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Jeszcze jeden marsz, jeszcze  
jeden krok i reżim upadnie?
Rozmowa z Kiryłem Bubnovem, 
emigrantem politycznym z Białoru-
si, stypendystą Programu Stypen-
dialnego Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej im. Konstantego Kalinow-
skiego, uczestnikiem prodemokra-
tycznych manifestacji w Grodnie.
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Determinacja i zaangażowanie 
robotników wpłynęło na zmianę 
realiów politycznych lat 80. Wśród 
strajkujących były kobiety. Jedną 
z nich była Ewa Ossowska. 
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Ta trzecia, co strajk 
uratowała

Dyrekcja starogardzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych odmawia 
złożenia jakichkolwiek 
zobowiązań co do podwyżki 
wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników niemedycz-
nych. W tej sytuacji, po kilku 
miesiącach czekania, „Soli-
darność” weszła na drogę 
sporu zbiorowego.  
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W tym szpitalu płaca zasadnicza 
jest niższa od minimalnej krajowej

Aktywni związkowcy. 
Warto realizować marzenia

Rozmowa z Dariuszem Kosio-
rem, przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lęborku.
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Polski Ład zakłada podniesie-
nie kwoty wolnej od podatku 
do 30 tys. zł i pierwszego 
progu podatkowego do 
120 tys. zł, czyli system 
podatkowy dający korzyści 
mniej zamożnym rodzinom 
i emerytom przez pozosta-
wienie większych pieniędzy 
w kieszeniach obywateli do 
swobodnego rozporządzenia.  
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Podatkowy nowy ład: kwota wolna 30 tys.  zł, 
pierwszy próg do 120 tys. zł, podatek na zdrowie

Ministerstwo Finansów przy-
znało 1,8 miliona złotych dla 
pracowników Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa, 
ale nie oznacza to zakończe-
nia akcji protestacyjnej. 
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Są dodatkowe pieniądze dla służby 
ratowniczej 235 tysięcy podpisów  

pod projektem ustawy  
o emeryturach stażowych
30 września br. NSZZ „Solidarność” złożył do Sejmu  podpisy pod projektem ustawy  
o emeryturach stażowych. Aby projektem zajęli się posłowie, wymagane jest  
100 tysięcy podpisów, związkowcom udało się zebrać ponad dwa razy tyle.
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Opóźnienia z europejską płacą 
minimalną

polskiego górnika” – powiedział  Piotr Duda. Przygo-
towywany jest także wniosek do prokuratury z za-
wiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przez wi-
ceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosarię Silva 
de Lapuerta przestępstwa narażenia życia i zdrowia 
mieszkańców Bogatyni, pracowników kopalni i elek-
trowni Turów. Wniosek ma zostać przekazany do pro-
kuratury w najbliższych dniach.

W Płocku podpisano porozumienie dla 
dialogu społecznego

Zbrojeniówka obradowała 
na Kaszubach

Delegacja Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
biorąca udział w plenarnym posiedzeniu Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, spotkała się 
w Brukseli z europosłanką Elżbietą Rafalską. Rozmowa 
dotyczyła kwestii europejskiej dyrektywy o płacy mi-
nimalnej. Niestety, prace w parlamencie przebiegają 
powoli ze względu na liczne wątpliwości, w tym praw-
ne, dotyczące możliwości regulowania płac z poziomu 
UE. Nadal oczekiwane są kolejne ekspertyzy i opinie. 
Obecnie nie jest pewne, czy zakładany termin przyję-
cia rezolucji (październik) zostanie dotrzymany. 

Zdaniem Rafalskiej to nie Polska, a inne kraje 
mogą w większym stopniu blokować przyjęcie dyrek-
tywy. W czasie rozmowy poruszony był temat roko-
wań zbiorowych.

 – Mówiliśmy że układy ponadzakładowe to dro-
ga do wprowadzenia równych zasad gry dla przed-
siębiorców i powinno to być wspierane także przez 
polskie władze – relacjonuje wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz.

Kampania „Kolej na młodych”

Kariera zawodowa to długa i wymagająca podróż. 
To, jak ją pokonamy, zależy w dużej mierze od nas sa-
mych. Czy młode pokolenie, które dopiero wchodzi 
na rynek pracy, wie, jak pokierować życiem zawodo-
wym? Z początkiem września, a więc wraz z rozpo-
częciem roku szkolnego, na dworcach PKP pojawiły 
się plakaty i banery informacyjne kampanii eduka-
cyjnej „Kolej na Młodych”, organizowanej przez „Tygo-
dnik Solidarność”, portal Tysol.pl oraz Krajową Sekcję 
Młodych NSZZ „Solidarność”. 

„Kolej na Młodych” jest projektem edukacyjnym, 
skierowanym do młodego pokolenia, które dopie-
ro wchodzi na rynek pracy. Mowa o uczniach szkół 
średnich, studentach oraz osobach, które niedawno 
podjęły aktywność zawodową. 

„Solidarność” pojedzie 
do Luksemburga

Władze NSZZ „Solidarność” podjęły decyzję o pro-
teście przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej 22 października w Luksemburgu. „Je-
dziemy pod trybunał niesprawiedliwości UE w Luk-
semburgu, aby wręczyć postanowienie o zamknięciu 
tego trybunału. Tak jak druga strona chce zamykać 
nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbiera-
jąc dostęp do energii elektrycznej (...). W Luksembur-
gu przekonają się, jaka jest siła polskiego pracownika, 

W płockim ratuszu 28 września podpisano po-
rozumienie dotyczące wprowadzenia standardów 
współpracy i dialogu społecznego. Porozumienie jest 
efektem pilotażowych trójstronnych negocjacji pro-
wadzonych w ramach projektu „Schematy Dialogu 
Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicz-
nym na poziomie samorządów”. Jak napisano w po-
rozumieniu, ma ono na celu „wzrost jakości dialogu 
społecznego w sektorze publicznym, w tym rozwój 
efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy 
partnerami społecznymi i władzami lokalnymi”. Do 
projektu w Płocku przystąpiły następujące podmioty: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Płocki 
Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Książni-
ca Płocka, Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. oraz 
Miejski Urząd Pracy. Pilotaż prowadzony jest w dwóch 
miastach: w Jaworznie i w Płocku. Porozumienie w Ja-
worznie podpisano już 14 lipca. 

Gala u prezydenta
Dwadzieścia �rm z całego kraju zostało uhonoro-

wanych statuetkami i certy�katami podczas uroczystej
gali XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”, która odbyła się 10 września w ogrodach Pała-
cu Prezydenckiego. Konkurs promuje pracodawców, 
którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność 
zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki za-
wodowe. Organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

– To piękny konkurs. Bardzo się cieszę, że mogliśmy 
się dziś spotkać. To wydarzenie co roku ma dla mnie 
wyjątkowy wymiar. Jest to pewna pamiątka po Panu 
Prezydencie Lechu Kaczyńskim. To on przyjął pod 
patronat jedyny konkurs, w którym to pracownicy 
wybierają najlepszych pracodawców. Takich, którzy 
stwarzają dobrą atmosferę i, szanując swojego pra-
cownika, stwarzają mu warunki, żeby dobrze czuł się 
w swojej pracy, miał poczucie satysfakcji i docenienia. 
To właśnie tacy pracodawcy otrzymują nagrody w tym 
konkursie – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Podwyżki dla budżetówki
– Padła deklaracja, która została wpisana w pro-

jekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Tak, pracownicy 
sfery �nansów publicznych, będziecie mieli podwyż-
ki. Jest to deklaracja złożona przez polski rząd i jego 
szefa premiera Mateusza Morawieckiego – zapowie-
dział podczas uroczystości 41 rocznicy Porozumienia 
Jastrzębskiego przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda. Mówił o trudnych negocjacjach z przed-
stawicielami Ministerstwa Finansów będących kon-
tynuacją drogi, która została  rozpoczęta na posie-
dzeniu Komisji Krajowej w Gdańsku w 2018 roku, aby 
po raz pierwszy po sześciu latach zostały odmrożone 
wynagrodzenia dla pracowników sfery budżetowej.

W Chmielnie, w sercu Kaszub, od 15 do 16 września 
odbywało się posiedzenie Krajowej Sekcji Pracowni-
ków Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”. Na 
zaproszenie Edwarda Zbuckiego, przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w gdyńskim 
Radmorze, przyjechali przedstawiciele zakładów zbro-
jeniowych z całej Polski. W części roboczej spotkania 
omówiono sytuację w poszczególnych zakładach, 
przygotowania do walnego zebrania delegatów sekcji 
oraz zbliżające się negocjacje nad ponadzakładowym 
układem pracy dla pracowników przemysłu obronne-
go. Drugiego dnia przedstawiciele „Solidarności” za-
kładów zbrojeniowych wzięli udział we mszy św. w ko-
ściele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Chmielnie, 
którą w intencji pracowników i związkowców odprawił 
ks. kmdr ppor. Edmund Skierka.

O sytuacji w pomorskich 
przedsiębiorstwach

Uczestnicy wrześniowego posiedzenia Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapoznali 
się z sytuacją w zakładach pracy Wybrzeża. Mówiono 
między innymi o problemach w spółce Port Gdański 
Eksploatacja i gdyńskiego OPEC. Poruszono sprawę 
pracowników niemedycznych starogardzkiego szpi-
tala psychiatrycznego. Od 1 lipca br. żaden pracow-
nik medyczny oraz ten z działalności podstawowej 
podmiotu leczniczego nie może mieć ustalonego 
wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym 
niż wynikający z ustawy. O niemedycznych pracow-
nikach jednak nie wspomniano.

Z kolei dobra informacja nadeszła ze spółki Dovi-
sta Polska, wiodącego producenta okien, należącego 
do kapitału duńskiego. Udało się podpisać poro-
zumienie o podwyżkach na 2022 rok wynikających 
z rocznej oceny i wydajności pracy. Będzie to kwota 
do 610 zł brutto. Zarząd spółki wycofał pozwy prze-
ciwko związkowcom, z kolei Państwowa Inspekcja 
Pracy uwzględniła skargi na utrudnianie działalności 
związkowej przez polski zarząd �rmy. Uwagi PIP zo-
staną przekazane do Danii.

 Karol Guzikiewicz, zastępca przewodniczące-
go Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej, należącej do grupy przemysło-
wej Baltic, poinformował o porządkowaniu spraw 
płacowych w stoczni oraz w całej grupie. Po raz ko-
lejny zaapelował też o intensywne działania w spra-
wie ulokowania w Trójmieście fabryki pracującej 
na rzecz jednostek offshore. Ta branża jest obecnie
zmonopolizowana w Europie przez �rmy duńskie
i hiszpańskie.

45 minut w 15 sekund
Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-

chowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 
apeluje do członków Związku o włączenie się do akcji 
„45 minut w 15 sekund”, mającej na celu przekazanie 
informacji ilustrujących realną sytuację w oświacie, w 
tym wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli 
oraz innych pracowników szkół. Akcja polega na na-
graniu przez pracowników oświaty krótkich �lmików
ukazujących rzeczywistość szkolną. Ważne, by w �l-
mach znalazły się materiały ukazujące różne sytuacje 
dotyczące pracy nauczycieli i pracowników admini-
stracji i obsługi szkolnej, bibliotek szkolnych, świetlic, 
internatów. 

Adres do wysyłki nagranych �lmów (do 15 se-
kund): rafal.biernacki@solidarnosc.poznan.pl

Wina bez kary
Gdański Sąd Rejonowy 28 sierpnia wydał wyrok w 

sprawie trzech osób, które obaliły pomnik ks. prałata 
Henryka Jankowskiego. Z jednego strony, ze względu 
„na niską, społeczną szkodliwość czynu i wypadek 
mniejszej wagi” odstąpił od wymierzenia kary, ale jed-
nocześnie nakazał im naprawienie szkody (w kwocie 
prawie 7,8 tysiąca zł), zwrot kosztów postępowania 
sądowego poniesionych przez czterech oskarżycieli 
posiłkowych oraz pokrycie części kosztów sądowych.

– Wyrok zawierający odstąpienie od wymierzenia 
kary jest wyrokiem skazującym – zaznaczyła sędzia 
Małgorzata Uszacka. 

Niewykluczone jednak, że sprawa będzie mieć swój 
ciąg dalszy. Prokurator Mariusz Skwierawski z Proku-
ratury Okręgowej w Gdańsku stwierdził, że decyzję o 
ewentualnym składaniu apelacji podejmie po zapozna-
niu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku (prokurator 
wnosił o karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, 
grzywnę oraz obowiązek naprawienia szkody). 

Są miejsca na jesienne szkolenia
Dział Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 

„Solidarność” rozpoczął realizację szkoleń w ośrodku 
Zew Morza, który znajduje się w Jastrzębiej Górze w 
powiecie puckim. Oferta obejmuje również spotka-
nia w Gdańsku. 

W pierwszym tygodniu października zaplanowa-
ne zostały dwa szkolenia. Pierwsze z nich jest prze-
znaczone dla przewodniczących komisji, a drugie to 
„Prawo pracy i związkowe, część 2” dla osób, które 
przeszły szkolenie „PPZ, cz. 1” i chcą je kontynuować. 

– Zapraszamy również osoby, które w najbliższym 
czasie będą chciały wziąć udział w pierwszej części 
szkolenia, ale wiedza dotycząca prowadzenia sporów, 
zwolnień, społecznej inspekcji pracy czy elementów 
prawa pracy może okazać się pilnie potrzebna – za-
strzega Dział Szkoleń.

Kolejne spotkania wyjazdowe odbędą się w listo-
padzie i będą poświęcone negocjacjom oraz kodek-
sowi pracy. 

Szkolenia z zakwaterowaniem w Jastrzębiej Górze 
wiążą się z uiszczeniem przez organizację związkową 
opłaty za każdego uczestnika (wynosi ona od 40 zł do 
120 zł + 23 proc. VAT, zależnie od wielkości organizacji).

Oprócz tego są miejsca na bezpłatne szkolenia 
stacjonarne, odbywające się w Gdańsku. Na najbliż-
szy czas zostały zaplanowane: szkolenie skarbników 
(od 11 do 12 października), mobbing (21), oraz szko-
lenie Zakładowych Komisji Rewizyjnych (28-29 paź-
dziernika).

Kolejne, realizowane już w listopadzie będą, doty-
czyć rozwoju Związku (8 oraz 9 dnia miesiąca), a także 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (22). 
W każdym przypadku szkolenie  odbędzie się pod wa-
runkiem zebrania grupy co najmniej 10 uczestników.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Szkoleń: dzial.szkolen 
@solidarnosc.gda.pl, 58 308 42 76, 58 305 54 79, ale 
należy je składać za pośrednictwem Komisji Zakłado-
wej, podając imię i nazwisko, adres e-mailowy i numer 
telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i numer organizacji 
związkowej oraz informację, czy wysłać zaproszenie. 
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PYTANIE MIESIĄCA

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

– Jak najbardziej uważam, że to dobry projekt. Myślę, że 
jeśli ktoś przepracuje określony czas, a więc 35 lat w przypad-
ku kobiet oraz 40 w przypadku mężczyzn, to jest to wystar-
czający okres do tego, aby uzbierać sobie kapitał potrzebny 
do emerytury. Różnie przecież bywa w życiu. Przejście na 
emeryturę nie powinno być więc łaską, ale możliwością daną 
pracownikowi, który sam zdecyduje, czy w określonym wie-
ku chce odpocząć, czy zostać w �rmie. W ten sposób nikt nie
będzie zależny od pracodawcy. 

Józef Sarnowski, zastępca przewodniczącego 
KM NSZZ „Solidarność” w Spółdzielczej Kasie 
Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka 
Stefczyka 

– W naszej �rmie większość pracujących osób to panie.
Okres 35 lat stażu, po którym można przejść na emeryturę, 
powinien być równy dla wszystkich, niezależnie od branży 
i zawodów. Osobiście uważam, że tyle mogą pracować rów-
nież mężczyźni. Inni pracownicy SKOK popierają projekt, 
aby po uzbieraniu składek wystarczających do przejścia na 
emeryturę można było skorzystać z tej możliwości. Może się 
przecież zdarzyć taka sytuacja, że zdrowie przestanie dopisy-
wać albo wystąpią inne okoliczności, na przykład związane 
z rodziną, gdy trzeba będzie zajmować się starszymi rodzica-
mi lub wnukami. Dzięki wprowadzeniu w życie projektu każ-
dy będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję, czy chce dalej 
pracować. Jeśli ktoś chce pozostać aktywny, niech pracuje 
do 70 roku życia, a jeśli nie, to przechodzi na emeryturę. My-
ślę, że jest to zdroworozsądkowe podejście. Tę ideę popiera 
zdecydowana większość związkowców w SKOK, i to nie tylko 
nie tylko z terenu Trójmiasta, czy Pomorza, ale – co mogę po-
wiedzieć po otrzymaniu list z podpisami – z całego kraju. 

Piotr Ratkowski, przewodniczący  
KZ NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdańskim 
Eksploatacji 

– W naszym przedsiębiorstwie jest grupa pracowników, 
którzy nie spełniają wszystkich wymogów, jakie zostały usta-
lone dla emerytur pomostowych. Chodzi tutaj o pierwszy 
warunek, a więc zatrudnienie przed 1 stycznia 1999 roku. 
Jednocześnie są to osoby ciężko pracujące, a każdy przecież 
wie, jakie warunki panują w portach. Osoby te wypatrują 
więc możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę po 
wprowadzeniu w życie nowego projektu. Tym bardziej że 
pracują w uciążliwych, jak i szkodliwych warunkach. Zain-
teresowanie inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie jest 
więc bardzo duże, szczególnie mając na względzie brak do-
brej woli ze strony rządzących wobec ewentualnych zmian w 
emeryturach pomostowych. 

Odzew jest bardzo duży również w innej grupie pracow-
ników. Chodzi o osoby, które kiedyś kończyły szkoły przyza-
kładowe i obecnie mają możliwość przejścia na emeryturę, 
ale nie wiedzą, czy np. po wyborach możliwość ta nie zosta-
nie ograniczona. Podpisy są więc chętnie składane i czekamy 
na to, co będzie się działo dalej z tym projektem. Poza tym 
jako przewodniczący Komisji Zakładowej widzę, że pracow-
nicy, którzy obecnie odchodzą na emeryturę, są wyeksplo-
atowani zdrowotnie. To jeszcze jeden dowód na to, że pro-
jekt w sprawie emerytur stażowych jest ważny. 

Ewa Kahlweihs, przewodnicząca KZ NSZZ 
„Solidarność” w Polskim Rejestrze Statków

– Naszym pracownikom inicjatywa się spodobała, stąd 
zebrane w PRS podpisy. Trochę osób miało początkowo 
wątpliwości, ponieważ nie byli przekonani, czy będą zainte-
resowani projektem, czy ich obejmie, jako że są już w wieku 
emerytalnym lub krótko przed. Tutaj przydały się informacje, 
jakie zostały zawarte w „Magazynie Solidarność”. Zwracałam 
współpracownikom uwagę także na to, że każdy ma rodzi-
nę i jeśli projekt przykładowo nie obejmuje danej osoby, to 
możliwe, że innych jej członków już tak. Ludzie więc wracali 
i się podpisywali. Podobnie zresztą jak zainteresowane tą ini-
cjatywą młodsze osoby. 

oprac. (tm) 

Jak związkowcy oceniają projekt 
„Emerytura za staż”?

Reklama

30 września br. NSZZ „Solidarność” 
złożył do Sejmu  podpisy pod pro-
jektem ustawy o emeryturach sta-
żowych. Aby projektem zajęli się 
posłowie, wymagane jest 100 tysię-
cy podpisów, związkowcom udało 
się zebrać ponad dwa razy tyle.

Demokracja bezpośrednia, czyli 
obywatelska inicjatywa ustawodawcza, 
pozwala obywatelom kształtować pra-
wo. NSZZ „Solidarność” chce tą drogą 
wprowadzić przepisy o tzw. emery-
turach stażowych, czyli umożliwić 
przejście na co najmniej minimalną 
emeryturę po osiągnięciu stażu pracy w 
przypadku kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 
40 lat. Projekt obywatelski zakłada, że 
warunkiem przejścia na emeryturę 
stażową jest uzbieranie minimalnego 
kapitału umożliwiającego wypłatę mi-
nimalnej emerytury w danym roku.

– „Solidarność”, jako związek za-
wodowy, nie boi się trudnych wyzwań. 
A dla nas było to trudne wyzwanie z po-
wodu pandemii koronawirusa. Z kolei, 
jeśli chodzi o zebranie odpowiedniej 
liczby podpisów, to co do tego nie mie-
liśmy żadnych obaw. Ta inicjatywa jest 
bardzo ważna dla polskich pracowni-
ków, którzy ciężko pracują, którzy od 
początku swojej kariery zawodowej 
opłacają składki na fundusz ubezpie-
czeń społecznych i mają uzbierany 
kapitał emerytalny. To dla nas bardzo 
ważne, dlatego z satysfakcją mogę dziś 
powiedzieć, że przywozimy do Sejmu 
235 tys. podpisów. Podpisy są nadal 
zbierane w całej Polsce, ale dziś mija 
termin na złożenie wymaganej liczby w 
Sejmie. Zgodnie z wymogami formal-
nymi wystarczyło zebrać 100 tys., ale 
nas to nie zadowalało. Dlatego chcemy 
zbierać dalej. Złożone dziś podpisy po-
zwalają na to, żeby procedura w Sejmie 
mogła się rozpocząć – powiedział Piotr 
Duda na konferencji prasowej przed 
budynkiem Sejmu RP.

Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” podkreślił, że eme-
rytury stażowe powinny być elementem 
Polskiego Ładu. – Niestety, tak się nie 

stało. A emerytury stażowe są niezwykle 
ważne dla nas, dla „Solidarności”, stąd 
nasza inicjatywa obywatelska. Emery-
tury stażowe są dopełnieniem całego 
systemu emerytalnego w Polsce. Daje-
my pracownikowi wybór. Wiemy, że w 
Sejmie będzie złożony też prezydencki 
projekt o emeryturach stażowych. Mam 
nadzieję, że oba projekty będą w Sejmie 
szybko procedowane. Tak jak cieszymy 
się z emerytur stażowych dla górników, 
policjantów czy strażaków, tak chcemy 
emerytur stażowych dla wszystkich 
pracowników, którzy mają wypraco-
wany odpowiedni kapitał i staż pracy 
– wyjaśniał Piotr Duda.

