotniki: 
wybitny, e) mądry, f) rozsądny, g) przemyślany, h) trafny;
WZÓR: uczony – wybitny 
człowiek – ……………………………………………………………………….…..
rada – ………………………………………………………………………………..
sąd – …………………………………………………………………………………
mina – ……………………………………………………………………………….

2. Rzeczowniki: a) okna, b) sukcesy, c) błędy, d) wysiłki, e) kwoty, f) głupstwa oraz 
przymiotniki: g) astronomiczne, h) spektakularne,  i) horrendalne, j) wielkie, k) 
piramidalne, l) tytaniczne;
okna – ………………………………………………………………………………
sukcesy – ……………………………………………………………………….…...
błędy – ……………………………………………………………………….……...
wysiłki – …………………………………………………………………….………
kwoty – ……………………………………………………………………….……..
głupstwa – …………………………………………………………………………..

Zadanie III

Proszę podzielić grupę liter na wyrazy i – zgodnie ze wzorem – uporządkować je 
tak, żeby powstało przysłowie.
WZÓR:  brzegiwodarwiecicha – Cicha woda brzegi rwie. 

1. oczysercuczegożalwidząnietegonie –  ……………………………………………..
2. ostatnisiętenśmiejeśmiejektosię –  ……………………………………….………..
3. jaskółkaniewiosnyjednaczyni –    …………………………………………………
4. mądregooszukaćtrudno – …………………………………………………………
5. poddołkisamkimkopiektowpadawnie  – …………………………………………..
6. trudnegonicchcącegomadlanie – ………………………………………….………
7. domu alewszędzienajlepiejwdobrze – …………………………………………….
8. wróbelgołąbnalepszywdachuniżgarści – …………………………………..………
9. początekpołowadobryroboty – ……………………………………………………
10. błądziniepytakto – ………………………………………………………………

Barbara Ellwart

Powakacyjne 
łamigłówki
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Skorzewo. Wieś z cmentarzem epidemicznym 
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

�����������
������������

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

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

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

Reklama

Cmentarz epidemiczny w Skorzewie.

Na granicy Kościerzyny, a dokładnie jej dzielnicy Kościerzyna Wybudowa-
nie, czyli jadąc na północ w stronę Stężycy, leży niewielka miejscowość 
o nazwie Skorzewo. Rzadko kto się w niej zatrzymuje, a już na pewno nie tu-
ryści, bo przewodniki o niej nie wspominają. Aleksander Majkowski w  „Ży-
ciu i przygodach Remusa” jedynie podaje, że pielgrzymka z Kościerzyny do 
Wejherowa przechodzi przez Skorzewo. Mimo to warto zainteresować się tą 
wioską, bo jej historia jest niezwykle ciekawa i wyjątkowo silnie związana 
z dziejami Kaszub. Krzysztof Jażdżewski, dyrektor Muzeum Ziemi Kościer-
skiej, poświęcił jej nawet obszerną publikację. 

Historia osadnictwa na terenie obec-
nego Skorzewa sięga epoki neolitu, a więc 
jakichś 7 tysięcy lat przed naszą erą. 
Świadczy o tym znaleziona przez arche-
ologów m.in. motyka wykonana z rogu 
renifera, gdyż kiedyś zwierzęta te żyły na 
Pomorzu. Z epoki brązu (2–1 tysiąclecie 
p.n.e.) zachowały się kamienne kurhany. 
Z epoki żelaza (650–120 lat p.n.e.) po-
chodzą groby skrzynkowe, popielnice… 
Pierwsza udokumentowana historycznie 

osada znajdowała się w okolicach dzi-
siejszej stacji benzynowej. Jeśli chodzi o 
pierwszą wzmiankę w źródłach pisanych, 
to występuje ona w kopii dokumentu wy-
stawionego przez Mściwoja I w 1209 roku 
i dotyczy nadania norbertankom żukow-
skim pięciu donic miodu ze Skorzewa. 
Kolejny, już oryginalny dokument pocho-
dzi z 1284 roku i podaje, że gdański książę 
Mściwój II nadał te tereny (Ziemia Pirsna) 
księżniczce Gertrudzie, córce Sambora II, 

księcia lubiszewsko-tczewskiego. Potem 
panowali na tych ziemiach Krzyżacy, Po-
lacy, Prusacy…