Zbiórka podpisów pod projektem 
„Emerytura za staż” ruszyła 7 lipca br. 
W naszym Regionie zbieranie podpisów 
odbywało się głównie poprzez związko-
we organizacje zakładowe. 26 sierpnia 
br. reprezentację Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” zbierającą podpisy 
pod inicjatywą wystawiliśmy na Dłu-

gim Targu w Gdańsku. We wrześniu 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” 
można było spotkać m.in. na dworcu 
PKP Gdynia Główna. Akcja była pro-
wadzona też w centrach pomorskich 
miast.

Obecny system emerytalny jest 
oparty o tzw. system repartycyjny, czyli 
państwo zabiera nam z naszych pensji 
około 32 proc. zarobków w formie skła-
dek na tzw. ubezpieczenia społeczne. 
Składki emerytalne są podzielone po 
połowie na pracodawcę i pracownika. 
Ze składek zebranych od pracujących 
wypłacane są dzisiejsze emerytury 
i renty. Z kolei na naszych indywidu-
alnych kontach emerytalnych państwo 
zapisuje, ile jest nam winne w przyszło-
ści – bo jak już wiemy, nasze aktualnie 
zebrane pieniądze powędrowały do 
obecnych emerytów. To rodzaj umowy 
z państwem, lub – inaczej – z ZUS.

(mk, asg)

235 tysięcy podpisów pod projektem 
ustawy o emeryturach stażowych

26 sierpnia br. reprezentację Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zbierającą 
podpisy pod inicjatywą wystawiliśmy na Długim Targu w Gdańsku. 
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Program 
Polski Przysz³oœci

Dowiedzieliśmy się w końcu, jaki program ma totalna opozycja i 
co czeka Polaków po ewentualnym jej dojściu do władzy. Do tej 
pory znaliśmy jeden podstawowy postulat, wyrażony ośmioma 
gwiazdkami. Dzięki imprezie zorganizowanej przez Rafała Trza-
skowskiego, noszącej nazwę „Campus Polska Przyszłości”, spon-
sorowanej z niemieckich pieniędzy, wiemy już trochę więcej, co 
szykuje nam partia Donalda Tuska. I tak poseł Sławomir Nitras 
zapowiedział „opiłowywanie z przywilejów katolików”, co ma 
być dla nich karą, nie podał jednak za jakie przewinienia. Nitras 
nie chce tego robić od razu, ale poczekać, aż katolicy w Polsce 
będą mniejszością. Rewolucyjne zmiany chce też przeprowadzić 
marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Polityk PO na imprezie 
Trzaskowskiego przekonywał, że sposobem na poprawę sytuacji 
służby zdrowia w Polsce jest zlikwidowanie dużej części szpitali. 
Stwierdził, że skoro w pięciomilionowej Danii działa tylko 16 
takich placówek, to w 40-milionowej Polsce wystarczyłoby 130, 
a jest około 1000. Ale szczerość polityków totalnej opozycji nie 
spotkała się ze zrozumieniem Polaków i słupki poparcia zaczęły 
spadać. 

Wystarczy daæ im mówiæ 

Ponoć najbardziej zadowolone z „Campusu Polska Przyszłości” 
jest Prawo i Sprawiedliwość, nawet padają pomysły, by na-
stępny Campus Trzaskowskiego s�nansować z pieniędzy partii
rządzącej. Bo nic tak nie poprawia notowań PiS-u, jak wypo-
wiedzi, a jeszcze bardziej czyny polityków opozycyjnych (rajd 
z reklamówką posła Sterczewskiego). Wielu Polakom, którym 
jest nie po drodze z partią Jarosława Kaczyńskiego, widzącym 
to, co wyprawiają i wygadują politycy drugiej strony, choćby 
przy okazji dyskusji na temat stanu wyjątkowego przy granicy 
z Białorusią, zadrży ręka, gdy będą chcieli poprzeć w wyborach 
którąś z partii opozycyjnych. 

Karaæ i jeszcze raz 
karaæ
W przyszłości polskich katolików chce karać poseł Nitras. Ale 
już wszystkich Polaków chce ukarać inna polityk PO, Elżbieta 
Bieńkowska. Podczas wspomnianego Campusu mówiła: „Unia 
Europejska musi nałożyć na Polskę kary lub wstrzymać �nanso-
wanie naszego kraju”. Poparcie części polskiej opozycji dla kara-
nia Polski to wsparcie dla takich działań, jakie prowadzą wobec 
naszego kraju niektóre instytucje unijne. I tak pewna pani sędzia 
z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoosobowo 
nałożyła na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro za dzień za to, 
że nasz kraj z dnia na dzień nie zamknął kopalni zaopatrującej 
w węgiel elektrownię dostarczającą nam 7 proc. energii. To nic, 

że niedaleko są podobne kopalnie niemieckie i czeskie. Sędzia 
Rosario Silva de Lapuerta całkowicie zignorowała polskie 
argumenty, mówiące między innymi, że wstrzymanie pracy 
elektrowni będzie skutkować utratą pracy i środków do życia 
tysięcy polskich pracowników oraz realnym zagrożeniem życia 
i zdrowia mieszkańców Bogatyni i Zgorzelca, gdyż oba miasta 
niemal w całości ogrzewane są ciepłem z elektrowni Turów. 

Z kim liczy siê 
Donald Tusk?

Ostatnio Donald Tusk ujawnił, z czyimi radami się naprawdę 
liczy, oczywiście oprócz swojej niemieckiej protektorki Angeli 
Merkel. Osobą, która ma wpływ na decyzje byłego króla Europy, 
jest jego teściowa. Matka żony Tuska wstawiła się za Tomaszem 
Siemoniakiem, Borysem Budką i Sławomirem Neumannem, 
którzy narazili się na gniew, biorąc udział w urodzinach jednego 
z dziennikarzy. W ich obronie napisała SMS: Donku, wiem, że 
masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po Twojej stronie. Nie powin-
ni się tak zachować, ale nie pozbywaj się ich. I tak sporo ludzi PO 
odeszło za Twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę 
złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem 
żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. 
Pozdrawiam Cię serdecznie, Twoja stara doradczyni. 

Drogi tylko dla 
bogatych?
Jeżeli nie mają Państwo nowego i drogiego samochodu, to nie 
powinniście wyjeżdżać na polskie drogi. Takiego zdania jest 
pewien 41-letni adwokat podejrzewany przez policję o spowo-
dowanie wypadku samochodowego, w którym śmierć poniosły 
dwie kobiety. Prawnik wracał właśnie „wysokiej klasy samocho-
dem” z wesela, w pewnym momencie miał z niewiadomych 
przyczyn zjechać na przeciwny pas ruchu i uderzyć w audi, któ-
rym podróżowały 53-latka i 67-latka. Sądząc po jego wpisie, któ-
ry zamieścił na Facebooku wkrótce po całym wydarzeniu, który 
brzmiał „Kobiety zginęły, bo to była konfrontacja BEZPIECZNEGO 
SAMOCHODU Z TRUMNĄ NA KÓŁKACH”, niespecjalnie przejął 
się tym, co zrobił. Takie mamy w Polsce „elity”.

,,Wyborcza
,,
 siê zwija

„Gazeta Wyborcza” (w wersji papierowej) ogłosiła, że zrywa 
współpracę z portalem... tak, tak, gazeta.pl. Na tę okolicz-
ność zafundowano czytelnikom nawet specjalną okładkę. 
Tak więc gazeta.pl nie jest równe „Gazecie Wyborczej”. 
Ogłoszono, że w Internecie jest tylko jeden słusznie obowią-
zujący adres: wyborcza.pl. Mimo tego ciśnienia „Wyborcza” 
wciąż istnieje – ogłosił wicenaczelny „GW” Jarosław Kurski. 
No, zobaczymy...

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Doprawdy, trudno pojąć, o co chodzi totalnej opozycji w sprawie kon-
fliktu imigracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Tym trudniej dociec, 
jak zachowałaby się dzisiejsza opozycja, gdyby dziś sprawowała władzę. 
Innymi słowy – gdyby było tak, jak było. Czy naprawdę wywiesiliby wielki 
transparent (zamiast zasieków) z napisem Herzlich willkommen (serdecznie 
witamy), poddając się terrorowi Łukaszenki, a pewnie i Putina? Wbrew 
oczywistym interesom nie tylko Polski, ale całej Europy? Piszę „całej Eu-
ropy”, bo wielce znaczące jest przecież milczenie autorki owego powitania 
sprzed kilku lat, Angeli Merkel, zasiadającej ostatnie tygodnie na kancler-
skim urzędzie. Tym bardziej że dla zdecydowanej większości potencjal-
nych migrantów to nie Polska jest ostatecznym celem wędrówki, a bogate, 
także w socjalne przywileje, Niemcy.  Myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę 
(być może za wyjątkiem polskiej opozycji), że w tym przypadku sytuacja 
jest zerojedynkowa. Otwarcie granicy dla części spowoduje dalszy exodus 
i zachęci do kontynuowania tej bezprecedensowej agresji reżim białoru-
ski. Bo przecież oczywiste jest, że tym razem przemytnikiem ludzi nie jest 
przestępczy gang, ale aparat współczesnego państwa. Czy nie żal więc lu-
dzi koczujących na granicy? Oczywiście, żal. Ale trzeba też pamiętać, że 
większość z nich świadomie wybiera tę drogę, płacąc niemałe pieniądze, 
nie uciekając przy tym przed wojną czy więzieniem i nie korzystając z gwa-
rantowanej prawem międzynarodowym legalnej drogi wystąpienia o azyl  
polityczny. Najpewniej więc naszej rodzimej opozycji – jak zwykle – chodzi 
o dowalenie rządzącym w myśl znanego hasła „ulica i zagranica”, tyle że 
tym razem zagranicą nie jest Bruksela i Berlin, tylko Mińsk i Moskwa. 
A gdzie interes Polski?

„Ulicą” dziś jest protest medyków. Oczywiście, można powiedzieć, że 
rząd się trochę sam doigrał. Wielokrotnie pisałem, że przy rosnących pła-
cach sfery produkcyjnej i obecnej inflacji brak podwyżek w tzw. sferze bu-
dżetowej musi skutkować protestami. Dziś są medycy, jutro zapewne będą 
nauczyciele, których – wbrew porozumieniu sprzed dwóch lat – mami się 
potencjalnymi podwyżkami, przy jednoczesnym zwiększeniu nauczyciel-
skiego pensum. Innymi słowy nauczyciel, który dziś ma cztery nadgodziny 
w tygodniu, jutro miałby je wliczone do podstawowego etatu i zarabiał 
tyle samo. Czy naprawdę minister edukacji uważa, że nauczyciele nie po-
trafią liczyć? Oświatowa „Solidarność” stawia jednak na dialog i wysuwa 
realne postulaty. Trudno o taką ocenę wspomnianego protestu medyków. 
Jeżeli bowiem prawdą jest – a tak wynika ze słów ministra zdrowia – że 
realizacja postulatów protestujących wymagałaby już w przyszłym roku 
nakładów rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych, to nikt tego nie zre-
alizuje. Podobnie nie zachęca do dialogu ostentacyjne wywieszenie w tzw. 
miasteczku protestujących słynnych już ośmiu gwiazdek… Powtórzę po 
raz kolejny – konieczne są rozwiązania systemowe, które zapewnią po-
wiązanie płac w całej sferze finansów publicznych z kilkoma wskaźnikami 
makroekonomicznymi, takimi jak wzrost PKB, inflacja czy przeciętna płaca 
w gospodarce narodowej.

Na koniec kilka zdań o jeszcze jednej zmianie, która budziła emocje w 
polskim parlamencie – fundamentalnych zmianach systemu podatkowego. 
Piszemy o tym obszernie w raporcie „Magazynu”. Z jednej strony zapewne 
te zmiany nie wpłyną w zasadniczy sposób na budżet państwa, z drugiej 
jednak poprawią niewątpliwie sytuację najsłabiej i przeciętnie zarabiających, 
a nie pogorszą sytuacji tych, którzy zarabiają trochę więcej. Podnosząc kil-
kakrotnie próg kwoty wolnej od podatku, chronimy najsłabiej uposażonych 
emerytów i pracowników z płacą minimalną. Podnosząc o pięćdziesiąt pro-
cent drugi próg podatkowy – umożliwiamy oddech tym lepiej zarabiającym 
i rekompensujemy potencjalne „straty” wynikające z „urealnienia” składki 
zdrowotnej. „Urealnienia”, bo przecież paradoksalnie pracownicy etatowi 
płacili nie 9 procent składki na zdrowie tylko 1,25, bo pozostałą część od-
liczało się od podatku. Do owych 9 procent dosypywało więc państwo z 
budżetu, a więc między innymi także z podatków obywateli. Oczywiście te 
zmiany dotkną tych najlepiej zarabiających i część przedsiębiorców. Tyle 
że ci ostatni, do tej pory zarabiając nawet kilkadziesiąt tysięcy polskich 
złotych na miesiąc, często danin na rzecz państwa płacili mniej niż etatowy 
przeciętnie zarabiający pracownik.

Dzieje się więc sporo, a zapewne to nie koniec emocji. Za oknami wszak 
czwarta fala koronawirusa, a ruch antyszczepionkowców nie zamierza od-
puszczać. Czy obudzimy się, gdy znowu dziennie znikać ze świata będzie 
średniej wielkości wioska?

Jacek Rybicki

Ulica 
i granica
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23 września odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Spo-
łecznej NSZZ „Solidarność” z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej, na którym omówiono między innymi problem spłaszczenia wynagro-
dzeń w zawodzie pracownika socjalnego. Nadal większość pracowników w tej bran-
ży osiąga wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej i nadal są placówki pomo-
cy społecznej, które dodatki wliczają do płacy zasadniczej, co skutkuje zaniżeniem 
wynagrodzeń. Jednocześnie dochodzi do sytuacji, gdy różnica w wynagrodzeniu 
pomiędzy pracownikami zatrudnionymi powyżej 10 lat a pracownikami, którzy 
zaczynają dopiero swoją karierę zawodową wynosi jedynie 200 zł. 

 Na spotkaniu mówiono również o problemie dodatków za pracę w święta lub w 
godzinach nocnych dla pracowników DPS-ów, dysproporcjach w wynagrodzeniach 
między opiekunami a pielęgniarkami, bezpieczeństwie pracowników socjalnych, któ-
rzy pracują przede wszystkim w terenie. Poruszono także kwestie trudnych warunków 
lokalowych w samych jednostkach pomocy społecznej, wywiadów środowiskowych 
przeprowadzanych dla celów medycznych,  na podstawie których podopieczni są 
kwalifikowani do różnych form terapii. Pracownicy socjalni nie posiadają przygoto-
wania medycznego i z tego względu nie powinni wykonywać tych czynności. 

Za dwa lata  będziemy obchodzić 100-lecie ustawy o pomocy społecznej i zda-
niem związkowców  warto rozważyć podjęcie prac nad ustawą o zawodzie pra-
cownika socjalnego. Ustawa mogłaby uwzględniać wszystkie zawody w pomocy 
społecznej, również asystentów rodziny czy opiekunów, którzy przecież wykonują 
te zadania w ramach tych samych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

www.solidarnosc.org.pl

O problemach 
pracowników socjalnych
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Zarząd Regionu Gdańskiego  NSZZ „Solidarność” wyraża 
zdecydowany sprzeciw wobec zgłaszanej przez Konfederację 
Pracodawców „Lewiatan” propozycji przyznania pracodawcom 
uprawnień umożliwiających uzyskanie informacji o fakcie za-
szczepienia się pracowników przeciwko COVID-19. Umożliwi 
to ustalenie osób niezaszczepionych, a pozyskanie informacji 
o braku szczepienia może stanowić podstawę do odmowy dal-
szego zatrudniania

Informacja o tym, czy pracownik został zaszczepiony jest 
zakwali�kowana do grupy informacji o stanie zdrowia. W związ-
ku z tym należy do szczególnej kategorii danych wrażliwych, 
które podlegają ochronie o najwyższym stopniu staranności. 
Zgodnie z art. 9 ust.1 RODO przetwarzanie tak wrażliwych da-
nych, jak dane dotyczące zdrowia, co do zasady jest zakazane. 
Pracodawca nie może zatem żądać zarówno od pracowników, 
jak i kandydatów na pracowników, udzielenia informacji o za-
szczepieniu przeciwko COVID-19. Tym bardziej pracodawca nie 
może wymagać od pracowników zaszczepienia się przeciwko 
COVID-19, które nie jest szczepieniem obowiązkowym, a  jedy-
nie dobrowolnym. Pracodawca nie może też stawiać warunku 
zaszczepienia jako wymogu decydującego o przyjęciu kan-
dydata do pracy, ponieważ jest to element nieuzasadnionej 
i nieuprawnionej dyskryminacji. Odmowa zaszczepienia się nie 
może również stanowić podstawy do zmiany warunków zatrud-
nienia, ani dyskryminacji pracownika, jak też nie może być po-
wodem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.

Wszelkie ewentualne próby ze strony pracodawców na-
ruszające powyższe zakazy, stanowić będą naruszenie wielu 
przepisów prawa, m.in. art. 31 ust. 2 Konstytucji (Każdy jest 
obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie 
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie naka-
zuje); art. 32 Konstytucji (1. Wszyscy są wobec prawa równi…; 
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny); art. 
51 ust. 1 Konstytucji (Nikt nie może być obowiązany inaczej niż 
na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących 

jego osoby) a także wynikający z art. 113 Kodeksu pracy zakaz 
dyskryminacji pracownika.

Poza tym wobec podejmowanych prób usankcjonowania 
ew. uprawnień pracodawców do pozyskiwania od pracowni-
ków informacji o zaszczepieniu oraz prawa do odmowy do-
puszczenia niezaszczepionych pracowników do pracy, wska-
zać należy, iż w polskim systemie prawnym przepisy ustaw 
oraz aktów prawnych niższego rzędu winny zagwarantować 
przestrzeganie konstytucyjnych oraz traktatowych praw 
i wolności człowieka, które są niezbędne do urzeczywistnie-
nia kluczowych zasad demokratycznego państwa prawnego 
– przede wszystkim zasady równości wobec prawa. Stan praw-
ny, w którym różne prawa i wolności posiadają osoby zaszcze-
pione i osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 stałby 
w jaskrawej sprzeczności z tymi zasadami.

Przypominamy, że w Preambule polskiej Konstytucji jedno-
znacznie zapisano, że ustanawia ją Naród Polski, czyli wszyscy 
obywatele RP, którzy są „równi w prawach i w powinnościach 
wobec dobra wspólnego - Polski”. Zasada równości praw i obo-
wiązków pojawia się już zatem na samym wstępie ustawy za-
sadniczej, co w związku z kolejnymi jej przepisami decyduje o 
tym, że jest to jedna z zasad naczelnych dla polskiego porząd-
ku prawnego. Równość w prawach dla wszystkich obywateli 
ciężko zapewnić, gdy pewne prawa i wolności  (jak wynikające 
z art. 65 ust. 1 Konstytucji prawo wyboru i wykonywania zawo-
du oraz miejsca pracy), będą dostępne tylko dla zaszczepio-
nych pracowników.

Kierując się obowiązującym w Polsce porządkiem praw-
nym, zwracamy się z apelem do władz państwowych oraz 
innych organów, których obowiązkiem jest kontrola prze-
strzegania prawa, o zapewnienie wszystkim pracownikom 
korzystania z wolności i praw wynikających z Konstytucji, 
bez względu na fakt zaszczepienia się czy też nie przeciwko 
wirusowi COVID-19, tak aby uniknąć sytuacji, która może stać 
się podstawą do nieuprawnionej i nieuzasadnionej ingerencji 
w życie obywateli.

Dzienna liczba zakażeń na Pomorzu sięgnęła na koniec września kilkudzie-
sięciu osób, ale patrząc szerzej, w perspektywie całego kraju, sytuacja jest 
gorsza. – Zanotowaliśmy ponad 1200 nowych zakażeń, przekroczyliśmy 
barierę czwartej fali – stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. 

Rozpoczęła się czwarta fala 
pandemii koronawirusa w Polsce 

– W zasadzie tego należało się spodzie-
wać – ocenił na antenie Radia Plus mini-
ster Niedzielski. Podobnie było rok temu. 
Wrzesień 2020 roku rozpoczął się w Polsce 
od 550 przypadków dziennie, a zakończył 
na 1552. Z kolei na koniec października 
dzienna liczba zakażeń wynosiła już 21 897. 
Ich łączna liczba w Polsce to – do tej pory 
– ponad 2 miliony 905 tysięcy. Zmarło na-
tomiast ponad 75 tysięcy osób.  

– Jeżeli porównamy tydzień do ty-
godnia, to mamy wzrost o 24 procent 
i to jest liczba, która jeszcze bardziej 
mnie martwi – stwierdził  30 wrze-
śnia wiceminister zdrowia Waldemar 
Kraska. – To są liczby, które powinny 
osobom niezaszczepionym i wahają-
cym się uzmysłowić, że możemy trafić 
do szpitala i umrzeć. Osoby, które się 
wahają, powinny się udać do punktów 
szczepień. To jest jedyna broń, która 
może powstrzymać nas przed dużym 
efektem czwartej fali – zachęcił. 

Do tej pory w Polsce łącznie podanych 
zostało 37,2 miliona dawek, a osób w peł-
ni zaszczepionych jest 19,4 miliona. Około 
19,8 miliona dawek otrzymali mężczyźni, 

a 17,2 miliona kobiety. Z kolei, patrząc na 
wiek, najwięcej dawek otrzymały osoby w 
wieku 61–70 lat (7,3 mln), 41–50 lat (6,3 
mln) oraz 31–40 lat (5,5 mln). 

Jak zwrócił uwagę wiceminister, 
w województwach z najniższym wskaź-
nikiem wyszczepień jest najwięcej zaję-
tych tzw. łóżek covidowych w szpitalach, 
czyli przeznaczonych dla pacjentów z 
COVID-19. – Tu przoduje województwo 
lubelskie, gdzie na tę chwilę jest zajęte 50 
procent wszystkich łóżek, które na dzień 
dzisiejszy przeznaczyliśmy dla tych pa-
cjentów. Na drugim miejscu jest podkar-
packie – 41 procent, a na trzecim podla-
skie – 32 procent – poinformował. 

Z danych aktualizowanych co-
dziennie przez Ministerstwo Zdrowia 
wynika, że najniższa liczba szczepień 
w stosunku do liczby mieszkańców 
dotyczy także województw śląskiego i 
warmińsko-mazurskiego. Najwyższą  
notują  województwo mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie oraz pomorskie. 

W przypadku naszego województwa 
liczba zakażonych do tej pory obejmuje 
ponad 193 tysiące osób. Najczęściej nowe 

przypadki dotyczą Gdańska, Gdyni oraz 
powiatów gdańskiego, tczewskiego oraz 
starogardzkiego. Ma to więc związek 
z liczbą mieszkańców. Jaskrawym przy-
kładem tego jest nieduży Sopot, w któ-
rym liczba zakażeń jest niewielka w sto-
sunku do sąsiednich miast. 

Dodajmy, że na całym świecie zakażo-
nych zostało dotychczas ponad 234 milio-
ny 111 tysięcy osób, zmarło 4 miliony 789 
tysięcy, a wyzdrowiało 210 milionów 914 
tysięcy. Na koniec września, gdy zamy-
kaliśmy to wydanie „Magazynu”, hospi-
talizowanych z powodu COVID-19 było 
w Polsce ponad 1600 osób. 

(tm)

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w sprawie prób wprowadzenia do polskiego systemu prawnego  zapisów, które dadzą 
pracodawcom prawo do uzyskiwania informacji o fakcie zaszczepienia się  pracowników 
przeciwko COVID-19
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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”.
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Konferencja pod tym właśnie hasłem została zorganizowana 30 sierp-
nia w sali konferencyjnej Zarządu Portu Gdynia. Moderatorem dyskusji 
był Aleksander Kozicki, szef gdyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność”, 
a udział w wydarzeniu wzięli: Piotr Brzeziński oraz Robert Chrzanowski 
(IPN Gdańsk), Małgorzata Sokołowska (autorka książek o Gdyni), Roman 
Stegart (Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”) oraz poseł Janusz 
Śniadek (jako przedstawiciel Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia ‘70 
w Gdyni). 

Jak co roku, w sierpniu zorganizowana została uroczystość wręczenia od-
znaczeń honorowych dla uczestników strajków sierpniowych 1980 roku. 
Przygotowała ją Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna w sali koncer-
towej Zarządu Portu Gdynia. 

SIERPNIOWE OBCHODY W GDYNI

Walka o pamięć. 
Dorobek i spuścizna 
NSZZ „Solidarność”

Konferencja w Gdyni.

– Pamiętam opinie, że do momentu wprowadzenia stanu wojennego uważano, 
iż niemożliwe jest, aby komuniści podnieśli rękę na 10-milionowy związek – wspo-
minał Janusz Śniadek.

Jednocześnie wiele osób mówiło o tym, że trzeba mieć z tyłu głowy to, co wy-
darzyło się dziesięć lat wcześniej, w grudniu 1970 roku. – Z jednej strony była więc 
euforia, ale z drugiej musiał być rozsądek i ostrożność, mimo jednoczesnej chęci 
zmian – zwrócił z kolei uwagę Roman Stegart. – Dlatego młodzi wówczas ludzie, 
a więc osoby, które nie przeżyły roku 1970, może łatwiej to wszystko przyjmowały. 
Podobnie osobom spoza Trójmiasta i Wybrzeża było łatwiej, bez świadomości tego, 
co się tutaj wydarzyło, niż tym, którzy np. stracili kogoś z rodziny. Ludzie z tego 
pokolenia byli bardzo ostrożni.  

Uczestnicy debaty rozmawiali także o budowie pomnika Ofiar Grudnia. 
– Ta idea sięgnęła do najmłodszego pokolenia, każdy chciał zostawić swój ślad 

i pamiątkę, pokazać, że pamięć jest w nim żywa – przypomniał Robert Chrzanowski 
z IPN.

– W stanie wojennym, gdy pieniądze na pomnik zostały zagrabione, druga zbiór-
ka na ten cel była równie skuteczna – zwróciła uwagę Małgorzata Sokołowska.

– Sama budowa pomnika była wielkim poruszeniem narodu – powiedział mo-
derator konferencji Aleksander Kozicki. – Ale idea upamiętnienia ofiar Grudnia 
’70, a potem czynu sierpniowego także towarzyszyła pierwszemu Maratonowi So-
lidarności, który stanowił nie tylko wydarzenie sportowe. 

– Wydaje się, że inicjatorem biegu był gdynianin Andrzej Wegner, który zaraz 
po odsłonięciu pomnika przy stoczni napisał list, że ma ideę, aby pomniki w Gdyni 
i Gdańsku połączyć biegiem, takim biegiem do niepodległości – wspominała Mał-
gorzata Sokołowska. – I 15 sierpnia następnego roku maraton został zorganizowany. 
Zgłosiło się blisko 550 osób. To, co było piękne w maratonie, to jego zakończenie, 
a więc postawienie krzyża w miejscu, gdzie pomnik miał stanąć.

– Sierpień ’80 był upamiętniany przede wszystkim przez wystąpienia uliczne 
i starcia, w których często brało udział po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Natomiast 
stopień brutalności, środków i sił, jakie pożytkowano przeciwko ludziom chcącym 
uczcić ideę, był niewspółmierny – dodał moderator spotkania. 

Podczas dysputy nie można było nie przypomnieć postaci księdza prałata Hi-
larego Jastaka. 

– Miał charyzmat człowieka, który rozumiał, w jakich czasach żyje. Swoją aktyw-
nością spiął kilka pokoleń Polaków – powiedział Aleksander Kozicki. 

– Był świadomy przełomowości wydarzeń, których był świadkiem i uczestni-
kiem – dodał Robert Chrzanowski. – Mówił w swoich homiliach o krzyżu, jaki już 
na zawsze zostanie w stoczni.  

Tomasz Modzelewski
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Odznaczenia dla uczestników strajków 
Inicjatywa odszukiwania osób i ho-

norowania ich odznakami wynika z fak-
tu, że bohaterowie Sierpnia ’80 pozosta-
wali przez długi czas w cieniu. Stąd też 
idea, aby każda osoba, która brała udział 
w strajkach, została dostrzeżona i mogła  
dumnie nosić tę formę podziękowania. 

Odszukaniem bohaterów 1980 roku 
zajął się Andrzej Kołodziej i Fundacja 
Pomorska Inicjatywa Historyczna. 

– To dzięki wam wszystkim „Solidar-
ność” powstała – mówił podczas uroczy-
stości Roman Zwiercan, prezes fundacji. 

Dotąd uhonorowanych zostało kilkaset 
osób. Do niektórych nie udało się zdążyć 
dotrzeć na czas, nie wszyscy bohaterowie 
Sierpnia doczekali bowiem tego momentu, 
ponieważ, jak mówił prowadzący uroczy-
stość, od tamtego czasu minęło już ponad 
40 lat. – Trzeba się liczyć z tym – przyznał. 
– Jednocześnie stanowi to impuls do tego, 
abyśmy byli szybcy w działaniu – dodał, 
zapowiadając jminutę ciszy za te osoby, 
które już odeszły. 

W tym roku odznaczenia przy-
znane zostały 40 osobom (a łącznie 
do tej pory przyznanych zostało 898). 
Uhonorowani odbierali je najczęściej 
osobiście. W niektórych przypadkach 
wyróżnienia przekazywano krewnym 
lub osobom powiązanym. 

Pełną listę osób uhonorowanych 
w tym roku publikujemy na naszej stronie 
internetowej www.solidarnosc.gda.pl.

Oddali hołd pomordowanym

Częścią uroczystości rocznicowych 
było złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni. W miejscu 
upamiętniającym pomordowanych wią-
zanki kwiatów złożyli m.in. przedstawi-
ciele zarządu oraz poszczególnych ko-
misji „Solidarności”. Krótka uroczystość 
została zorganizowana przez Fundację 
Pomorska Inicjatywa Historyczna, gdyń-
ski oddział NSZZ „S” oraz UM Gdynia.

(tm)
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Podziękowanie dla pocztów sztandarowych
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Uroczystości w Gdyni.

Wręczenie honorowych odznaczeń „Gdynia bohaterom”.

Co roku w uroczystościach rocznico-
wych 31 sierpnia biorą udział pocz-
ty sztandarowe organizacji NSZZ 
„Solidarność” z całej Polski. Poniżej 
prezentujemy listę obecnych w tym 
roku pocztów sztandarowych. Dzię-
kujemy im wszystkim!

 Sztandar MKS NSZZ „Solidarność”

Sztandary komisji zakładowych (mię-
dzyzakładowych) NSZZ „Solidarność” 
działających w:
 Stoczni Gdańskiej,
 Stoczni Remontowej im. Józefa Pił-

sudskiego w Gdańsku,
 Stoczni Remontowa Shipbuilding 

SA w Gdańsku,
 Porcie Gdańsk,
 Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni,
 Politechnice Gdańskiej,
 Uniwersytecie Gdańskim,
 Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie 

Górniczej,
 Elektrowni JAWORZNO,
 Zakładzie Górniczym SOBIESKI 

w Jaworznie,
 Hucie KATOWICE w Dąbrowie 

Górniczej,

 Miejskim Przedsiębiorstwie Wodno-
-Kanalizacyjnym w Jaworznie,

 PKP ENERGETYKA – Lublin,
 Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi,
 Poczcie Polskiej NSZZ „Solidarność” 

w Komornikach k. Poznania,
 Poczcie Polskiej NSZZ „Solidarność” 

w Lublinie,
 Poczcie Polskiej NSZZ „Solidarność” 

w Warszawie.
Sztandary:
 Region Gorzowski NSZZ „Solidarność”,
 Krajowy Sekretariat Przemysłu Spo-

żywczego NSZZ „Solidarność”,

 Sekcja Zawodowa Infrastruktu-
ry Kolejowej NSZZ „Solidarność” 
w Warszawie,

 Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” Regionu Gdańskiego,

 Sekcja Emerytów i Rencistów Gdań-
skiej Stoczni Remontowej NSZZ 
„Solidarność”,

 Oddział NSZZ „Solidarność” w Gdyni,
 Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W imieniu organizatorów:
Wojciech Książek 

członek Prezydium Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Marlenę Maląg, główną inspektor pracy 
Katarzynę Łażewską-Hrycko, prezesa 
IPN dr. Karola Nawrockiego i innych 
przybyłych gości, w tym sygnatariuszy 
Porozumień Sierpniowych: Andrzeja 
Kołodzieja, Jerzego Kmiecika i Tade-
usza Fiszbacha oraz współtwórcę WZZ 
Wybrzeża Krzysztofa Wyszkowskie-
go, a także byłych i obecnych liderów i 
działaczy związkowych, którzy wypełni-
li historyczną Salę BHP dawnej Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina.

– Witam bohaterów mojej młodości 
i naszej wolności Ja i moje pokolenie 
dzięki wam możemy  żyć w wolnej, 
suwerennej i demokratycznej Polsce. 
Dziękuję! Jesteśmy w miejscu, które 
stało się symbolem porozumienia. 
W miejscu, które moglibyśmy nazwać 
„sanktuarium zgody”. Miejscem pod-
pisania rozejmu. Tak jest, że po wiel-
kich bitwach, po bataliach, przychodzi 
do podpisania rozejmu. Rozejm zo-
stał podpisany 31 sierpnia 1980 roku.  
– przypomniał prezes IPN dr Karol 
Nawrocki. 

Postulaty ponadczasowe

Premier Mateusz Morawiecki za-
czął od słów nieczęsto wykonywanego 
związkowego hymnu: „Solidarni, nasz 
jest ten dzień, A jutro jest nieznane, 
Lecz żyjmy tak, jak gdyby nasz był 
wiek; Pod wolny kraj spokojnie kładź 
fundament”.

– Nie wiedzieliśmy, jakie nadzieje 
możemy wiązać z kolejnymi dniami, 
ale warto walczyć i warto wierzyć. „So-
lidarność” wybuchła nagle, wybuchła 
takim ogniem, którego „sto lat nie wy-
ziębi”. Droga Polski do „Solidarności” i 
do wolności była długa. Lipiec i sierpień 
1980 roku to była erupcja wolności. 21 
postulatów zostało wyryte nie w kamie-
niu, a w naszych sercach. Te postula-
ty były czymś więcej niż postulatami 

związkowymi. To było oczywiste, że 
niosą nie tylko przesłanie społeczne i 
polityczne, że to są postulaty ponadcza-
sowe, że mają one prowadzić Polskę do 
wolności i niepodległości. I rzeczywi-
ście, doprowadziły Polskę do niepod-
ległości – powiedział premier. 

– W obliczu nowych ryzyk, nowych 
zagrożeń, porozumienie jest potrzeb-
ne. I wierzę, że my, Polacy, my, ludzie 
„Solidarności”, ludzie wolności, może-
my, chcemy i potrafimy porozumienie 
budować i zbudować – przekonywał 
Morawiecki. 

„Solidarność” realizuje 
testament bohaterów 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej głos 
zabrał równiez przewodniczący Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Piotr 
Duda w swoim przemówieniu obiecał:

– Będziemy realizować testament 
bohaterów roku 1980. Nie był to czas 
usłany różami. Pierwszym postu-
latem było przywrócenie do pracy 
Anny Walentynowicz. Czy dzisiaj w 
obronie zwolnionego przewodniczą-
cego zastrajkowałaby załoga? Panie 
premierze, bardzo dziękuję za pana 
słowa, że nasze postulaty to nie tylko 
relikt przeszłości, nie tylko historia, 
że to są postulaty, które są wyryte w 
naszych sercach. Tak to odbieramy. Bo 
dla nas to nie tylko zbiór postulatów, 
który wpisany jest na listę UNESCO. 
Związek zawodowy „Solidarność” to 
żywa historia. Co roku spotykamy 
się w tej Sali i ja w imieniu członków 
„Solidarności” zdaję swoisty raport 
z wykonania postulatów z sierpnia 
1980 roku, gdańskich, szczecińskich, 
jastrzębskich, dąbrowskich – mówił 
Piotr Duda i dodał, że dopiero w 
ubiegłym roku zrealizowano postulat 
pluralizmu związkowego, mając na 
myśli służby mundurowe.  

SIERPNIOWE OBCHODY W GDAŃSKU

Pomost między przeszłością a teraźniejszością
 „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któ-
remu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, 
jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwąt-
pili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, 
z których wyrastamy” – słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1979 roku w 
Krakowie, mogły być mottem całych sierpniowych uroczystości i były, ale 
tej ich części, która złożyła się na wręczenie stypendiów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Gdańskiego 19 uzdolnionym uczniom z pomorskich szkół.

Stypendyści NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej.

– Dobrze, że praca wróciła tam, 
gdzie powinna być, czyli do Minister-
stwa Rodziny. Przekazanie pracy 10 
miesięcy temu do resortu rozwoju było 
błędem. Dobrze, że nie ma już tego 
szkodnika w rządzie Zjednoczonej Pra-
wicy – powiedział Piotr Duda pod ad-
resem byłego koalicjanta PiS (w latach 
2015–21), byłego wicepremiera Jaro-
sława Gowina i błysnął bon motem, że 
tzw. Polski Ład jest dobry, skoro prze-
ciwko niemu jest Leszek Balcerowicz 
(twarz transformacji gospodarczej z lat 
1989–91 – dop. red.). 

Lider Związku przypomniał:   
– W nas, w sercu, wyryty jest kolejny 

ważny postulat, ten dotyczący emery-
tur stażowych, 14 postulat gdański. On 
mówi o emeryturach dla pracowników 
ciężko pracujących, aby mieli wybór i 
mogli przejść na emeryturę po osiągnię-
ciu stażu i opłaceniu składek z odpo-
wiednim kapitałem. Emerytury stażowe 
to także drogowskaz dla młodych ludzi, 
dla młodych pracowników, aby dbali o 
swój kapitał emerytalny, upominali się 
o odprowadzanie składek i narzędzie 
walki z umowami śmieciowymi – ape-
lował związkowy lider. 

Podczas uroczystego posiedzenia 
ZRG NSZZ „S” wręczono też stypendia 
19 wyróżniającym się uczniom w 19 
edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ 
„Solidarność”.  Celem funduszu jest 
wsparcie uczniów i ich rodzin w wysiłku 
stworzenia możliwości rozwoju talentów 
ich dzieci oraz kontynuowania nauki 
w wybranych szkołach. Dotychczas łącz-
nie przyznano 712 stypendiów.

Na placu Solidarności uczestnicy 
obchodów złożyli kwiaty przy Bramie 
nr 2 Stoczni Gdańskiej.  W przemarszu 
do bazyliki św. Brygidy uczestniczyło 
kilkaset osób. Uroczystą mszę świętą 
odprawił metropolita gdański ks. abp 
Tadeusz Wojda.  

Artur S. Górski 
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Bohaterowie naszej wolności
31 sierpnia br. minęło 41 lat od 

podpisania Porozumień Sierpniowych 
w Gdańsku, kończących trwający od 
14 sierpnia 1980 roku solidarnościowy 
strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. 

– Postulaty, które były podpisywa-
ne w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu, 
Dąbrowie Górniczej, stanowią dla 
nas wyzwanie, gdyż w swojej treści, 
ale przede wszystkim w duchu, nadal 
stanowią nasz drogowskaz. Dzisiaj jest 
dzień radości, ale też dzień pamięci o 
tych, którzy na drodze do wolności od-
dali swoje życie, stracili zdrowie. Dzięki 
wysiłkom ludzi „Solidarności”, na prze-
strzeni wielu lat, żyjemy w suwerennym 
politycznie i gospodarczo państwie. 
Pamiętamy, my ludzie „Solidarności”, 
komu to zawdzięczamy – zaczął uro-
czyste spotkanie ZRG NSZZ „Solidar-
ność” w Sali BHP Krzysztof Dośla, jego 
przewodniczący.  

Szef gdańskiej „Solidarności” przywi-
tał uczetników uroczystości, w tym m.in. 
premiera Mateusza Morawieckiego, szefa 
prezydenckiego gabinetu Pawła Szrota, 
ministra rodziny i polityki społecznej 
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Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów 
Spożywczych NSZZ „Solidarność” świętowała swoje 30-lecie. 21 września, 
mimo trudnego czasu, związanego z zagrożeniem wywołanym koronawi-
rusem, udało się zebrać związkowcom na uroczyste Walne Zebranie Dele-
gatów sekcji. Zostało ono przesunięto o rok ze względów na obostrzenia 
pandemiczne. Tym większa była satysfakcja ze spotkania związkowców 
z branży z całego kraju, które upłynęło w sympatycznej atmosferze. Była 
modlitwa w intencji branży i owocnych obrad, był okolicznościowy tort 
i związkowe wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych. 

30 lat Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych 

Rolą związku zawodowego także tego sektora jest zadbanie o warunki pracy ludzi, 
których reprezentowało w Jastrzębiej Górze kilkudziesięciu działaczy NSZZ „Soli-
darność” z Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentra-
tów Spożywczych, wchodzącej w skład Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ 
„S”, wraz ze swymi liderami, czyli Zbigniewem Sikorskim, przewodniczącym Rady 
Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” i samej sekcji, Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, i reprezentującym Prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ „S” Bogdanem Kubiakiem, zastępcą przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odpowiedzialnym za struktury branżowe.  

Na uroczystym WZD nie unikano spraw bieżących i problemów nurtujących 
ludzi pracy z branży spożywczej, specyficznej, gdyż stykają się w niej interesy pro-
ducentów – rolników oraz przetwórców. Na tym jednak nie koniec – są przecież 
pracodawcy, jest polityka państwa oraz oczekiwania i wymagania konsumentów. 
Mimo cywilizowania warunków pracy i zmiany politycznego klimatu zdarza się, 
że związkowcy, chcący upominać się o prawa pracownicze, muszą zmagać się z 
brakiem dialogu społecznego, szykanami,  nieprawidłowościami w kwestii regu-
lowania nadgodzin itd.

– Trzydzieści z górą lat za nami. To dobra okazja, by podziękować wszystkim 
za wspólną pracę na rzecz sektora spożywczego, za dobrą atmosferę. Ten czas to 
nie tylko pozytywne wydarzenia. Musieliśmy bronić naszych członków przed dzia-
łaniami i szykanami rozmaitych pseudoprezesów. Pamiętamy nasze akcje. Nadal 
aktualne jest nasze zadanie obrony ludzi pracy. 31 sierpnia w Gdańsku metropolita 
gdański ksiądz Tadeusz Wojda przypominał o walce o godność pracownika w 1980 
roku. My dalej musimy o nią się upominać, o wolność dla związkowej działalności 
– powiedział Zbigniew Sikorski. 

Niestety, mamy do czynienia z niedostatkiem dialogu społecznego, utrudnienia-
mi w działalności związkowej, a nawet szykanami wobec związkowców, nieprawi-
dłowościami w regulowaniu nadgodzin, płacami, które nie nadążają za wzrostem 
wydajności i jakości pracy. 

– Przekazuję pozdrowienia i gratulacje od przewodniczącego Piotra Dudy dla 
całej sekcji. Trudu potrzeba, by kraj zmieniać. Negocjacje są trudne. Dialog na 
poziomie kraju i na poziomie branżowym jest prowadzony, ale nie jest wolny od 
prób jego omijania, od oportunizmu – mówił Bogdan Kubiak.     

Z kolei Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG, podjął próbę podsumowania 
działalności sekcji branżowych na przestrzeni 30 lat, wraz z ich sukcesami i bo-
lączkami.

– Warto było. Nie żałujemy ani chwili momentu decyzji o wstąpieniu do „Soli-
darności”. Wiem, ufam, że każdy z nas realizuje cel, który jest u samego początku 
naszego Związku. To praca na rzecz drugiego człowieka i solidarność z drugim 
człowiekiem. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał nam podczas mszy świętej i 
spotkania na Zaspie w 1987 roku słowa świętego Pawła „Jeden drugiego brzemiona 
noście”. To jest nasza codzienność i powinność – powiedział Krzysztof Dośla. 

Obecny na uroczystym WZD Waldemar Broś, prezes Zarządu Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich, wręczył kilkunastu osobom odznaczenia „Za 
Zasługi dla Spółdzielczości” i zadeklarował osobiste zaangażowanie w łagodzenie 
konfliktów. 

(asg)

Uroczyste WZD spożywców.
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Ministerstwo Edukacji i Nauki za-
proponowało nowe rozwiązania 
dla nauczycieli. Ci jednak liczyć 
potrafią. Nauczyciele sami mieliby 
zapracować na podwyżkę dodat-
kowym czasem pracy. Byłaby to 
dodatkowa zapłata za dodatkowo 
wykonaną pracę. 