W Skorzewie urodził się Aleksander 
Pepliński (1850–1911) oraz jego syn 
Franciszek (1878–1958). Zarówno ojciec, 
jak i syn zostali uznani za Kaszubskich 
Drzymalitów, bo podobnie jak Michał 
Drzymała z Wielkopolski nie otrzymali 
od władz niemieckich pozwolenia na bu-
dowę domu. Peplińscy ustawili więc na 
swojej ziemi w 1905 r. dom na kółkach, 
czyli barakowóz. Z tym, że to Peplińscy 
byli pierwsi, a Drzymała w 1908 r. wzo-
rował się na nich, o czym mało kto wie. 
Stali się symbolem oporu przeciw polityce 
germanizacyjnej władz pruskich. 

W 2016 r. w Skorzewie utworzono 
pieszo-rowerowy szlak Kaszubskich Drzy-
malitów na trasie Skorzewo – Wieprznica 
– Cząstkowo – Skorzewo, razem 16 kilo-
metrów. Co roku na tej trasie odbywa się 
Rajd Kaszubskich Drzymalitów.

Ze Skorzewa pochodził też generał 
Antoni Daniel Zdrojewski (pseudonim 
„Daniel”), komendant Polskiej Organi-
zacji Walki o Niepodległość we Francji 
w latach 1941–1944. Tablica pamiątko-
wa poświęcona Zdrojewskiemu znajdu-
je się w centrum wsi, nieopodal szkoły. 
Warto wiedzieć, że to gen. Władysław 
Sikorski mianował Zdrojewskiego do-
wódcą wszystkich wojsk polskich we 
Francji. 

Tragiczne były dzieje Skorzewa 
w czasie okupacji niemieckiej, o czym 
przypomina kolejna tablica. Śmiercią 
męczeńską zginął urodzony w Skorzewie 
w 1879 r. ksiądz Zygmunt Alojzy Repiń-
ski. W 1939 r. został zakopany żywcem 
w żwirowni Mniszek – Górna Grupa.

Ze starej zabudowy, poza ceglaną szko-
łą z początku XX wieku, nie zachowało się 
nic. Dawna wieś miała domy drewniane. 
Dwie skorzewskie chaty przeniesiono do 
skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, 
pozostałe albo spłonęły, albo się rozpadły. 
Jednak warto zwrócić uwagę na miejsco-
wy kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, budowlę co prawda z końca lat 
80. XX wieku, ale kryjącą w swym wnętrzu 
piękną, XIV-wieczną drewnianą rzeźbę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nazywaną 
Madonną ze Skorzewa i Królową Pokoju. 
Jest schowana w prezbiterium za obrazem 
innej Madonny i można ją zobaczyć jedy-

nie podczas uroczystości religijnych. Histo-
ria tej rzeźby nie jest znana. Do kościoła w 
Skorzewie trafiła od rodziny Studzińskich 
z okolic wsi Cząstkowo. Wcześniej ponoć 
znajdowała się w niedalekim dworze, gdzie 
była uznawana za cudowną.

Ciekawostką, jedyną w swoim rodzaju 
na Pomorzu, jest cmentarz epidemiczny. Co 
prawda wielkie epidemie (dżuma, cholera, 
tyfus, ospa czarna, czerwonka) występowały 
na całym Pomorzu i ludzie umierali nie tyl-
ko w Skorzewie, ale właśnie tu w XIX wieku 
założono cmentarz. W 1848 r. na cholerę 
zmarło 14 z 429 mieszkańców Skorzewa. 
W 1865 r. na tyfus 13 osób, a w 1869 r. na 
ospę 12 osób. Pochowano ich w lesie, przy 
ulicy Kościelnej, niemal na skrzyżowaniu 
z główną szosą. Pod koniec XVIII wieku 
znajdował się w tym miejscu krzyż. Takich 
krzyży morowych jest na Kaszubach sporo, 
ale nie ma cmentarzy. Ten, o powierzchni 
320 metrów kwadratowych, usytuowano 
na niewielkim pagórku i otoczono murem 
z kamieni polnych. W 1987 r. ponownie 
umieszczono tam krzyż, a w 2015 r. po-
stawiono niewielki postument z tablicą 
poświęconą ofiarom zarazy.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Matka Boska Skorzewska, Królowa 
Pokoju, XIV wiek.

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

Skorzewo, ceglana szkoła z początku XX wieku.