– Nie ma zgody na te propozycje, 
nie przyjmujemy ich w ogóle do wia-
domości. Czekamy na refleksję rządu. 
Nie ma żadnej podwyżki. Kilkudzie-
sięcioprocentowa podwyżka jest, ale 
pensum, natomiast płaca jest dokładnie 
tak policzona, że wartość godziny pra-
cy nauczyciela nie wzrosła – przekazał 
Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”.

21 września minister edukacji i na-
uki Przemysław Czarnek zaprezentował 
propozycje zmian dotyczące wyna-

Podwyżki w oświacie?
grodzeń pracowników oświaty. Mini-
sterstwo chce, aby zamiast średniego 
wynagrodzenia nauczycieli wprowa-
dzone zostało przeciętne, ustalane na 
podstawie kwoty bazowej ogłaszanej 
w ustawie budżetowej. Według resortu 
edukacji wiązałoby się to z podwyżkami 
dla nauczycieli.

Rząd chce podniesienia wszystkim 
nauczycielom, z wyjątkiem pracujących 
w przedszkolach, pensum tablicowego 
o 4 godziny, wprowadzając dodatkowo 
8 godzin ewidencjonowanych w tygo-
dniu w tzw. dostępności, czyli spotkania 
z rodzicami, indywidualne rozmowy 
z rodzicami, konsultacje, wycieczki 
szkolne, przygotowanie akademii, wo-
lontariat, opieka nad uczniami podczas 
dyskotek i rady pedagogiczne.

Ministerstwo proponuje następujące 
stawki przeciętnego wynagrodzenia: dla 
nauczyciela niemającego stopnia awansu 
zawodowego – 4950 zł brutto, nauczy-

ciela mianowanego – 6400 zł brutto, dla 
nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł 
brutto. Z kolei minimalne stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
mających tytuł magistra i przygotowanie 
pedagogiczne będą wynosiły brutto od-
powiednio dla nauczyciela bez stopnia 
awansu zawodowego – 4010 zł.

MEiN zapowiada zlikwidowanie 
stopnia stażysty i nauczyciela kon-
traktowego. Nauczyciel wchodzący do 
zawodu miał czas wprowadzenia do 
zawodu (co najmniej 4 lata pracy), po-
tem będzie nauczycielem mianowanym 
i dalej nauczycielem dyplomowanym. 
Zachowany zostanie tytuł honorowy 
profesora oświaty.

Do 8 października ministerstwo 
czeka na stanowiska pisemne w spra-
wie zaprezentowanych propozycji. 22 
października odbędzie się kolejne spo-
tkanie zespołu ds. statusu zawodowego 
pracowników oświaty.

(asg)

Nauczycieli i pracowników admini-
stracji szkół czeka kolejny trudny 
rok zdeterminowany pandemią 
koronawirusa, nadrabianiem zale-
głości z okresu nauki zdalnej oraz 
oczekiwaniami płacowymi nauczy-
cieli w zestawieniu z propozycjami 
szefostwa MEiN o podniesieniu 
pensum.

Nic dziwnego, że obrady Między-
zakładowego Zebrania Delegatów 
Międzyzakładowej Organizacji Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w 
Gdańsku NSZZ „Solidarność” 29 wrze-
śnia br. cieszyły się zainteresowaniem 
i niezłą frekwencją. Odbyło się ono w 
historycznej Sali BHP dawnej Stoczni 
Gdańskiej. Była to też okazja do pod-
sumowania połowy kadencji obecne-
go składu Komisji Międzyzakładowej 
POiW NSZZ „S” w Gdańsku, który 
ukonstytuował się w marcu 2018 r. na 
lat pięć. Jej przewodniczącą jest Bożena 
Brauer i to ona składała sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności. Na dzień 
obrad komisja liczy 97 osób, reprezen-
tując 1316 członków gdańskiej oświato-
wej „Solidarności”.

Obradom przysłuchiwali się goście, 
m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S”, oraz Wojciech Książek, przewodni-
czący Rady Międzyregionalnej Sekcji 
POiW NSZZ „S” z siedzibą w Gdań-
sku. Przypomniano m.in. trudny czas 
strajku w oświacie z kwietnia 2019 r., 
błędy negocjacyjne i brak wdrożenia 
postulatów płacowych.

– Obecna kadencja należy do naj-
trudniejszych z uwagi na strajk w 2019 
roku oraz trwającą pandemię. Sytuacja 
epidemiczna ograniczyła związkową 
działalność i postawiła przed nauczy-
cielami nowe wyzwania – podsumowa-
ła obrady Bożena Brauer.

Przypomnijmy, że Ministerstwo 
Edukacji i Nauki chce planowane pod-

wyżki w oświacie sfinansować z pod-
niesienia pensum i likwidacji zasiłku na 
zagospodarowanie młodych nauczycie-
li, a także ograniczenia funduszu socjal-
nego w oświacie. Jesienią sytuacja może 
się zaognić. Sekcja gdańska uważa, że 
doraźnie powinna nastąpić przynajm-
niej rekompensata inflacji, najpóźniej 
od 1 stycznia 2022 roku.  W oświacie 
powstaje bowiem niebezpieczna luka 
pokoleniowa i zatrudnieniowa. Bra-
kuje nauczycieli fizyki, chemii, mate-
matyki, informatyki, języków obcych 
czy nauczania początkowego. W czasie 
pandemii nauczyciele zrobili dużo dla 
naszych rodzin – przedszkola i świetlice 
były otwarte prawie przez cały czas.

Optymistyczne jest, że – jak przy-
pomniała Bożena Brauer – w 2021 
roku w Gdańsku uzgodniono znaczą-
ce podwyżki (po kilkaset złotych dla 
pracowników administracji i obsługi 
szkół) i rozpoczęły się przygotowania 

do rozmów na temat ponadzakładowe-
go układu zbiorowego dla pracowników 
szkół niebędących nauczycielami. Dele-
gaci zaapelowali do prezydent Gdańska 
o wypłaty podniesionych w wyniku ne-
gocjacji wynagrodzeń.

Międzyzakładowe Zebranie Dele-
gatów przyjęło stanowisko w sprawie 
projektu MEiN dotyczącego zmian 
statusu zawodowego nauczyciela. Zda-
niem związkowców nie realizuje ono 
porozumienia z 7 kwietnia 2019 r., 
nie zawiera mechanizmu corocznego 
wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, nie 
wiąże też wynagrodzeń nauczycieli ze 
wzrostem płac w gospodarce narodo-
wej. Jednocześnie MEiN zwiększyć chce 
pensum nauczycieli o cztery godziny 
oraz obliguje dostępność nauczyciela w 
szkole przez dodatkowe osiem godzin 
bez wynagrodzenia.

Artur S. Górski

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W GDAŃSKU

Połowa kadencji

Związkowcy z oświatowej „Solidarności”obradowali w Sali BHP.
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– Spór jest na etapie rokowań, po-
nieważ staramy się rozwiązać problem 
przy stole negocjacyjnym, ale nie wy-
kluczamy podjęcia akcji protestacyj-
nej. Na razie zakład został oflagowany 
– informuje Wacław Ciecholiński, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim. 

Już od dłuższego czasu Komisja Za-
kładowa „Solidarności” zgłaszała, że 
wynagrodzenia są – mówiąc delikatnie 
– niewłaściwe. 

„Komisja w swoich wcześniejszych 
pismach i rozmowach przedstawiała 
propozycje systemowych regulacji pła-
cowych” – przypominali związkowcy w 
maju tego roku w piśmie skierowanym 
do dyrektora i wskazywali, że ma obo-
wiązek rozpocząć działania mające na 
celu poprawę warunków płacowych. 
„Niewprowadzenie regulacji cały czas 
powoduje niezadowolenie oraz degra-
dację społeczną i finansową wykwali-
fikowanej kadry. Aby taki stan rzeczy 
naprawić, dyrektor szpitala powinien 
przeprowadzić jak najszybszy wzrost 
wynagrodzeń dla całej załogi” – za-
proponowała KZ, oczekując pilnego 
przedstawienia projektu zmiany wyna-
grodzeń dla wszystkich pracowników.

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

W tym szpitalu płaca zasadnicza jest niższa  
od minimalnej krajowej

Kopię  tego  pisma ot rzymała 
Agnieszka Kapała-Sokolska z Zarządu 
Województwa Pomorskiego, która jest 
odpowiedzialna m.in. za politykę spo-
łeczną oraz zdrowotną. 

W związku ze zmianami ustawowy-
mi dotyczącymi wynagrodzeń od lipca 
tego roku sprawa przycichła na kolejne 
tygodnie. Jednak, jako że w szpitalu 
nic się nie zmieniło, temat wrócił i na 
początku lipca odbyło się spotkanie 
przedstawicieli zakładowych organi-
zacji związkowych działających w tej 
placówce z przedstawicielami dyrekcji. 
Tematem była podwyżka wynagrodzeń 
zasadniczych. 

W rozmowie wzięli udział przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność” i in-
nych organizacji: Związku Zawodowe-
go Pielęgniarek i Położnych, Związku 
Zawodowego Psychologów, Związku 
Zawodowego Terapeutów Uzależnień, 
a także sześć osób ze strony dyrekcji 
placówki, w tym księgowości. 

O czym była mowa? 

Dyskusja rozpoczęła się od przed-
stawienia związkom informacji o... złej 
sytuacji finansowej szpitala. Z danych 
wynikało, że na koniec maja placówka 
miała stratę w wysokości ponad 3 mi-

lionów złotych, a koszt podwyżki (od 
1 lipca) wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawód 
medyczny oraz pozostałych pracowni-
ków tzw. działalności podstawowej do 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego przewidzianego ustawą 
będzie wynosić 730 tysięcy złotych 
miesięcznie, czyli ponad 8 milionów 
złotych rocznie. 

Przedstawiciele dyrekcji stwierdzili 
także, że nie jest znana wysokość ani 
termin przekazania przez NFZ pie-
niędzy na realizację podwyżek, a roz-
porządzenie ministra zdrowia, które 
ma stanowić podstawę do przekazania 
środków, jest na etapie projektowania. 
Dyrektor oznajmił więc, że bez takich 
informacji nie może podjąć decyzji co 
do podwyżek dla pracowników, którzy 
nie zostali objęci regulacjami. W prak-
tyce chodzi o ponad 120 pracowników 
administracji i pracowników technicz-
nych, gospodarczych oraz obsługi. 
Przedstawiciele „Solidarności” zwró-
cili więc uwagę, że przyjęcie rozwiązań 
placowych podwyższających wypłaty 
do najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego jest i tak obowiązkiem pracodaw-
cy, podlegającego kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

Bez rozwiązania problemu 

Nie tylko starogardzka szpitalna 
„Solidarność”, ale również związki za-
wodowe psychologów oraz terapeutów 
są niezadowolone z podwyżek przezna-
czonych tylko dla określonych grup za-
wodowych, czemu dały wyraz podczas 
rozmów. Tylko że dyrektor placówki 
odpowiedział wszystkim, iż na chwilę 
obecną nie może przyjąć dodatkowych 
zobowiązań placowych. Podczas lip-
cowego spotkania zaproponował za-
warcie porozumienia o podwyższeniu 
wynagrodzenia zasadniczego dla osób 
wykonujących zawód medyczny oraz 
pozostałych pracowników działalności 
podstawowej do najniższego wyna-
grodzenia przewidzianego ustawą i... 

pozostawienie bez zmian pensji osób, 
które nie zostały objęte ustawowymi 
zmianami. Związki zawodowe zgodnie 
odrzuciły tę propozycję. 

Komisja Zakładowa „Solidarności”, 
widząc, że rozmowa niewiele wniosła, 
przyjęła jeszcze w lipcu uchwałę w 
sprawie wystąpienia do pracodawcy z 
żądaniem poprawy warunków płacy. 
Jednoznacznie stwierdziła, że chodzi o 
podniesienie wynagrodzenia wszystkim 
pracownikom nieobjętym ustawą śred-
nio o 1200 złotych na osobę. „Żądania 
to należy traktować jako wystąpienie 
zgłaszające spór zbiorowy” – napisali 
związkowcy, co potwierdzili też od-
dzielnym dokumentem. 

Dyrektor w odpowiedzi oszacował 
koszty podwyżki na 2 miliony 600 ty-
sięcy złotych i przypomniał, że szpital 
prowadzi działalność ze stratą. „Przed-
stawione przez stronę związkową żą-
dania, z uwagi na sytuację finansową 
szpitala oraz koszty ich wprowadzenia, 
na chwilę obecną są niemożliwe do 
zrealizowania” – napisał Jacek Bielan. 
Jak zaznaczył, warunkiem koniecznym 
pozytywnego załatwienia sprawy jest 
„pozyskanie na ten cel dodatkowych 
środków pieniężnych od NFZ” i przy-
pomniał, że Narodowy Fundusz Zdro-
wia wprawdzie przekaże podmiotom 
leczniczym pieniądze, ale tylko na pod-
wyżkę wynagrodzeń dla „pracowników 
wykonujących zawód medyczny oraz 
pozostałych pracowników działalności 
podstawowej i tylko do wysokości naj-

Dyrekcja starogardzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych odmawia złożenia jakichkolwiek zobowią-
zań co do podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niemedycznych. W tej sytuacji, po kilku miesiącach 
czekania, „Solidarność” weszła na drogę sporu zbiorowego. 

niższego wynagrodzenia zasadniczego 
wynikającego dla nich z ustawy”.

Proszą o pomoc 

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
zarówno „Solidarność”, jak i przed-
stawiciele placówki zwracali się m.in. 
do Narodowego Funduszu Zdrowia o 
dodatkowe zwiększenie wyceny reali-
zowanych w ramach zawartych umów 
świadczeń, aby można było przezna-
czyć pieniądze dla najgorzej zarabiają-
cych pracowników. O trudnej sytuacji 
poinformowani zostali także m.in. 
marszałek województwa pomorskiego, 
wojewoda pomorski oraz Ministerstwo 
Zdrowia. 

Na razie jedyne dodatkowe środki, 
jakie zostały obiecane, będą pochodzić 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 
To efekt spotkania, do jakiego doszło 
w pierwszej połowie września.

– Wicedyrektor Departamentu 
Zdrowia zobowiązała się przekazać 20-
-procentową podwyżkę wynagrodzeń 
dla pracowników niemedycznych na 
okres trzech miesięcy – informuje prze-
wodniczący KZ Wacław Ciecholiński. 

Rozwiązanie jest jednak tymczaso-
we, więc spór zbiorowy nie został za-
mknięty. 

– Nie zawiesiliśmy go – mówi Wa-
cław Ciecholiński. – Podpisaliśmy pro-
tokół rozbieżności, który stanowi pod-
stawę do następnych działań. 

Tomasz Modzelewski 

Na bramie szpitala oraz płocie okalającym jego teren umieszczone zostały flagi oraz baner informujące o proteście.
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„Solidarność” domaga się podwyżek dla pracowników szpitala, których nie objęły 
ostatnie zmiany ustawowe. 
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Państwowa Inspekcja Pracy ma zastrzeżenia
W jednym z tegorocznych wydań miesięcznika „Inspektor Pracy”, magazynu wyda-
wanego przez Państwową Inspekcję Pracy, autorzy podjęli temat związków płacy 
zasadniczej i minimalnego wynagrodzenia właśnie na przykładzie pracowników 
niemedycznych w podmiotach leczniczych. 
„Kontrole inspektorów pokazują, że pracownicy m.in. działu higieny szpitalnej i 
transportu wewnętrznego oraz działu techniczno-eksploatacyjnego nierzadko 
otrzymują wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę” – zwrócono uwagę w artykule. „Indywidualne warunki wynagradzania ustalane 
są w umowach, w których należy określić wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi 
pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.  Obowiązek ten realizowany jest 
w podmiotach leczniczych poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych 
składników, wynikających z regulaminu, np. dodatku za wysługę lat czy premii 
regulaminowej. Ponadto wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wymiaru 
czasu pracy, przy czym wynagrodzenie za pracę świadczoną w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia” – zastrzegł autor. 
Co ważne, zasady wynagradzania w placówkach określone są w regulaminach 
wynagradzania, a z doświadczenia kontrolnego wynika, że dość często zawierają 
tabele stawek, które nie są dostosowane do wymogów. Jak wskazała inspekcja pra-
cy, chodzi o „stawki wynagrodzenia określone w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o 
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych”. 
„Z doświadczenia kontrolnego wynika, iż pracownicy gospodarczy, techniczni oraz 
obsługi należą do najniżej uposażonych spośród pracowników podmiotów leczni-
czych. Co więcej, po 1 stycznia 2020 r. pracownicy m.in. działu higieny szpitalnej i 
transportu wewnętrznego oraz działu techniczno-eksploatacyjnego często otrzymują 
wynagrodzenie zasadnicze w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę, a większa część spośród nich nie otrzymuje składników, które wliczane były do 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stało się tak, gdyż od początku 2020 roku do 
ich wynagrodzenia zasadniczego nie jest już wliczany dodatek za staż, który powodo-
wał, że odpowiadało ono płacy minimalnej. Jednak mimo tego podmioty lecznicze, 
jako pracodawcy, nie zwiększyły kwoty ich wynagrodzenia” – poinformowała PIP. 
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– Polska stała się twoim drugim do-
mem. Mówisz po polsku. Czy to efekt 
rodzinnego związku z naszym kra-
jem?

– Było mi łatwiej nauczyć się polskie-
go, bo jak wielu Białorusinów na Gro-
dzieńszczyźnie mam też polskie korzenie. 
Po stronie ojca część rodziny mieszka na 
Podlasiu. Był kurs językowy. Żeby podjąć 
studia, trzeba było się poduczyć. 

– Przed ostatnią wojną Grodno to była 
Polska centralna…

– Dziś też są wspólne sprawy ze wzglę-
du na związki historyczne. Tak czuję, bo 
jestem po drugiej stronie, czyli nie po 
stronie rządu i dyktatora, urzędującego 
od 26 lat w Mińsku.

– Jak się żyje w Republice Białorusi? 
Część społeczeństwa chwali władzę i 
gospodarza, który pilnuje porządku, 
ale przed rokiem Białorusini wyszli 
tłumnie na ulice. Wielu z was potra-
fiło przełamać barierę obaw. Czy na 
stałe?

– Urodziłem się w 1995 roku. Wycho-
dzi na to, że jestem rówieśnikiem rządów 
Aleksandra Łukaszenki (śmiech). Mam 
26 lat i za sobą ćwierć wieku rządów 
obecnego prezydenta. W latach 90. była 
nadzieja na demokratyczną Białoruś. 
Prezydentem był wówczas (Stanisłau) 
Szuszkiewicz (wraz z Borysem Jelcynem 
i Leonidem Krawczukiem podpisał po-
rozumienie białowieskie o rozwiązaniu 

ZSRR – dop. red.). Wiem, że w tamtym 
czasie biało-czerwono-białe barwy były 
oficjalnie widoczne. Wraz z Łukaszenką 
nastąpił powrót do godła i barw nawiązu-
jących do Związku Radzieckiego. 

– W 1995 roku Pogoń ustąpiła miej-
sca godłu wzorowanemu na symbo-
lu Białoruskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej. W 2020 roku „wolny 
świat” udzielił wam poparcia. Zbyt 
skromnego. Satrapa pozostał.  

– Latem 2020 roku miałem poczucie, 
że jeszcze chwila, jeszcze jeden marsz, 
jeszcze jeden krok i reżim upadnie. Tak 
się nie stało. Wydawało się, że jesteśmy 
blisko…

– Przeszedłeś specyficzną drogę od 
funkcjonariusza do opozycjonisty?

– Nie doznałem osobistego prze-
łomu lub nawrócenia. Pracowałem w 
milicji, w pionie do zwalczania korup-
cji i przestępstw gospodarczych, w bia-
łoruskim CBA. Dwa lata. Wolałem być 
tam, niż w wojsku. Warunki pracy były 
ponadprzeciętne. Pensja niezła. Ale nie 
to było ważne. Nie czułem się wolny. 
Nie chciałem żyć za kratami, prosić się 
władzy. 

– Nie trzeba siedzieć za kratami, by 
czuć się jak w więzieniu, i można być 
wolnym w więzieniu. 

– Jeśli jest się silnym. Ciążyło mi, że nie 
mogę otwarcie powiedzieć, co myślę, jak 

oceniam władzę. W każdej policji jest za-
bronione mówienie o polityce. Ale na Bia-
łorusi masz jeszcze poczucie, że nie służysz 
obywatelom. Próbowałem. Pierwszy mój 
protest był wiosną 2011 roku. Miałem 16 
lat. Dziennikarz Andrzej Poczobut został 
aresztowany na kilka miesięcy, bo jakoby 
obraził prezydenta Łukaszenkę. Był skaza-
ny, bo starał się być wolny, bronił Związku 
Polaków na Białorusi. U nas można za 
kraty trafić za  relacjonowanie wydarzeń, 
za organizację święta „Kaziuków” (Proku-
ratura Generalna Białorusi oskarża Andże-
likę Borys, Andrzeja Poczobuta i innych 
działaczy Związku Polaków na Białorusi 
o działania mające na celu podżeganie do 
nienawiści narodowej i religijnej – dop. 
red.). Moment i masz ręce skute za pleca-
mi. Są paragrafy na politycznych. Milicyj-
ne rewiry…

– Centralne grodzieńskie więzienie na-
leży do ciężkich. Protest to ryzyko, więc 
trzeba siebie przekonać, że warto.

– Trzeba mieć nadzieję, że nie złapią, 
nie dać się aresztować. W 2016 roku, na 
studiach, uczestniczyłem w proteście 
przeciwko opodatkowaniu niepracują-
cych. U nas musisz zapłacić podatki, bo 
osoba niepracująca to darmozjad…

– Podatek, w przeliczeniu z 800 zło-
tych, płacą osoby, które nie pracowały 
w roku dłużej niż pół roku. Mają w ten 
sposób zrekompensować republice 
to, że nie uczestniczą w finansowaniu 
wydatków.

– Średnia pensja na Białorusi to ja-
kieś 400–500 dolarów.W mediach była 
dyskusja o podatku „od bezrobocia” 
pod hasłem „sprawiedliwego” ukarania 
darmozjadów. Aleksander Łukaszenka 
podpisał odpowiedni dekret. 

– Na protesty miał wpływ poziom ży-
cia na Białorusi i wiedza o tym, że za 
granicą żyje się inaczej?

– Było poczucie rozczarowania Łu-
kaszenką i jednocześnie erupcja świa-
domości narodowej. Sfałszowane wyniki 
głosowania zadziałały jak zapalnik i do-
prowadziły do protestów. Brutalna re-
akcja służb specjalnych i porządkowych 
wzmocniły protesty i opór. We mnie 
akcje milicji wzbudziły niepokój i odra-
zę. W Grodnie ukończyłem ekonomię 
na uniwersytecie Janki Kupały. Po pracy 
chodziłem na protesty. Byłem po stronie 
demonstrantów. Nakładałem maseczkę i 
czapkę. Atmosfera była ciężka. Pracowa-
łem, jak wspomniałem, w białoruskim 
CBA, w wydziale do walki z korupcją. 
Poglądy miałem swoje, koledzy bali się 
siedzieć ze mną. Nie mogłem już dłużej. 
Zwolniłem się, nie wytrzymałem. Inaczej 
bym zwariował. Rok temu byłem już wol-
ny. Jestem stypendystą Programu Stypen-
dialnego im. Konstantego Kalinowskiego 
dla Białorusinów. Nie mogę wrócić do 
Grodna, ale nie zamierzam milczeć. 

– Brak sukcesu i terror zniechęciły Bia-
łorusinów do sprzeciwu? Jesienią 2020 
roku manifestacje wygasły…

– Nastrój brutalnie został stłumiony. 
Nadzieja może i przygasła, bo wiosną 
2020 roku myślałem, że jest alternatywa 
dla Łukaszenki, mieliśmy  kontrkandyda-
tów – aresztowanego Wiktara Babarykę 
oraz dopuszczoną do wyborów Swiatła-
nę Cichanouską. Reżim się zachwiał, bo 
on jest anachroniczny. Ludzie poczuli się 
obrażeni fałszerstwami wyborczymi. Sy-
tuacja była do końca września 2020 roku 
dynamiczna. Brutalne pacyfikacje oraz 
torturowanie zatrzymywanych dopro-
wadziło do eskalacji buntu, ale ten cały 
czas był pokojowy. 

– Na pokojowe manifestacje w Mińsku 
przychodziło po sto tysięcy osób?

– W Grodnie, które jest też dużym 
miastem, w protestach brało udział kil-
kadziesiąt tysięcy. Internet był pomocny. 
Podczas protestów człowiek zaczyna my-
śleć o swoich prawach, o godności. Po-
jawiło się poczucie solidarności. Ludzie 
dowiedzieli się, że milicja bije, że jest bru-
talna, że krzywdzi ludzi, mimo że manife-
stują spokojnie, pokojowo. Bez przemocy 
i bez niszczenia mienia. To milicjanci byli 
agresywni. Popychali, bili, łapali ludzi, ła-

dowali do samochodów. I do więzienia. 
Wiedziałem, że nie mogę nosić mundu-
ru, na którym są ślady krwi, mimo że już 
wtedy od prawie roku pracowałem nie w 
CBA, a w nadzorze ruchu, w drogówce. 
Miałem kłopoty z sercem. Trafiłem do 
szpitala. Taka moja nadwrażliwość na 
krzywdę. Latem złożyłem raport o zwol-
nienie ze służby, zdałem legitymację. Pod 
koniec września wyjechałem do Polski. 

– Wschodnioeuropejskie skrzyżowanie 
Rosji, Polski, Litwy i Łotwy ma wpisany 
od lat „przemyt”. Są o tym książki przy-
godowe. Jaka jest walka z korupcją, gdy 
rządzi „grupa trzymająca władzę”?

– Zauważyłem nieprawidłowości w 
fabryce papierosów. Polecono mi, bym 
się trzymał z daleka od monopolu ty-
toniowego. Mogę kontrolować obywa-
teli, ale nie sektor kontrolowany przez 
administrację Łukaszenki (grodzieńska 
fabryka tytoniu „Niemen” prowadzi na 
pół legalną produkcję; szacuje się, że 
na przemycie papierosów dwa miliar-
dy dolarów rocznie zarabiają bliscy 
białoruskiego dyktatora – dop. red.). 
Poszedłem pracować do drogówki jako 
inżynier ruchu drogowego i nadzoru 
infrastruktury drogowej. Ale i tam nie 
mogłem pracować, gdy dowiedziałem 
się o przemocy, że giną ludzie.  

– Program „ktokolwiek, byle nie Łu-
kaszenka” to jednak za mało. 

– Gdy rządzi dyktator, jest kult jed-
nostki, nie ma miejsca na wolność. Jest 
On. Manipuluje, zmienia konstytucję 
przez swoich ludzi. Rządzi i gromadzi 
dobra. Jak go nie będzie, przyjdzie wiatr 
zmian. Trzeba zmusić dyktatora do odej-
ścia. To mało, ale ludzie już są gotowi do 
zmiany. Młodzi nie rośli pod rządami 
radzieckimi. Mamy środki informacji 
poza rządowym obiegiem. W rządowej 
telewizji wszystko jest super. Kierunek 
jest dobry. Wystarczy pomyśleć i się wie, 
że coś jest nie tak. Tkwimy w stagnacji 
ekonomicznej i politycznej. Nie ma roz-
woju, ale gospodarka nie upada. Represje 
przekreśliły szansę na poprawę klimatu 
gospodarczego. Reżim nie jest zdolny do 
podjęcia reform. Wobec izolacji naszego 
kraju jesteśmy zdani na wzrost znaczenia 
Rosji. Dochody Białorusinów nie rosną 
od dziesięciu lat. Takie są koszty państwa 
milicyjnego. Nie trzeba być ekonomistą, 
by to zauważyć.

BIAŁORUŚ

Jeszcze jeden marsz, jeszcze 
jeden krok i reżim upadnie?

Rozmowa z Kiryłem Bubnovem, emigrantem politycznym z Białorusi, 
stypendystą Programu Stypendialnego Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego, uczestnikiem 
prodemokratycznych manifestacji w Grodnie w 2011, 2016 i 2020 
roku.

Kirył Bubnov

W Grodnie, które jest dużym miastem, w protestach brało udział kilkadziesiąt tysięcy osób.
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– Nie było scentralizowanego przy-
wództwa protestów?

– Była w tym siła i, być może, ich sła-
bość. Na protestach wołaliśmy – tak, my 
– w kilku uczestniczyłem: „Łukaszenka 
odejdź!”, „Nie chcemy ciebie!”, „Żyje Bia-
łoruś!”, „Poszedł won, ty i twój OMON”. 
Milicja reagowała agresją, wyciągała z tłu-
mu ludzi. Szczególnie tych z flagami bia-
ło-czerwono-białymi próbowali złapać. 
Już po zwolnieniu się z milicji szedłem 
przez Grodno z naszą flagą zawieszoną na 
plecach. Szedłem bez lęku. Było mi lżej, 
swobodniej. Są i tacy, którzy chcą związ-
ku z Rosją, tęsknią za ZSRR. W Moskwie 
rządzi taki sam dyktator. Car. 

– Rozumny czekista.
– Oczywiście, czekista, oficer KGB. 

Wolę tęsknotę za czasami Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, aby ono, a nie ZSRR 
było punktem odniesienia. 

– W Rosji nie ma tradycji demokratycz-
nych i wielkiego ruchu obywatelskie-
go sprzeciwu.  

– Na Białorusi też mamy zwolenni-
ków Łukaszenki, skłonnych do podpo-
rządkowania się silnej władzy. Każdy, kto 
wyjdzie poza ramy, może spodziewać się 
represji za „zdradę” i „kolaborowanie 
z wrogami”. Za kratami są setki, tysiące 
osób. Wyroki zapadają na 10, nawet na 
14 lat (W. Babaryka – dop. red.) pozba-
wienia wolności. Nie poddamy się, ale 
blokują nam portale informacyjne Tut.by 
i Nasza Niwa, telewizję Biełsat, zmuszają 
samoloty do lądowania po to, aby areszto-
wać opozycyjnego dziennikarza (Ramana 
Pratasiewicza – dop. red.). 

– Dlatego mur stoi? 
– Był czas, w którym Łukaszenka zro-

bił mały ukłon w stronę ludzi i szybko 
zrozumiał, że to dla niego groźne. Wró-
cił do twardego kursu. Silną ręką zakręcił 
„strumyczek z wolnością”. OMON ruszył 
do akcji. Defilada, wielka, była 9 maja 
2020 roku, ale jak ludzie zaczęli się zbie-
rać, to Łukaszenka nawet koronawirusa 
wykorzystał do zakazu. Mój przyjaciel 
dostał wyrok roku więzienia za komen-
tarz pod zdjęciem, pod milicyjną akcją. 
Został wezwany na komisariat, by spisać 
protokół. Przekroczył drzwi i okazało się, 
że już jest gotowy akt oskarżenia. Żona 
była w ciąży. Dziecko się urodziło. Przy-
jaciel siedzi. Staram się znaleźć pomoc tej 
rodzinie.

– Czego byś oczekiwał od nas, inaczej 
– od Polski? 

– Związała nas historia. Cztery wie-
ki jednego państwa. Mamy wsparcie 
z Polski, z Litwy i z Łotwy. Z Rosji jest 
groźba, nie wsparcie. Moja rodzina jest 
już w Polsce. Ojciec na Białorusi stracił 
pracę, mama nie podpisała listu z popar-
ciem dla prezydenta i przeciwko sank-
cjom, więc z miejsca zabrakło dla niej 
w Grodnie pracy w biurze. Na szczęście 
mieliśmy już pozwolenia i wizę polską. 
Trafiłem na ludzi dobrej woli z Fundacji 
„Okno na Wschód”. Mam nadzieję, że 
wrócę na Białoruś. Jestem Białorusinem. 
Protesty rozpalają się, gasną i znów płoną. 
Ludzie będą się buntować. Byłem w Pol-
sce na kilku manifestacjach. 31 sierpnia 
widziałem uroczystości przed gdańską 
stocznią, w rocznicę „Solidarności”. Gaz 
łzawiący, granaty hukowe, armatki wodne 
nie wystarczą, by się utrzymać u władzy. 
Łukaszenka o tym już wie.

Rozmawiał Artur S. Górski
Zdjęcia z archiwum Kiryła Bubnova

– Jesteśmy na etapie wybierania 
ewentualnych kontrahentów spośród 
oferentów. Zgłosiło się pięć podmio-
tów. Po 15, następnie po 23 września 
br., mieliśmy poznać więcej szczegółów. 
Mapa drogowa jednak się rozjechała, bo 
mija drugi tydzień, a nie podano nam 
informacji o potencjalnych zaintereso-
wanych nabyciem udziałów w spółce. 
Domknięcie procesu prywatyzacyjne-
go planowane jest do końca tego roku 
– mówi Piotr Ratkowski, przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” w Porcie 
Gdańskim Eksploatacji.

Po spotkaniach 23 i 24 września br. 
przedstawicieli związków zawodowych 
z członkami Rady Nadzorczej i osobami 
odpowiedzialnymi za kontakty ze stro-
ną społeczną w Zarządzie Morskiego 
Portu Gdańsk, „uzbrojonymi” w praw-
ników, wątpliwości pozostały. Tajem-
nicę negocjacji zrozumieć można. Do 
czasu. Związkowcy powinni bowiem 
znać strony, z którymi siądą, by omówić 
pakiet socjalny i wynegocjować inne 
warunki. A te, oprócz „Solidarności”, 
zaprezentować ma także oferent. Pię-
ciu zainteresowanych będzie składać 
wnioski o zbadanie kondycji przedsię-
biorstwa, czyli o „due diligence”, które 
ma się rozpocząć od 30 września br.

– Co stoi na przeszkodzie, by ujaw-
nić, kim są potencjalni kontrahenci? 

Chyba nie perspektywa czy obawa 
zmian w składzie Rady Nadzorczej 
i w ślad za tym w zarządzie? – zastana-
wia się Piotr Ratkowski.

Procedura „due diligence”, czyli kon-
troli całego przedsiębiorstwa, dająca ob-
raz firmy, ma się zakończyć do 31 paź-
dziernika br. Po 25 listopada br. mają być 
złożone oferty wiążące. Finał powinien 
nastąpić do II kwartału 2022 roku. 

– Na etapie „due diligence” chcemy 
poznać propozycje dla załogi i plany 
oferentów i ich samych. Musi być wyne-
gocjowany pakiet socjalny – precyzuje 
oczekiwania Ratkowski. 

Oferty powinny zawierać propozycje 
pakietu. NSZZ „Solidarność” domaga 
się, by ZMPG wystąpił do potencjal-
nych nabywców o spotkanie ze stroną 
społeczną. 

– Nie wiemy, kto się ubiega o na-
bycie spółki. Zasłanianie się tajemnicą 
handlową to wybieg, który utrudni nam 
przygotowanie do negocjacji pakietu 
socjalnego. Nie chcemy na starcie źle 
odbierać oferenta – argumentuje Rat-
kowski.

Jak się dowiadujemy, od ZMPG 
„pójdzie” informacja, że związki zawo-
dowe chcą się spotkać z oferentami. Jaki 
będzie efekt – czas pokaże.

Przypomnijmy, że o zmianach wła-
ścicielskich w spółce PGE zrobiło się 

głośno w 2014 roku, gdy rodzime kon-
sorcjum „Węglokoks-PKP Cargo” nie 
zostało dopuszczone do negocjacji. Po-
minięto polskie konsorcjum i udzielono 
wyłączności maltańskiej firmie Mariner 
Capital. Ta zaś wzbudziła zaniepokoje-
nie co do struktury kapitałowej i wła-
ścicielskiej. Mariner Capital zarządza 
m.in. Bałtyckim Terminalem Kontene-
rowym w Rydze. Zapadła więc decyzja 
ówczesnego ministra Skarbu Państwa 
o cofnięciu udzielonej wyłączności na 
negocjacje. Sprawa trafiła do sądu po 
skardze Mariner Capital i utknęła na 
trzy lata, nim roszczenia Maltańczyków 
ostatecznie oddalono. Związkowcy mie-
li od dekady obawy związane z brakiem 
kryteriów dotyczących inwestora stra-
tegicznego czy struktury przeładunków. 
Dzisiaj głównym problemem pracowni-
ków spółki jest szykanowanie działaczy 
związkowych i utrudnianie działalności 
związkowej oraz decyzje personalne, na 
które nie mają wpływu.

– Mamy do czynienia z dyskrymi-
nacją związków zawodowych i perma-
nentnym utrudnianiem działalności. 
Odbyły się trzy kontrole Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jedna zaczęła się 
23 września br. Kolejna się szykuje 
w związku z niewykonaniem zaleceń 
i wystąpień inspekcji po poprzednich 
kontrolach. Na 18 wystąpień PIP aż 14 
dotyczy łamania praw pracowniczych i 
związkowych – wylicza przewodniczący 
NSZZ „S” w porcie. 

Doszło m.in. do zmiany miejsc pra-
cy członków Komisji Zakładowej, co 
prawda w ramach firmy, ale rozłożonej 

na znacznych terenach. PIP nakazała 
przywrócenie poprzednich warunków. 

– Była to próba demontażu i stor-
pedowania działalności NSZZ „Soli-
darność”. Dochodzi do łamania układu 
zbiorowego pracy, do wynajmowania 
ludzi z agencji pracy tymczasowej 
w miejsce związkowców, do decyzji 
personalnych, przy których nie ma 
mowy o kryterium profesjonalizmu 
i doświadczenia w branży przeładun-
ków. Chcemy dialogu i rzeczowego spo-
tkania, na zasadach poważnej rozmowy. 
Chyba nikomu nie powinno zależeć na 
sporze zbiorowym i na strajku – dodaje 
Piotr Ratkowski, informując o próbach 
odcięcia związków zawodowych od 
informacji o stanie firmy i warunkach 
pracy.

Związkowcy, wobec łamania praw 
pracowniczych, wystosowali 19 sierpnia 
br. list do premiera i do Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego, alarmując, 
że może dojść do sporu zbiorowego, do 
konfliktu w przededniu prywatyzacji. 
Z premierem Morawieckim o proble-
mach w portowej spółce rozmawiał też 
podczas rocznicowych obchodów 31 
sierpnia br. Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S”. 

6 października br. w Ministerstwie 
Infrastruktury zbierze się walne zgro-
madzenie udziałowców, a to może 
oznaczać zmiany w organach zarząd-
czych i nadzorczych newralgicznej dla 
pracy gdańskiego portu spółki.  

(asg)

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SA

Pięciu idzie po Eksploatację 
Sytuacja spółki Port Gdański Eksploatacja SA, centrum i „serca” gdańskiego por-
tu, jest trudna. Przeciągające się ponad miarę kłopoty pogłębia brak decyzji co 
do dalszego losu przedsiębiorstwa. Pat trwał od siedmiu lat, nim nie pojawili się 
potencjalni inwestorzy. Jest ich pięciu, dopuszczonych do procedury „due dili-
gence”. Kim są, kogo reprezentują? Odpowiedź osłania tajemnica handlowa. 

Sejm 17 września br. uchwalił usta-
wę uszczelniającą zakaz handlu 
w niedziele tak, by nie omijały go 
sklepy świadcząc tzw. usługi pocz-
towe. 

W niedziele i święta będą mogły 
funkcjonować te placówki, które wyka-
żą, że rzeczywiście zajmują się usługami 
pocztowymi, a nie handlem detalicz-
nym, czyli ich przychody z usług pocz-
towych będą musiały stanowić ponad 
50 procent pozostałych przychodów 
placówki. Wśród przyjętych poprawek 
znalazło się także rozszerzenie katalo-
gu osób spokrewnionych, z których po-
mocy w niehandlowe niedziele będzie 
mógł korzystać przedsiębiorca.

Członkowie Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„Solidarność” dwa dni przed głosowa-
niem odwiedzili biura klubów parla-
mentarnych i kół poselskich znajdują-
ce się w budynkach Sejmu. – Ustawa, 

która przywróciła setkom tysięcy 
pracowników handlu prawo do nie-
dzielnego odpoczynku z rodzinami, 
powoli staje się fikcją. Jej nowelizacja 
jest koniecznością. Przygotowaliśmy 
apel skierowany do parlamentarzy-
stów, w którym tłumaczymy, dlaczego 
jest to dla nas tak ważne – powiedział 
Alfred Bujara, przewodniczący sekre-
tariatu, podkreślając wagę ustawowej 
noweli. 

W ostatnich miesiącach kolejne 
sieci handlowe zaczęły otwierać swoje 
sklepy w niedziele, obchodząc ograni-
czenia zawarte w ustawie. Wprowadziły 
w sklepach usługę nadawania i odbioru 
paczek. Placówkami pocztowymi stawa-
ły się dyskonty, a nawet markety budow-
lane.   Za trzy miesiące, po uszczelnieniu 
ustawy, funkcjonować w niedziele będą 
mogły tylko te placówki, które wyka-
żą, że rzeczywiście zajmują się przede 
wszystkim usługami pocztowymi, a nie 
handlem detalicznym. Wśród zgłoszo-

nych przez wnioskodawców i przyjętych 
większością głosów poprawek jest jednak 
rozszerzenie katalogu osób spokrewnio-
nych, z których nieodpłatnej pomocy w 
niehandlowe niedziele będzie mógł ko-
rzystać przedsiębiorca. Obok małżonka 
i samego właściciela będą to dzieci, ro-
dzice, macocha lub ojczym, rodzeństwo, 
wnuki i dziadkowie.

Za nowelizacją ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele i święta, 
uchwaloną w pierwotnej wersji w 2018 
roku, głosowało 272 posłów, przeciw 
było 135, a 37 osób wstrzymało się od 
głosu (z klubu Koalicji Obywatelskiej 
jeden poseł głosował za, a 122 przeciw 
uszczelnieniu).

Zgodnie z kolejną poprawką usta-
wa wchodzi w życie w pierwszy dzień 
miesiąca następujący trzy miesiące po 
ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli 
najpewniej z początkiem 2022 roku.

Jeśli ustawa poprzez luki w jej zapi-
sach dopuszcza możliwość obchodze-

nia ograniczeń nie można się dziwić, 
że chęć zysku wygrywa nad świętością 
niedzieli – niestety. Taką furtkę pozo-
stawił dotychczasowy zapis, zezwala-
jący na handel w niedziele placówkom 
pocztowym. Były już wcześniej próby 
obejścia w ten sposób ustawy, ale boom 
zaczął się od porozumienia z początku 
lipca tego roku największej, należą-
cej do kapitału portugalskiego, sieci 
handlowej w Polsce ze spółką Skarbu 
Państwa Poczta Polska. Rządzący nie 
interweniowali, dopóki ograniczenia w 
handlu niedzielnym obchodziły sklepy 
osiedlowe, działające na zasadzie fran-
czyzy. Jednak od kilku miesięcy placów-
kami pocztowymi stawały się dyskonty, 
a nawet markety budowlane.

Obecnie ustawa o zakazie handlu w 
niedziele z 1 marca 2018 r. przewiduje 
katalog 32 wyłączeń (!). Czas było to 
zmienić w imię praw pracowniczych i 
uczciwej konkurencji.

(asg)

HANDEL W NIEDZIELE

Ustawa uszczelniona. 
Od 2022 roku hipermarket to nie poczta 
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Reset podatkowy
Polski Ład zakłada „reset podatko-

wy”: podniesienie kwoty wolnej od po-
datku do 30 tys. zł i pierwszego progu 
podatkowego do 120 tys. zł, czyli sys-
tem podatkowy dający korzyści mniej 
zamożnym rodzinom i emerytom przez 
pozostawienie większych pieniędzy w 
kieszeniach obywateli do swobodnego 
rozporządzenia. Składka zdrowotna 
wyniesie 9 proc. dochodu, bez możli-
wości jej odliczenia od podatku. 

Polski Ład to m.in. zestaw zmian podat-
kowych. Projekt zmian jest obszerny, liczy 
aż 686 stron i dotyczy 22 ustaw. Bez pomocy 
ekspertów podatkowych „zwykli” posłowie 
nie poradzą sobie z ogromem przepisów. 
Ustawa wpłynęła do Sejmu 8 września br., 
a autopoprawka rządu – 14 września. Polski 
Ład zostanie być może przez Sejm uchwa-
lony już w październiku br. 

Stanowisko Prezydium Komisji 
Krajowej „Solidarności”

Z punktu widzenia pracowników 
najistotniejsze zmiany, mające bezpo-
średni wpływ na sytuację materialną, 
są proponowane w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1128). Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
przedstawiło uwagi do projektu Ustawy 
o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych 
oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium Krajówki pozytywnie oce-
niło propozycję podniesienia kwoty wol-

nej od podatku do 30 tys. zł oraz progu 
podatkowego do 120 tys. zł. Na zmianie 
skorzystają słabiej zarabiający pracownicy 
i większość emerytów.W ich kieszeniach 
pozostanie więcej pieniędzy.

Prezydium Komisji Krajowej zwra-
ca jednak uwagę, że niektóre propozy-
cje zmian „nie gwarantują stworzenia 
przyjaznego i sprawiedliwego systemu 
podatkowego”.

Kwota wolna powinna być „po-
wiązana w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi wzrostu przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej, co pozwoliłoby 
na kształtowanie tej kwoty adekwatnie 
do wzrostu poziomu wynagrodzeń”. 
Ponadto wskaźnik został nieprecyzyjnie 
określony. Ustanowienie kwoty wolnej 
na proponowanym umiarkowanym po-
ziomie powinno mieć trwały charakter, 
a jej wysokość powinna być determi-
nowana wskaźnikami związanymi ze 
wzrostem poziomu wynagrodzeń, tak 
aby relacje ogólnej wartości dochodów 
były stale proporcjonalne do kwoty 
wolnej od podatku. Pozytywnie należy 
ocenić możliwość stosowania kwoty 
wolnej od podatku 30 tys. zł już przy 
obliczaniu zaliczek na podatek. Pozwo-
li to na skorzystanie z kwoty wolnej w 
trakcie roku podatkowego, a nie dopie-
ro w rozliczeniu rocznym.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku 
zostało połączone z obowiązkiem płace-
nia składki zdrowotnej, bez możliwości 
odliczenia jej od podatku dochodowego 
(!), jak to ma miejsce aktualnie. Warto 
wskazać, że najliczniejszą grupą ubezpie-

czonych zobowiązanych do odprowadza-
nia składki na ubezpieczenie zdrowotne 
są osoby pozostające w stosunku pracy. 
NSZZ „S” oczekuje solidnego programu 
dla zdrowia, mając na uwadze pogarszają-
ce się statystyki długości życia wynikające 
przede wszystkim ze skutków pandemii 
oraz konieczność nadrobienia strat w pla-
nowanych zabiegach i procedurach. 

Na pozytywną ocenę zasługują przepi-
sy mające na celu przeciwdziałanie „szarej 
strefie”, w tym zmiany w ustawie o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, polegające 
na wprowadzeniu zasady, iż w przypadku 
stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia 
lub zaniżania podstawy wymiaru składki, 
składki będą w całości finansowane przez 
pracodawcę (ust. 1e w art. 16 ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych). 

Zysk tylko z ulgą

Zyskają na pewno pracownicy, 
otrzymujący wynagrodzenie od mi-
nimalnej krajowej (w 2022 r. 3010 zł), 
nieprzekraczające 6 tys. zł brutto. Dla 
wynagrodzenia 6 tys. zł brutto zysk „na 
rękę” wyniesie 78 zł miesięcznie. Aby 
uniknąć sytuacji, kiedy podatnicy, któ-
rzy płacą 17-procentowy podatek na tej 
zmianie stracą, wprowadzono „ulgę dla 
klasy średniej” dla pracowników osiąga-
jących przychody w wysokości pomię-
dzy 68 412 zł a 133 692 zł. Dzięki tej 
uldze brak odliczenia składki zdrowot-
nej nie zwiększy podatków płaconych 
przez te osoby.

By na zmianach nie straciło liczne 
grono pracowników, mechanizm ko-

rekcyjny ma sprawić, że efekt zmian 
będzie łagodniejszy dla osób zarabiają-
cych także powyżej średniej krajowej. 
Ulga w formie odpisu pewnej kwoty od 
podstawy opodatkowania zostanie wy-
liczona o oparciu o wzór zamieszczony 
w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, który będzie dawał 
wynik przy określonym dochodzie pra-
cownika. Zostanie to zautomatyzowane 
np. w usłudze Twój e-PIT.

Obecnie osoba zarabiająca na umo-
wie o pracę 3,5 tys. zł (brutto) otrzymu-
je „na rękę” 2555 zł. Osoba zarabiająca 
8 tys. zł brutto otrzymuje netto 5729 zł. 
Po zmianach kwota wolna zmniejszy 
podatek o 425 zł, ale „nieodliczalna” 
składka zdrowotna powiększy podatek 
o 234 zł i przy wynagrodzeniu 3,5 tys. 
brutto na rękę miesięcznie pracownik 
dostanie więcej o 148 zł miesięcznie. 
Pracownik zarabiający 8 tys. zł brutto 
dołożyłby do budżetu więcej o 153 zł 
miesięcznie. Stąd ulga korygująca. 

Dzięki uldze reforma ma być neu-
tralna dla zarabiających powyżej 5,5 
tys. zł do 11 tys. zł, a stracić mają na 
niej dopiero ci, których zarobki na 
umowie o pracę przekraczają 11 tys. zł 
miesięcznie. 

Przykłady 

Zarabiający 3 tys. zł zyska na 
reformie 1840 zł w ciągu roku. Za-
rabiający 4 tys. zł zyska 1360 zł, a za-
rabiający 5 tys. zł zyska ponad 560 zł 
w ciągu roku.

Rodzina 2+2, w której rodzice 
zarabiają w sumie 6,5 tys. zł brutto, 
gdy rozliczą się wspólnie, miesięcz-
nie zyskają 328 zł, czyli prawie 4 tys. 
zł rocznie. Małżeństwo będzie mo-
gło też odliczyć od podatku ulgi na 
dwójkę dzieci (2,2 tys. zł). 

W rodzinie, w której np. jeden z 
małżonków zarabia 3 tys. zł brutto 
miesięcznie, a drugi analogicznie 
3,5 tys. zł, na reformie zyskają oboje. 
Będzie to 153 zł i 147 zł miesięcznie. 
Rocznie dla obojga małżonków: na 
plusie 3600 zł.

Prawie wszyscy emeryci i renci-
ści otrzymają wyższe świadczenia. 
To 8 milionów osób. Podatek od 

emerytury będą od przyszłego roku 
płacili tylko ci, których emerytury 
są bardzo wysokie. Osoba otrzymu-
jąca 3200 zł emerytury zyska 1600 
zł rocznie. A emeryt z emeryturą 
2500 zł zyska 2250 zł. Małżeństwo, 
w którym każda osoba otrzymuje 
1800 zł emerytury, zyska około 3 
tys. zł rocznie. 

PIT-0 dla osób pracujących po 
osiągnięciu wieku emerytalnego to 
kolejne pieniądze i instrument, któ-
ry zachęci do kontynuacji pracy na 
emeryturze.  

Kto straci

Wiceminister finansów Jan Sarnowski 
wylicza, że na reformie ma skorzystać 90 
proc. emerytów, 68 proc. osób zatrudnio-
nych na umowie o pracę i 40 proc. osób 
prowadzących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy i niektórzy etatowcy, 
rozliczający się na zasadach ogólnych, 
zarabiający ponad 11 tys. zł brutto, stracą 
na reformie. Rząd zlikwidował możliwość 
odliczenia części składki zdrowotnej w 
PIT, a jej wysokość ma być odliczana od 
całego dochodu. Obecnie w ramach ulgi 
w PIT podatnik może odliczyć 7,75 proc. 
podstawy wymiaru opłaconej składki, 
zmniejszając należny podatek. Po wejściu 
w życie Polskiego Ładu składka zdrowotna 
wzrośnie i nie będzie też możliwości „od-
liczenia” w PIT.

Ma to na celu urealnienie i bardziej 
równomierne rozłożenie obciążeń na 
opiekę zdrowotną,  w tym pełne oskład-
kowanie osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, a wiemy, że około 
miliona „przedsiębiorców” to pracownicy 
(„samozatrudnieni”), którzy robią to samo 
co ludzie pracujący na umowę o pracę. 
Korzystają jednak z przywileju niższego 
opodatkowania i oskładkowania działal-
ności gospodarczej. Zmiany spowodują 
obniżenie popularności tzw. samozatrud-
nienia. Część z tych, którzy zdecydowali 
się, albo zostali zmuszeni, do takiej formy 
aktywności zawodowej, poważnie rozważy 
powrót do umowy o pracę. Nie ma me-
rytorycznych przesłanek aby utrzymywać 
przywileje, oznaczające dyskryminację po-
datkową prawdziwych pracowników.

Podatkowy nowy ład: kwota wolna 30 tys.  zł, pierwszy próg 
do 120 tys. zł, podatek na zdrowie

Najważniejsze proponowane zmiany  
 Pierwszy raz od 12 lat podniesienie II progu podatkowego (z 85 tys. do 120 

tys. zł.)
 Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących do 30 

tys. zł.
 Składka zdrowotna: jednolita podstawa obliczenia, brak możliwości zry-

czałtowania podstawy oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej 
od podatku.

 Do 120 tys. zł wzrośnie próg, po przekroczeniu którego trzeba będzie płacić 
32-procentowy podatek (obecnie 32 proc. podatku płaci się po przekrocze-
niu dochodów 85 528 zł);

 „Ulga dla klasy średniej” spowoduje, że skutki zmian podatkowych będą 
neutralne dla grupy pracowników z rocznym wynagrodzeniem brutto od 
68,6 tys. zł do 133,6 tys. zł.

PRZYCHODY  

Z  

ULGA DLA KLASY 
ŚREDNIEJ

Kwota 
wolna 
w PIT

30 tys. zł

Pierwszy próg 
podatkowy do 

120 tys. zł

SKŁADKA 
ZDROWOTNA

9%

Podatek 
od 

korporacji
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Związkowy postulat NSZZ „Solidarność” stanie się faktem. Rządowy pro-
jekt zmian w systemie podatkowym dla osób fizycznych (spisany na 686 
stronach) zakłada m.in. możliwość odliczenia od podatku związkowej 
składki. 

Prawo do odliczenia składki znalazło się w dodanym do artykułu 26 ustawy 
ust. 1 pkt  2c), dając możliwość ulgi podatkowej i odliczenia od podatku składek 
członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w „wysokości nie-
przekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł”.

Uwaga, potrzebny będzie dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związ-
ku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: „dane identyfikujące członka 
związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na 
rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, 
a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji 
związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek”. 

– Dzięki „Solidarności” będzie możliwość odliczenia składek związkowych od 
podatku dochodowego. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu 
społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt fi-
nansowy dla każdego pracownika – tak przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda komentuje zmianę w ustawie o PIT i wprowadzenie od-
liczenia od dochodu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych, nie 
więcej jednak niż 300 złotych.

Według danych za 2018 rok do związków zawodowych należało około 1,6 mi-
liona osób, czyli 5 procent dorosłej ludności Polski, 16,5 proc. zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób.

– Jeżeli będzie można odliczyć tę składkę, to z pewnością część pracowników 
będzie chętniej przystępować do związków zawodowych, a to przecież wzmocni 
dialog społeczny. Równowagi brakowało. Pracodawcy mogli sobie składki na swoje 
konfederacje przekazywać z kosztów zakładu pracy, a składki związkowe musieli-
śmy przekazywać po opłaconym przez nas podatku – dodał Piotr Duda.

(asg)

Skąd więc lament przedsiębiorców? 
Otóż dla „prawdziwych” przedsiębiorców 
oznacza to oskładkowanie zysków  przed-
siębiorstw. Zwraca na ten fakt uwagę m.in. 
prof. Witold Modzelewski, znawca prawa 
podatkowego, którego trudno posądzić 
o liberalne ciągoty. Jeśli na podatnika po-
datku dochodowego, będącego osobą fi-
zyczną, nakłada się obowiązek ponoszenia 
daniny publicznej, czyli podatek (składka 
na ubezpieczenie zdrowotne), kwota jest 
dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania 
przychodu. Dla pozostałych podatników, 
którym nie przyznaje się prawa do odlicze-
nia kosztów uzyskania, zapłacona składka 
musi zmniejszać podstawę opodatkowania 
tym podatkiem. Inaczej wystąpi problem 
opodatkowania podatkiem dochodowym 
już zapłaconego podatku (daniny).

Danina publiczna (przymusowy wy-
datek) nie jest dochodem podatnika, ale  
podatkiem, który finansuje wydatki na 
publiczną służbę zdrowia. Wartość uzy-
skanych przez płacącego składkę świad-
czeń nie pozostaje w jakiejkolwiek relacji 
z wielkością wpłacanych przez niego skła-
dek. Osoba fizyczna może uzyskać nie-
odpłatne świadczenie z publicznej służby 
zdrowia nawet, gdy jego wartość jest sto 
razy większa niż wpłacanych składek. I 
odwrotnie: osoba fizyczna niekorzystająca 
z publicznej służby zdrowia nie ma prawa 
do zwrotu „nadpłacanych” składek na tzw. 
ubezpieczenie zdrowotne.

By Polski Ład uratować w tym wzglę-
dzie przyjąć należy, że podstawą oskład-
kowania może być tylko dochód osoby 
fizycznej jako konsumenta (nie zyski 
przedsiębiorstwa), a kwota poniesionej 
składki nie może być opodatkowana jako 
dochód podatnika.

Wymaga to ponownego przemyślenia 
i korekty, także dlatego, że dotychczasowa 
możliwość odpisania składki od podatku 
sprawiała, że i tak budżet (naczynia po-
łączone) musiał „dokładać” do zdrowia 
do 7,75 procenta składki (odpisywane od 
podatku).

Pogoda dla bogaczy

Sejmowa Komisja Finansów Publicz-
nych 24 września br. zaakceptowała zmia-
ny w Polskim Ładzie, dopisane do noweli 
ustaw podatkowych. Dotyczy to ok. 700 
tys. „liniowców”. Przy kwocie 23 tys. zł 
dochodu miesięcznie (osiąga go ok. 220 
tys. rodaków), przedsiębiorca powinien 
rozważyć przejście lub pozostanie na 
podatku liniowym. Będzie to dla niego 
– mimo braku ulg i kwoty wolnej (specyfi-
ka podatku liniowego) – bardziej opłacalne 
niż zasady ogólne.  Składka zdrowotna dla 
liniowców też będzie niższa. W najwięk-
szym stopniu stracić mieli płacący poda-
tek liniowo: 9 proc. składki nie odliczą od 
dochodu, nie skorzystają z wyższej kwoty 
wolnej ani wyższego progu podatkowego. 
Skorygowano na etapie prac w  komisji, że 
rozliczający się podatkiem liniowym będą 
płacić składkę zdrowotną 4,9 proc. od do-
chodów, a nie 9 proc., minimalna składka 
wyniesie 270 zł. Podatnicy, którzy wybrali 
kartę podatkową, będą płacić składkę li-
czoną od minimalnego wynagrodzenia, 
czyli 270 zł.

Rząd nie ma swoich pieniędzy

Chcąc znaleźć pieniądze na sfinanso-
wanie obniżek podatku PIT w ramach Pol-
skiego Ładu, rząd wprowadzi minimalny 

Podatkowy nowy ład: kwota wolna 30 tys.  zł, pierwszy próg  
do 120 tys. zł, podatek na zdrowie

Kwota wolna
Dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej kwota wol-

na w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek 
do 5100 zł (30 000 zł x 17 proc. minus 5100 zł = 0 zł). To 10 razy większa kwota 
wolna niż pięć lat temu. 

Po raz pierwszy podatnicy składali zeznania podatkowe za rok 1992. Kwota 
wolna od podatku wynosiła 4 320 000 zł (ówczesnych).

Wysokość kwoty wolnej od podatku w latach:
2009–2016 3091,00 zł

2008 3089,00 zł

2007 3013,37 zł

2003–2006 2789,89 zł

2002 2727,16 zł

2001 2596,43 zł

2000  2295,79 zł

Od 2017 r.: 
 Podatku nie płacą osoby zarabiające mniej niż 8000 zł rocznie;
 Dochody 8000 zł do 13 000 zł – kwota degresywna od 8000 zł do 3091 zł;
 Dochody od 13 000 zł do 85 528 zł rocznie – 3091 zł wolne od podatku;
 Dochody od 85 528 zł do 127 000 zł – kwota degresywna od 3091 zł do  

0 zł;
 Dochody powyżej 127 000 – brak kwoty wolnej od podatku.

podatek dochodowy dla korporacji. Mi-
nisterstwo Finansów  podkreśla, że może 
nim zostać objętych kilka procent firm. 
Podatek ma wynosić 0,4 proc. osiąganych 
przychodów plus 10 proc. nadmiarowych 
tzw. płatności biernych. Płacić go mają 
spółki kapitałowe, w których udział docho-
dów w przychodach wynosić będzie mniej 
niż 1 proc. (dotyczy tylko przychodów i 
dochodów z działalności operacyjnej, bez 
zysków kapitałowych) lub które wykazują 
stratę podatkową.

Ministerstwo Aktywów Państwowych 
wzięło pod lupę CIT za 2019 rok i okazało 
się, że jest aż 17 spółek Skarbu Państwa, 
które miałyby dodatkowo zapłacić 380 mi-
lionów złotych podatku, o 12 proc. więcej 
niż obecne obciążenia, to m.in. Grupa 
Lotos, Orlen Paliwa, Enea, Jastrzębska 
Spółka Węglowa, Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police, Krajowa Spółka Cu-
krowa i PLL LOT. I pakiet prywatnych 
polskich przedsiębiorstw, jak Barlinek, 
Arkus& Romet, SM Mlekovita, Drosed. 
Wśród zagranicznych podmiotów to m.in. 
Auchan, Eurocash, dystrybutorzy aut oraz 
ABB Industrial Solution, firmy budowlane. 
Minimalnemu podatkowi dochodowemu 
(pomoże wyeliminować zagraniczną lukę 
w CIT) nie będą podlegać firmy, które po-
noszą wydatki inwestycyjne.  

Innym rozwiązaniem, mającym ułatwić 
walkę z firmami, które unikają podatków 
poprzez stosowanie optymalizacji podat-
kowych, jest minimalny podatek docho-
dowy. Jeśli firma płaci podatek, który jest 
mniejszy niż 1 proc. przychodu lub podat-
ku nie płaci wcale, i jeśli ma w strukturze 
własnościowej (wśród udziałowców) inne 
podmioty niż osoby fizyczne oraz działa 
ponad trzy lata, będzie musiała zapłacić 
minimalny podatek dochodowy.

VAT

Dzięki uszczelnieniu VAT i dobrej 
koniunkturze konsumenckiej przez sześć 
lat wpływy z VAT zwiększyły się z przewi-
dywanych na podstawie lat ubiegłych 123 
miliardów złotych do ok. 213 miliardów, 
o niespełna 100 miliardów złotych więcej 
– przekonywał 25 września br. premier 
Mateusz Morawiecki podczas konferencji 
„Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

W 2016  r. zaczął działać jednolity plik 
kontrolny (wprowadzony ustawą z 10 
września 2015 r.) i zadziałały procedury 
(w tym kontroli krzyżowych), które sca-
liła Krajowa Administracja Skarbowa (od 
1 marca 2017 r.). Domykanie luki VAT 
poprawiło możliwości polityki społecznej 
i inwestycyjnej państwa, bo sprawność 
funkcjonowania państwa przekłada się 
na lepszą infrastrukturę i na całą gospo-
darkę. 

Kwota wolna

Kwota wolna od podatku obowiązuje 
podatników rozliczających przychody na 
PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według 
skali podatkowej. Podwyżkę kwoty wolnej 
nakazał Trybunał Konstytucyjny w 2015 
roku, uznając, że kwota wolna jest tak ni-
ska, że nawet osoby z dochodami mniej-
szymi od minimum egzystencji muszą 
płacić podatki. W 2016 r. kwota wolna dla 
najmniej zarabiających wzrosła z nieco po-
nad 3 do 6,6 tys. zł, a w 2018 r. do 8 tys. zł. 
Kolejny rok przyniósł obniżkę PIT do 17 
proc. i PIT-0 dla młodych. 

Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od 
podatku osoby zarabiające najniższą kra-
jową i ponad połowa emerytów przestaną 
płacić podatki. Zmiany mają obniżyć klin 

ULGA PODATKOWA ZA ZWIĄZKOWĄ SKŁADKĘ

„Solidarność” postuluje, 
rząd proponuje

podatkowy dla osób najmniej zarabiają-
cych. Skorzystają też pracownicy, bo zapła-
cą niższy podatek. Ważnym efektem zmian 
będzie wzrost atrakcyjności umowy o pra-
cę. Jest to szczególnie ważne dla osób, które 
chcą bezpiecznych form zatrudnienia. 

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku 
to tylko normalność i standardy zachodnie. 
Rozwiązania w kraju zostały zbliżone do 
tych we Francji, Finlandii, w Niemczech, 
a nawet w Czechach, gdzie kwota wolna 
przewyższa naszą. Dla przykładu, pamięta-
jąc o różnicach w systemach opodatkowa-
nia: w RFN w 2020 roku kwota wyniosła 
9744 euro, a w Wielkiej Brytanii 12 500 
funtów. Jeszcze wyższa jest w Finlandii (18 
tys. euro). Nawet w Czechach od kilku lat 
jest (o 30 proc.) wyższa niż u nas.

Gotówka do kasacji

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to 
konsument nie będzie mógł zapłacić go-
tówką więcej niż 20 tys. zł. Resort finansów 
chce także obniżyć dopuszczalny poziom 
płacenia gotówką między przedsiębiorca-
mi z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Chodzi o zwięk-
szenie kontroli nad obrotem. Na zachętę 
firmy, które będą rozliczać obroty bezgo-
tówkowo, otrzymają zwrot VAT w ciągu 15 
dni. Cztery razy szybciej niż zwykle.

Uprościć system
W Polsce musi nadejść zmiana. Jej 

zwiastunem powinna być nowa ordy-
nacja podatkowa, ustawa o podatkach 
dochodowych, krótka i zrozumiała o 
opodatkowaniu rent i wynagrodzeń 
oraz nowoczesna uproszczona podat-
kowa regulacja o działalności gospodar-
czej. Podatki powinny być możliwie jak 
najprostsze. Nie ma w tym stwierdzeniu 

nic odkrywczego. Polskie prawo podat-
kowe należałoby tak naprawdę napisać 
od nowa. Tak jak zrobiła to Estonia, 
której system podatkowy jest jednym 
z najlepszych – jest prosty, przejrzysty 
i zrozumiały. Polskie przepisy podat-
kowe zmieniają się co kilka miesięcy. 
W Niemczech czy Wielkiej Brytanii 
zmiany podatkowe, w tym stawki i 
progi, są ustalone z 5-letnim wyprze-
dzeniem.

W III RP państwo miało być „noc-
nym stróżem”, strzegącym wolności go-
spodarowania i prywatnej własności.

Ten fetysz został odrzucony pod 
rządami Zjednoczonej Prawicy (dziś 
to PiS i SP oraz posłowie okazjonalnie 
im sprzyjający). Koncept Polskiego 
Ładu zasadza się na próbie bardziej 
równomiernego, czy inaczej – sprawie-
dliwszego lub mniej niesprawiedliwego, 
podziału wypracowanych dóbr i zerwa-
niu z hołubieniem finansowej i gospo-
darczej elity. Nie należy się dziwić, że 
rządzący będą chcieli go wykorzystać 
do budowania poparcia. Zwijając de-
gresywny system podatkowy odchodzi 
się od panującego przez trzy dekady 
przekonania, że prawo do ulg i bonu-
sów mają gospodarcze elity, inaczej 
„rekiny finansjery”, wsparte przez gro-
no doradców i kancelarii.  Mamy nadal 
być krajem dużych kontrastów, wzdłuż 
linii biedni i bogaci? Polski Ład ma wy-
równać zasady opodatkowania, gdyż 
obecny system paradoksalnie bardziej 
obciąża osoby o niskich zarobkach, niż 
o wysokich.

 Oby tylko „Polski Ład” został prze-
kuty w nasz sukces. Na tym powinno 
zależeć każdemu.  

Artur S. Górski 
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Ministerstwo Finansów przyznało 1,8 miliona złotych dla pracowników 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ale nie oznacza to zakoń-
czenia akcji protestacyjnej. – Podniesienie wynagrodzeń to krok w dobrym 
kierunku, ale nie załatwia wszystkich spraw – mówi Dariusz Słomiński, prze-
wodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Morskich Służb 
i Przedsiębiorstw Ratowniczych. 

Są dodatkowe pieniądze 
dla służby ratowniczej 

Niespełna dwadzieścia lat temu, gdy powstawała służba SAR, pensja zasadnicza 
kapitana jednostki wynosiła około trzech najniższych krajowych, obecnie – półtora. 
W przypadku marynarza wskaźnik ten wynosił około 1,8, teraz jest poniżej najniż-
szej krajowej. W 2018 roku SAR otrzymał obietnicę podwyżki w wysokości około 
tysiąca złotych na pracownika. Skończyło się na tym, że ci dostali tylko pierwszą 
transzę. Z kolei w tym roku wynagrodzenia zostały obniżone o 5 procent, ponieważ 
SAR stracił fundusz premiowy. Związkowcy rozpoczęli więc akcję protestacyjną i 
rozwiesili banery informacyjne na wszystkich bazach ratowniczych. Przygotowane 
zostały również ulotki zawierające informacje o tym, co jest nie w porządku w SAR 
i co należałoby zmienić. Sprawa „ruszyła” do przodu w lipcu tego roku. 

– Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła jedno-
głośnie dezyderat. W skierowanym do premiera piśmie wskazano na oczekiwanie 
podniesienia kwoty przeznaczonej na fundusz wynagrodzeń. Ministerstwo Finansów 
przyznało dodatkową pulę na wynagrodzenia na ten rok w kwocie 1,8 miliona zło-
tych, co daje około tysiąca zł brutto na każdy etat – informuje przewodniczący KM. 

Poza kwestią podwyżki wynagrodzenia w dokumencie znalazły się również wnioski 
w sprawie przywrócenia funduszu premiowego i rozpoczęcia rozmów na temat dalszych 
zmian w płacach w kontekście zależności zarobków od wykonywanej pracy. 

– Pierwszy punkt dezyderatu odnoszący się do podwyżek został zrealizowany, ale dwa 
pozostałe już nie. W najbliższym czasie chcemy więc zwrócić na to uwagę, wyjaśnić podczas 
posiedzenia sejmowej komisji sprawę i zapytać, co dalej – zapowiada przewodniczący. 

Dodajmy, że podwyżka pracownikom SAR została przyznana z wyrównaniem 
od sierpnia, przy czym środki nie zostały jeszcze podzielone z uwagi na rozbieżność 
zdań pomiędzy dyrekcją a związkami zawodowymi. 

Akcja protestacyjna trwa 

– Nasza akcja nie jest zakończona, banery dalej są rozwieszone, ponieważ są 
jeszcze sprawy, które wymagają uregulowania – mówi przewodniczący. 

Wszystkie problematyczne kwestie zostały opisane w przygotowanej w związku z 
tym ulotce. Jak można w niej przeczytać, Związek domaga się także corocznej walory-
zacji funduszu płac (co najmniej o wskaźnik inflacji), sprawiedliwego rozliczania czasu 
pracy, zaliczenia do tego czasu okresu pozostawania w gotowości do akcji ratowniczej, a 
także czasu przekazywania zmiany, zwiększenia wynagrodzenia za gotowość do pozio-
mu wskazanego przez kodeks pracy, należytej obsady statków ratowniczych, wyłączenia 
dodatku za pracę w porze nocnej z wynagrodzenia zasadniczego oraz wypłacania peł-
nego wynagrodzenia pracownikom rozpoczynającym pracę na drugiej zmianie. 

– Podniesienie wynagrodzeń to krok w dobrym kierunku – zaznacza Dariusz 
Słomiński, ale nie załatwia wszystkiego. Jednocześnie jesteśmy bardzo wdzięczni 
posłom z sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za to, że 
w końcu zajęli się naszą sprawą i doprowadzili do przyjęcia dezyderatu ponad 
podziałami politycznymi. To jest bardzo pozytywne. 

W SAR cały czas widać problemy kadrowe

Mimo ogłoszeń o zatrudnianiu nowych osób na statkach ratowniczych, chętnych 
brakuje. W tym roku na niespełna 290 pracowników 27 z nich, a więc prawie 10 
procent składu, ma możliwość przejścia na emeryturę, zaś średnia wypłacanego 
dodatku stażowego to 18 procent, co oznacza, że prawie  nie ma osób młodych. 

– Średnia wieku w grupie zawodowej starszych mechaników, a więc osób mogą-
cych pochwalić się najwyższym dyplomem, to około 60 lat. Na kilkanaście zatrud-
nionych osób cztery są już w wieku emerytalnym. To ludzie, którzy zakończyli swoją 
karierę zawodową i dalej pracują w ratownictwie morskim, udzielając pomocy na 
morzu. Tak wygląda nasza sytuacja – mówił niedawno w wywiadzie udzielonym 
„Magazynowi Solidarność” przewodniczący Komisji Międzyzakładowej.  

Tomasz Modzelewski 

Cały czas brakuje chętnych do pracy na jednostkach ratowniczych.  
Jednym z powodów są zarobki. 
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Dlaczego w takich krajach jak Nor-
wegia dialog społeczny funkcjonu-
je niemalże wzorcowo, a dlaczego 
w Polsce, mimo deklaracji ze strony 
pracodawców i polityków, że jest 
on ważnym elementem demokra-
cji, wciąż kuleje? Poszukując od-
powiedzi na to pytanie trafiliśmy 
na portal, gdzie zaprezentowany 
został Model Hofstede, w którym 
poszczególne narody zostały opi-
sane ze względu na swoją kulturę 
narodową.

Kultura narodowa

Zdaniem profesora Geerta Hofstede 
kultura to zbiorowe zaprogramowanie 
umysłu, które odróżnia członków jed-
nej grupy od innej. Kultura narodowa 
jest efektem dorastania w określonym 
kraju (Hofstede 2007). Model profeso-
ra Geerta Hofstede (6–D) był rozwijany 
od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku i obecnie obejmuje 6 wymiarów 
kultur narodowych, takich jak: „dystans 
władzy”, „indywidualizm”, „męskość”, 
„unikanie niepewności”, „orienta-
cja długoterminowa”, „pobłażliwość”. 
W modelu określa się poszczególne 
cechy w skali 1–100.

W Norwegii egalitaryzm, 
w Polsce hierarchia 

Gdy porówna się Norwegów i Pola-
ków pod względem dystansu pomiędzy 
władzą i społeczeństwem, zauważymy 
duże różnice. Wskaźnik dystansu wła-
dzy w przypadku Norwegów wynosi 31 
w 100-stopniowej skali i pokazuje, że 
Norwegowie są narodem nastawionym 
na równość w stosunkach społecznych 
i równość wszystkich obywateli wobec 
prawa. Władza jest zdecentralizowana. 
W miejscu pracy obowiązuje model 
oparty na współpracy i konsultacjach, 
nakierowany na konsensus. Nie ma 
dystansu między menedżerami i pra-
cownikami, ludzie mówią sobie po 
imieniu.

W Polsce wskaźnik dystansu władzy 
wynosi aż 68 punktów, co pokazuje, że 
jesteśmy narodem przedkładającym 
hierarchiczne stosunki nad egalita-
ryzm. W porządku hierarchicznym 
każdy ma swoje miejsce. Przykładem 
takiego podejścia są stosunki w miej-
scu pracy, gdzie istnieje duży dystans 
między pracownikami i ich przełożo-
nymi. Wielu z nas doświadczyło zmian 
zachowania kolegi z pracy, który został 
nagle naszym przełożonym. Zdarza się, 
że ktoś, kto przez lata z nami był na „ty”, 
teraz mówi do nas „pan/pani”.

Polacy i Norwegowie 
– indywidualiści

Okazuje się, że zarówno Polacy, jak 
i Norwegowie są narodami indywidu-
alistów, ci drudzy nawet bardziej. Jako 
naród uzyskaliśmy wskaźnik na pozio-

mie 60, a Norwegowie 69. Ze względu 
na wysoki wskaźnik indywidualizmu, 
zarówno Norweg, jak i Polak przedkła-
da swoje interesy nad interesy „grupy”, 
ceni prywatność.  Dla porównania – dla 
Chińczyków wskaźnik indywidualizmu 
wynosi 20. W społeczeństwach indy-
widualistycznych człowiek dba tylko 
o siebie i swoją najbliższą rodzinę. W 
społeczeństwach kolektywistycznych 
ludzie należą do „grup”, które opiekują 
się nimi w zamian za lojalność. W Nor-
wegii relacja pracodawca–pracownik 
opiera się na umowie, a liderzy koncen-
trują się na zarządzaniu jednostkami. 
Informacja zwrotna jest bezpośrednia.

W przypadku Polski wysoki poziom 
indywidualizmu kłóci się z wysokim 
stopniem dystansu władzy. Polacy z jed-
nej strony są indywidualistami, z drugiej 
strony godzą się z pewną hierarchią spo-
łeczną. Ta dwoistość w polskiej kulturze 
wywołuje napięcia i konflikty.

Polacy rywalizują, Norwegowie 
dogadują się

Wysoki wynik wskaźnika określa-
jącego męskość kultury narodowej 
wskazuje, że dane społeczeństwo jest 
napędzane rywalizacją, osiągnięciami 
i sukcesem, przy czym sukces określa 
zwycięzca/najlepszy w danej dziedzinie. 
Niski wynik tego wskaźnika oznacza, 
że dominującymi wartościami w spo-
łeczeństwie są troska o innych i jakość 
życia.

W Norwegii wskaźnik „męskości” 
wynosi zaledwie 8 punktów (na 100) 
i tym samym jest drugim najbardziej 
„kobiecym” społeczeństwem (po Szwe-
dach). Pewna łagodność norweskiej 
kultury charakteryzuje się takimi war-
tościami jak egalitaryzm i solidaryzm 
społeczny opartymi na dążeniu do kon-
sensusu, poprzez współpracę i dialog 
społeczny. Ważne jest też dbanie o śro-
dowisko. Źle widziana jest chęć wyróż-
niania się i wywyższania. Wartością nie 
jest status społeczny, a dobre samopo-
czucie – pracuj, aby żyć jak najlepiej. 
Preferowane są zachęty, takie jak czas 
wolny i elastyczność. Wzór menedżera 
to menedżer wspierający, który podej-
muje decyzje we współpracy ze swoimi 
pracownikami.

W Polsce ten wskaźnik osiąga po-
ziom  64 punktów, co ustawia nas po 
przeciwnej stronie niż Norwegia. Jeste-
śmy tym samym społeczeństwem mę-
skim. W krajach męskich ludzie „żyją 
po to, by pracować”, od menedżerów 
oczekuje się zdecydowania i asertyw-
ności, nacisk kładzie się na rywalizację 
i wyniki, a konflikty rozwiązywane są 
poprzez ich zwalczanie.

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

Norwegia
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Porównanie Polski i Norwegii w Modelu Hofstede 
(skala 1–100)
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Co różni Polaków  
od Norwegów?

W odróżnieniu od 
kompromisu, konsensus 
zakłada raczej współpracę 
niż uzgadnianie stanowiska 
w toku ścierania się 
przeciwstawnych 
poglądów. Po negocjacjach 
zakończonych konsensusem 
nie ma wygranych ani 
przegranych.
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Co roku, w trzecią niedzielę wrze-
śnia, tysiące pracowników i związ-
kowców z NSZZ „Solidarność” całej 
Polski spotyka się na jasnogórskich 
błoniach, aby podziękować Mat-
ce Boskiej Częstochowskiej za 
otrzymane łaski i prosić za jej po-
średnictwem o błogosławieństwo 
Boże. Hasłem tegorocznej, 39 już 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi 
Pracy było „Tobie Matko zawierza-
my Ojczyznę i Ludzi Pracy”. 

Inicjatorem Pielgrzymki Ludzi Pra-
cy na Jasną Górę był błogosławiony ks. 
Jerzy Popiełuszko, który w 1983 roku 
zorganizował ją dla robotników Huty 
„Warszawa”. Rok później uczestnicy 
pielgrzymki przybyli z wielu rejonów 
Polski i modlili się podczas uroczystej 
mszy świętej o dobrą i godną pracę 
oraz o właściwe traktowanie pracow-
ników.

W sobotni poranek 18 września br. 
wyruszyliśmy autokarem z Gdyni z pra-
cownikami i emerytami z Radmoru, 
było też parę osób z innych gdyńskich 
zakładów pracy. Dla większości  był to 
już kolejny udział w Pielgrzymce Ludzi 
Pracy. – To moja już 18 pielgrzymka. 
Czuję wewnętrzną potrzebę, by brać  
w niej udział – powiedziała Barbara Gą-
tarek, skarbnik Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Radmorze. 
Hanna Dampc, była wiceprzewod-
nicząca KM, obecnie na emeryturze, 
dodała refleksyjnie,  że te wyjazdy do 
Matki Bożej Częstochowskiej, oprócz 
wymiaru religijnego, integrują i zbli-
żają członków Związku, podkreślając 
jednocześnie w rozmowie zaangażowa-
nie głównego organizatora pielgrzymki 
Edwarda Zbuckiego, od kilku kadencji 

przewodniczącego zakładowej „Soli-
darności”.

– Pierwszy raz na Pielgrzymkę Ludzi 
Pracy pojechałem w roku 1984. Praco-
wałem wówczas w gdyńskiej stoczni. 
Pamiętam, że jechaliśmy siedmioma 
autokarami, a przewodził nam ksiądz 
Edmund Skierka. W Częstochowie za-
trzymała nas milicja i dokładnie każde-
go zrewidowała, czy nie mamy jakichś 
flag i transparentów z napisem „Soli-
darność”. Niczego nie znaleźli. A my tuż 
przed Jasną Górą otrzymaliśmy wielki 
transparent, ogłaszający, że „Solidar-
ność” Stoczni Gdynia się nie podda. 
Milicja nie była już w stanie nam go 
odebrać – wspominał Edward Zbuc-
ki. Dodał, że kiedy kilka lat później 
zaczął pracować w Radmorze i został 
wiceprzewodniczącym „Solidarności”, 

zapoczątkował wyjazdy z firmy na 
pielgrzymki do Częstochowy. Tego-
roczna jest już 24. W ciągu minione-
go ćwierćwiecza tylko raz, w zeszłym 
roku z powodu pandemii, związkowcy z 
Radmoru nie byli na Jasnej Górze. 

W czasie drogi był czas na modli-
twę i wspólne śpiewanie. Była też moż-
liwość podpisania się pod związkowym 
projektem emerytur stażowych.

Przed Częstochową wstąpiliśmy  na 
Przeprośną Górkę, gdzie znajduje się 
sanktuarium św. Ojca Pio. To tradycyjne 
miejsce odpoczynku dla pielgrzymów. 
Widać z niego wieżę jasnogórskiego 
klasztoru, co wielu skłania do ducho-
wego pojednania z Bogiem i ludźmi. 

Pierwsze pielgrzymkowe uroczysto-
ści rozpoczęły się już w sobotę od zło-
żenia kwiatów przed pomnikiem bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki, później był wspólny 
różaniec i msza święta. Po Apelu Jasno-
górskim i Drodze Krzyżowej na Wałach 
późnym wieczorem odbyło się wspólne 
czuwanie pielgrzymów przed obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Główne uroczystości pielgrzymkowe 
miały miejsce w niedzielę, 19 września 
na błoniach przed klasztorem. Na jego 
murach zawisła ponad setka związko-
wych sztandarów. Wśród tysięcy piel-
grzymów z całej Polski była liczna grupa 
z Regionu Gdańskiego, z przewodniczą-
cym Krzysztofem Doślą na czele. Byli 
związkowcy ze Stoczni Gdańsk, Stoczni 
Nauta, Stoczni Gdynia Elektromontaż 
Północ Gdynia, Portu Gdańsk, Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa 
Piłsudskiego, Remontowej Shipbuil-
ding, Stoczni Wojennej i innych po-
morskich zakładów. Do zebranych na 
jasnogórskich błoniach listy skierowali 
prezydent Andrzej Duda i premier Ma-
teusz Morawiecki. 

Przed mszą świętą przewodniczący 
Związku Piotr Duda powiedział, że na 
pielgrzymce, jak co roku, pojawiły się 
wszystkie grupy zawodowe, cały świat 
pracy.  – Jesteśmy z tego dumni, bo taki 
jest związek zawodowy „Solidarność”, 
który walczy o sprawy wszystkich pra-
cowników, a nie tylko wybranej jednej 
grupy zawodowej. Nigdy nie odejdzie-
my od stołu negocjacji, dopóki nie 
rozwiążemy problemów wszystkich 
pracowników i nigdy nie negocjujemy 
kosztem innej grupy zawodowej, bo na 
tym polega solidarność – mówił prze-
wodniczący.

Niedzielną mszę świętą celebrował 
abp wrocławski ks. Józef Kupny z kil-
kudziesięcioma księżmi kapelanami 
„Solidarności” z całej Polski. Homilię 
wygłosił metropolita krakowski ks. abp 
Marek Jędraszewski, który poświęcił ją 
przede wszystkim nauczaniu kard. Stefa-
na Wyszyńskiego – wyniesionego przed 
tygodniem do godności błogosławionego 
– oraz św. Jana Pawła II. Mówił on rów-
nież, że często chce się Polaków podzielić: 
na katolików, których trzeba „opiłowy-
wać”, i tych mądrych, którzy chcą nami 
rządzić, wprowadzając nową moralność, 
uderzającą w to, co jest w nas, w naszych 
duszach, zawarte od samego początku 
naszego istnienia jako ludzi.. 

Arcybiskup przekonywał, że praw-
dziwa solidarność powinna dotyczyć 
każdego człowieka, apelował o odwagę 
solidarności, która będzie zawsze jed-
noznacznie mówiła „nie” wobec „wszel-
kiego rodzaju przemocy, zwłaszcza 
wobec najmniejszych, ale także wobec 
tych, których chce się za wszelką cenę 
usunąć na tzw. margines, zapomnieć, 
wzgardzić, nie przejmować się jego 
losem”.

Związkowcy z Radmoru po zakoń-
czeniu uroczystości pielgrzymkowych 
wyruszyli na tygodniowe zwiedzanie 
Dolnego Śląska. Ostatnim punktem 
wyjazdu był udział w 26 Pielgrzymce 
Pracowników Zbrojeniówki w sanktu-
arium Matki Bożej Miłosierdzia w Skar-
żysku-Kamiennej. 

Małgorzata Kuźma

PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ

Związkowcy u stóp Jasnogórskiej Pani 

Reprezentanci Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” na błoniach Jasnej Góry.

Skarżysko-Kamienna. Pielgrzymka z Radmoru po uroczystej mszy świętej.

Nawiasem mówiąc, nazwa tego 
wskaźnika i podział społeczeństw na 
„męskie” i „kobiece” nie bardzo pasują 
do obecnej polityki poprawności.

Polacy boją się niepewnej 
przyszłości

Wskaźnik mierzący poziom unika-
nia niepewności pokazuje, w jaki spo-
sób dane społeczeństwo radzi sobie z 
faktem, że przyszłość nigdy nie może 
być znana: czy powinniśmy próbować 
kontrolować przyszłość, czy po prostu 
pozwolić jej się wydarzyć? Norwegia 
uzyskuje tutaj 50 punktów, a zatem nie 
wskazuje preferencji w żadną stronę. 
Polska natomiast uzyskała 93 punkty w 
tym wymiarze, więc w bardzo dużym 
stopniu preferuje unikanie niepew-
ności. Polacy stawiają na reguły, które 
dają poczucie bezpieczeństwa, boją się 
zmian, co w dużej mierze może być 
spowodowane złymi doświadczeniami 
historycznymi.

Orientacja długoterminowa

Wyniki Polski i Norwegii w wymia-
rze orientacji są podobne. Nasz naród 
uzyskał 38 punktów, Norwegowie 35 
punktów. Oznacza to, że oba społe-
czeństwa opowiadają się za zachowa-
niem tradycji i norm, jednocześnie 
podejrzliwie podchodząc do zmian 
społecznych.

Pobażliwość

Ostatni wskaźnik w Modelu Hofste-
de określany jest jako „pobłażliwość” 
wyrozumiałość” i dotyczy stopnia, 
w jakim ludzie starają się kontrolować 
swoje pragnienia i impulsy na podsta-
wie sposobu, w jaki zostali wychowani. 
Stosunkowo słaba kontrola nazywana 
jest „pobłażaniem”, a stosunkowo sil-
na nazywana jest „powściągliwością”. 
W zależności od wysokości wskaźnika 
„pobłażliwośći” społeczeństwa określa-
ne są jako „pobłażliwe” lub „powściągli-
we”. Norwegia z wynikiem 55 punktów 
nie wykazuje tendencji w żadną stronę, 
Polacy z 29 punktami są raczej powścią-
gliwym narodem.

Kompromis vs. konsensus

Jak te wszystkie wskaźniki mają 
się do przywołanego we wstępie stanu 
dialogu społecznego? W przypadku 
polskiej kultury narodowej kombina-
cja wysokiego wskaźnika „indywidu-
alizmu” oraz „męskości” w modelu 
Hofstede wskazuje na silne dążenie 
do osiągnięcia sukcesu na własnych 
warunkach. Osiągnięcie kompromisu 
w negocjacjach nie oznacza wcale cze-
goś pozytywnego. Kompromis oznacza 
pójście na ustępstwa, stratę, co wywo-
łuje w negocjatorach dyskomfort. Stąd 
często słowu „kompromis” towarzyszą 
takie określenia, jak „zgniły” czy „mar-
ny”. W przypadku norweskiej kultury 
narodowej nastawionej na współ-
pracę zakończenie negocjacji kończy 
się konsensusem. W odróżnieniu od 
kompromisu, konsensus zakłada raczej 
współpracę niż uzgadnianie stanowiska 
w toku ścierania się przeciwstawnych 
poglądów. Po negocjacjach zakończo-
nych konsensusem nie ma wygranych 
ani przegranych.

Małgorzata Kuźma
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Polska �zyk Olga Malinkiewicz stwo-
rzyła nową technologię wytwarzania 
elastycznych ogniw fotowoltaicznych na 
bazie perowskitów. Pod tą egzotyczną 
nazwą kryją się wyjątkowo lekkie, cienkie, 
elastyczne i przezroczyste ogniwa, które 
mogą generować taką samą ilość mocy jak 
tradycyjne krzemowe panele, ale w prze-
ciwieństwie do nich mogą wytwarzać ją 

również wtedy, gdy promienie słoneczne 
padają pod kątem innym niż dziewięćdzie-
siąt stopni, a nawet, kiedy oświetlenie jest 
sztuczne. Dzięki swojej lekkości mogą być 
montowane na różnych powierzchniach, 
na przykład na magazynach czy halach o 
lekkich konstrukcjach, fasadach budyn-
ków, dachach samochodów, żaglach czy 
obudowach smartfonów i laptopów. 

„
”

Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
33,8 proc. – o tyle więcej ofert pracy 
opublikowali polscy pracodawcy 
w sierpniu 2021 r. w porównaniu 
z sierpniem ubiegłego roku.

15,2 proc. – o tyle wzrosły przeła-
dunki w Porcie Gdynia w sierpniu 
tego roku w porównaniu z sierpniem 
2020 r.

6,1 proc. – o tyle droższe były miesz-
kania w sierpniu 2021 r. w porówna-
niu z sierpniem roku ubiegłego.

5,5 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w sierpniu tego roku w porównaniu 
z sierpniem 2020 r.

Ponad 20 proc. – o tyle wzrosły ceny 
paliw w ciągu roku (w przypadku 
LPG wzrost wyniósł nawet 40 proc.).

Z 51 proc. do 33 proc. – o tyle spadł 
odsetek studentów wynajmujących 
nieruchomości w 2021 r. w porówna-
niu z 2020 r. (wolą mieszkać u rodziny 
lub znajomych).

5,8 proc. – to sierpniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej. W lipcu również 
wynosiła 5,8 proc.

5843,75 zł – wyniosło przecięt-
ne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w sierpniu tego roku. W porównaniu 
z lipcem 2021 r. oznacza to spadek 
o 0,1 proc.

LICZBA MIESIĄCA

700 mln zł 

Zadłużona UniaPolskie superpanele

Na tyle szacuje się wartość rynkową 
zbiorów grzybów w polskich lasach (dru-
gie tyle warte są zbiory jagód i ziół).

MAGAZYNEK PODRĘCZNY pod redakcją Martyny Werry

Człowiek z pasją…  
Ale, niestety, obsesyjną
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Naprawdę rezygnuje pani z pracy,
bo woli sprzedawać osobiście zrobione

ziołowe kosmetyki?

W propagowanej narracji sukcesu 
pojawia się wiele porad, jak przekuć 
pasję w dodatkowe źródło zarobku – 
sprzedawać haftowane „po godzinach” 
serwetki, zarabiać na prowadzeniu 
kulinarnego bloga czy nagrywać płyty z 
coverami ulubionych przebojów. Niekie-
dy można natknąć się na jeszcze dalej po-
sunięte rady – sugestie, by zrezygnować 
z rzekomo nudnej i mało ambitnej pracy 
na etacie na rzecz rozwinięcia opartego 
na pasji biznesu. Jednak taka decyzja nie-
koniecznie musi dać szczęście. Eksperci 

ostrzegają przed zjawiskiem pasji obse-
syjnej – sytuacją, gdy pasja staje się środ-
kiem do osiągnięcia sukcesu. Taka pasja 
w rzeczywistości pasją nie jest – przestaje 
być praktykowana dla przyjemności, a zo-
staje podporządkowana twardym bizne-
sowym regułom: tworzy się już nie to, co 
się lubi, lecz to, co ma szansę się sprzedać, 
i nie wówczas, kiedy ma się czas i ochotę, 
a na tyle regularnie, by było to opłacalne.

Grecja

Włochy

Portugalia

Cypr

Hiszpania

Belgia

Francja

Austria

Niemcy

POLSKA

Litwa

Czechy

Luksemburg

Bułgaria

Estonia

Czy związek zawodowy może zmusić 
dewelopera do rezygnacji ze szkodliwej 
dla społeczności lokalnej inwestycji? Taki 
przypadek zdarzył się w latach 70. w Au-
stralii. Tamtejszy oddział Federacji Robot-
ników Budowlanych (Builders Laborers 
Federation – BLF) w stanie Nowa Połu-
dniowa Walia przez cztery lata chronił zie-
lone tereny i zabytkowe budynki. Związ-
kowcy stosowali strategię, którą sami 
określali jako „zielone bojkoty” – masowo 
odmawiali uczestnictwa w pracach wy-
magających niszczenia takich obiektów. 
Pierwszy raz zastosowali bojkot w sytu-
acji, gdy ostatni kawałek dzikiego buszu 

w zatoce Sydney miał zostać wycięty, by 
na jego miejscu mógł powstać kompleks 
biurowców. Członkowie BLF oświadczyli, 
że żaden związkowiec nie weźmie udziału 
w pracach na budowie. Deweloper zagro-
ził ściągnięciem łamistrajków, ale wtedy 
budowlańcy zatrudnieni przy innych jego 
inwestycjach zadeklarowali, że jeśli choć 
jedno drzewo zostanie wycięte, odmówią 
pracy na zawsze, pozostawiając budynki 
niedokończone „jako pomnik dla buszu”.  
Inwestor wycofał się z projektu. Bojkoty 
objęły łącznie ponad czterdzieści inwe-
stycji, a większość uratowanych terenów 
zielonych i zabytków istnieje do dziś.

Australijscy związkowcy  
w obronie przyrody i zabytków

Najbardziej odprężającą muzyką nie 
jest ta klasyczna, lecz pop z lat 80. Do ta-
kich wniosków doszli eksperci z tureckiej 
�rmy Vera Clinic. Naukowcy wyposażyli
uczestników badania w monitory śle-
dzące tętno i ciśnienie krwi, a następnie 
zaprezentowali im jedenaście playlist zło-
żonych z utworów należących do różnych 
gatunków muzycznych. Okazało się, że 
popowe „kawałki” z lat 80. obniżyły ciśnie-
nie u 96 proc. badanych, spowalniając im 

tętno średnio o 36 proc. Odwrotne dzia-
łanie miało techno, które spowodowało 
wzrost ciśnienia u 78 proc. uczestników 
badania. Chociaż wyniki na pierwszy rzut 
oka mogą zaskakiwać, eksperci wskazują, 
że można dostrzec w nich sens. Popowe 
hity z lat 80. wywołują u wielu słuchaczy 
nostalgię, a ich optymistyczne teksty i „im-
prezowe” ścieżki muzyczne powodują wy-
dzielanie endor�n i serotoniny, co z kolei
zwiększa uczucie spokoju i szczęścia.

Relaksujące działanie starego popu

Państwa Unii Europejskiej zadłużają 
się coraz bardziej. W pierwszym kwartale 
2021 roku dług publiczny strefy euro po 
raz pierwszy przekroczył 100 proc. PKB 
(uplasował się na poziomie 100,5 proc.). 
W całej Unii wskaźnik długu publicznego 
osiągnął 92,9 proc. Przyczyną były zwięk-
szone potrzeby �nansowe wynikające z
konieczności łagodzenia skutków pande-
mii koronawirusa. Poszczególne państwa 
różnie radziły sobie z tym problemem. 

Najbardziej zadłużyła się Grecja (209,3 
proc. PKB), a na kolejnych miejscach zna-
lazły się Włochy (160 proc.), Portugalia 
(137,2 proc.), Cypr (125,7 proc.), Hiszpania 
(125,2 proc.), Belgia (118,6 proc.) i Francja 
(118 proc.). Najniższą relację długu pu-
blicznego do PKB zarejestrowano nato-
miast w Estonii (18,5 proc.), Bułgarii (25,1 
proc.) i Luksemburgu (28,1 proc.). Polski 
dług publiczny osiągnął poziom 59,1 
proc. PKB.

Relacja długu publicznego do PKB w państwach Unii
Europejskiej w pierwszym kwartale 2021 roku (w proc.)

                                                                                   209,3
                                                                          160
                                                               137,2
                                                         125,7
                                                        125,2
                                                     118,6
                                                     118
                                    87,4
                             71,2
                      59,1
              45,6
              44,1
     28,1
   25,1
18,5
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Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia 
propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 
tysięcy oraz progu podatkowego do 120 tysięcy, ponieważ realizuje 
wieloletnie postulaty Związku wyrażone w różnych stanowiskach i opi-
niach, a przede wszystkim w Uchwale Programowej Związku  
– czytamy w opinii do rządowego projektu zmian podatkowych  
w ramach „Polskiego Ładu”.
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W powojennej 
rzeczywistości

DZIEJE POLSKI  
NAD BAŁTYKIEM   
W XX WIEKU

Gdańskie Główne Miasto po zniszczeniach II wojny światowej, na pierwszym planie zburzona zabudowa ul. Świętego Ducha.

LISTY DO REDAKCJI

Słusznie mówi się wciąż na temat 
praw i obowiązków obywatela i czło-
wieka, bo one rzeczywiście często są na 
świecie łamane. Prawa człowieka wyni-
kają z jego przyrodzonej godności, zaś 
prawa obywatelskie wynikają z zasad 
demokracji.

Prawidłowo funkcjonujące demo-
kratyczne państwo prawne powinno 
zabezpieczać te prawa, ale  respektując 
prawa swoich obywateli, nie powinno 
pomijać sformułowania obowiązków 
obywatelskich!

Choć obowiązki wynikają z moral-
ności człowieka, to jednak należy je ja-
sno ująć w kategoriach prawnych. Bez 
obowiązków wynikających z moralno-
ści, ze wzajemnych powinności mię-
dzyludzkich, żaden system nie może 

prawidłowo funkcjonować, a nawet się 
ostać.

Artykuł 82 Konstytucji RP mówiący 
o obowiązkach jest na tyle ogólnikowy, 
że może być dowolnie interpretowany 
i do niczego konkretnego zobowiązują-
cy. W tej postaci artykuł 82 mógłby nie 
istnieć. Żeby ten artykuł nabrał warto-
ści, należałoby go rozwinąć – uszcze-
gółowić.

Mamy aż nadto wiele przykładów 
niewłaściwego zachowania obywateli, 
a zwłaszcza polityków, którzy bezkarnie, 
bez ponoszenia konsekwencji, łamią 
obowiązek wierności Rzeczypospolitej 
Polskiej, o której mowa w wyżej przy-
toczonym artykule Konstytucji RP, nie 
wykazując też troski o dobro wspólne. 

Zbigniew Bulczak, lekarz internista

Kwestia praw i obowiązków

O odbudowie, repolonizacji i zagospodarowaniu Ziem Północnych i Za-
chodnich, przyznanych Polsce układami w Jałcie i Poczdamie, w skład któ-
rych weszło wybrzeże morskie o długości 497 km, napisano już wiele prac 
w postaci książek lub artykułów naukowych czy popularnych. Wciąż jednak 
ich dzieje budzą duże zainteresowanie wobec zaistniałych tam wydarzeń, 
o których niewiele jeszcze wiemy, czy też niedopowiedzianych do końca.
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Zanim to wielkie wybrzeże stało się 
dla nas wrotami na świat, w porównaniu 
do małego okna, jakim była przed wojną 
Gdynia, złożyli wielką daninę krwi żoł-
nierze polscy i marynarze w obronie pol-
skiego wybrzeża we wrześniu 1939 roku. 
Nie należy też zapominać o polskich 
pocztowcach. Ponownie żołnierze pol-
scy walczyli na wybrzeżu w początkach 
roku 1945, w krwawym boju o przeła-
manie Wału Pomorskiego na przełomie 
stycznia i lutego. Poległo wówczas 1780 
żołnierzy Armii Wojska Polskiego, 2767 
było rannych, a ponad tysiąc zaginęło. 

Następny bój, o Kołobrzeg, okupiony 
wielkimi stratami, trwał do 18 marca 
1945 roku. Zdobycie tego miasta kosz-
towało I Armię 1079 poległych, 2600 
rannych i 176 zaginionych. O tym, nie-
zależnie od układów politycznych w kra-
ju, należy zawsze pamiętać. 

Już jesienią 1945 roku zaczęła się 
akcja osiedleńcza na Wybrzeżu, orga-
nizowana, tak jak na pozostałych te-
renach tzw. ziem odzyskanych, przez 
Państwowy Urząd Repatriacyjny 
z centralą w Łodzi. Dla wielu przesie-
dleńców z ziem kresowych, niesłusznie 

zwanych repatriantami, atrakcyjnym 
miejscem osiedlenia był Gdańsk, choć 
mocno ucierpiał w czasie wojny. We-
dług nich tu była Polska, a dalej, na 
Zachodzie – jak uważano – już nieko-
niecznie, gdyż ostateczny los tych tere-
nów nie był pewny. Pomimo to akcja 
osiedleńcza trwała dla Kresowiaków i 
przybyszów z centralnych województw 
Polski. Dołączali do nich przybywający 
angielskimi statkami żołnierze byłych 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
ci, którzy postanowili wrócić do Pol-
ski, mimo niepewności, jak potraktują 

ich nowe władze. Wśród przybyszów 
na Wybrzeżu znaleźli się także Polacy 
spod znaku Rodła, czyli byłego Związku 
Polaków w Niemczech, także Polacy z 
Mandżurii, Jugosławii i z głębi Rosji. 
Opiekę nad nimi sprawował Państwowy 
Urząd Repatriacyjny z podległymi mu 
oddziałami powiatowymi, na naszym 
terenie posiadający siedzibę w Sopocie, 
a później w Gdyni Grabówku, w byłym 
punkcie imigracyjnym funkcjonującym 
w latach międzywojennych. Tam wów-
czas gromadzili się Polacy opuszczają-
cy swój kraj w oczekiwaniu na któryś 

Dzięki ofiarności darczyńców w bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku jest 
budowany Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny. Dzieło jest naszym wotum za 
odzyskanie wolności. 

Artyści wraz z historykami sztuki dostosowali projekt dzieła do zabytkowego 
charakteru świątyni, a stoczniowcy i technicy różnych specjalności zrealizowali 
harmonijną konstrukcję wielkiej, sięgającej sklepienia, nadstawy ołtarzowej i jej 
oświetlenie.W centrum ołtarza jest umieszczony obraz Matki Boskiej Opiekun-
ki Ludzi Pracy. Ikonę, namalowaną przez ks. Franciszka Znanieckiego z Pelplina, 
ówczesny kardynał Karol Wojtyła i prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński w 
1975 roku zawieźli do Watykanu, a tam poświęcił dzieło papież Paweł VI. Świątynia 
dopiero w latach 70. była odbudowywana z wojennej pożogi.

Przyszedł też czas na zwieńczenie ważnej dla ludzi pracy świątyni wyjątkowym 
ołtarzem. Śmiały projekt wielkiej kompozycji, wkomponowanej w architekturę ba-
zyliki, jest autorstwa prof. Stanisława Radwańskiego z ASP w Gdańsku i bursztynni-
ka Mariusza Drapikowskiego.  Po obydwu stronach ołtarza umieszczono figury pa-
tronek Europy – św. Brygidy Szwedzkiej i św. Elżbiety Hesselblad. Pod sklepieniem 
zrywa się do lotu biały orzeł bursztynowy. Kompozycję wzbogacą pnące się ku górze 
srebrne i pozłacane latorośle winnego krzewu. Na szczycie ołtarza umieszczone są 
stylizowane krzyże, nawiązujące do tych powstańczych, żołnierskich, partyzanckich 
i przydrożnych. 

Wpłat na budowę wotum można dokonywać bezpośrednio w kasie w siedzibie 
ZRG w Gdańsku oraz na konto Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: 34 1160 
2202 0000 0000 6189 1527, z dopiskiem: „Cegiełka na Bursztynowy Ołtarz”. Można 
też przekazać  finansowe wsparcie na konto parafii: 37 1240 2920 1111 0010 2775 
1531.

Do realizacji kolejnych prac potrzebny jest zakup materiałów. Darczyńcy otrzy-
mają broszurę, a w niej rys historyczny bazyliki z fotografiami wyjątkowego ołta-
rza.

(asg)

Cegiełki na Ołtarz Ojczyzny
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z transatlantyków. PUR zakończył swo-
ją działalność w 1950 roku. Podobny 
urząd mieścił się także w Szczecinie.

Wraz z akcją osadniczą trwała także 
odbudowa miast Wybrzeża, w pierwszej 
kolejności portów, stoczni i dużych za-
kładów pracy. Dawało to zatrudnienie 
przybywających aż do 1950 roku osad-
nikom, choć największy ruch osadniczy 
obejmował okres od jesieni 1945 roku 
do roku 1948. A przecież wielu osadni-
ków wcale nie było pewnych, czy po-
zostaną tu na stałe i jaka będzie nowa 
władza w Polsce. 

W Gdyni z wielką radością witano 
statki polskie powracające z Zachodu, 
pierwszy był Kraków, serdecznie witany 
w Gdyni 21 września 1945 roku. Dowo-
dził nim kapitan Bolesław Mikszta. 

Za nim powracały inne statki, któ-
rym sądzone było przetrwać wojnę, 
w tym transatlantyki Batory i Sobieski. 
O nich będzie w następnym odcinku.

Powracały też okręty wojenne, w tym 
trzy okręty podwodne: Ryś, Żbik i Sęp 
oraz ścigacz Batory, internowane pod-
czas wojny w Szwecji. Ze Szwecji po-
wrócił także Dar Pomorza. Z niszczycieli 
walczących w ramach floty atlantyckiej 
powróciła Błyskawica, a także Burza. 

Flotę polską powiększyły statki 
poniemieckie przekazane nam przez 
władze sowieckie tytułem podziału od-
szkodowań wojennych. Należały do nich 
parowce towarowe, którym nadano pol-
skie nazwy: Olsztyn, Opole, Kutno, Ka-
lisz, Kołobrzeg, Waryński, Pułaski, Kolno 
i Kościuszko. Ponadto statki pasażerskie, 
transatlantyk Jagiełło i przybrzeżne: Be-

niowski i Grażyna. Do tej poniemieckiej 
floty dochodził tankowiec Karpaty i 
prom Waza. Był jeszcze w trakcie budo-
wy parowiec Oliwia i holowniki Żubr, 
Bawół i Cyklop. Całość tych odszkodo-
wań zamykała lichtuga (rodzaj kilkuset-
tonowej barki) żelazobetonowa. 

W 1946 roku rozpoczęto obcho-
dy Święta Morza w Gdańsku, Gdyni 
i w Szczecinie, rozpoczynające się po-
lową mszą św. z udziałem ówczesnych 
władz, wojska, marynarki oraz miesz-
kańców wspomnianych miast. 

Aleksander Miśkiewicz
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Ewa Ossowska od 14 sierpnia 1980 r. 
brała czynny udział w strajku w Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. Była jedną 
z kobiet, wraz z Anną Walentynowicz 
i Aliną Pienkowską, które zatrzyma-
ły 16 sierpnia 1980 r. wychodzących 
ze stoczni robotników. Kilka godzin 
później powołano Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy.

Z Wrocławia do Gdańska

Pracę zaczęła jako nastolatka, od 
akcji „Wakacje za własne zarobione 
pieniądze” w Żegludze na Odrze.  

– Byliśmy wielodzietną rodziną. 
Bogato nie było. Przeciwnie. Ojciec 
był kierowcą, ale miał swoją naturalną 
mądrość. Tata urodził się na Bukowinie, 
w dzisiejszej Rumunii, był Polakiem. 
Rodzina pochodziła z Bukowiny. Tam 
są do dziś polskie wsie. Kupił telewizor, 
ale nie pozwolił nam oglądać radziec-
kich filmów, nigdy. Prowadził nas, mnie 
i trzy siostry, do kościoła. Nas denerwo-
wała wtedy jego religijność. Całe dnie 
w kościele. Na dodatek socjalistyczna 
szkoła wpajała nam inne treści. Nie 
dała rady – wspomina Ossowska źródła 
dziewczęcego buntu. 

Zjechała jako 17-latka do Gdań-
ska. Wyszła za mąż, zamieszkała na 
Stogach. 

„Robotnik”

– Pewnego dnia, chyba zimą 1978 
roku, znalazłam pismo –„Robotni-
ka”. Zupełnie przypadkiem, w tram-
waju. Zaczęłam czytać. Treść mną 
wstrząsnęła. Przypomniałam sobie, 
co mój ojciec czasem wspominał, bez 
szczegółów. Był ostrożny. Przeczyta-
łam o Katyniu, o wybiciu 22 tysięcy 
wykształconych Polaków, oficerów. 
Zawsze lubiłam czytać, szczególnie 

literaturę piękną. Moim ulubionym 
autorem był i jest Juliusz Słowacki. 
Proszę więc się nie dziwić, że tekst 
drukowany robił na mnie wrażenie 
– wspomina Ossowska.

Dziewczyna chciała działać. 
– Miałam taką gorącą, we Włoszech 

mówią – „kwadratową” – głowę. Znala-
złam w „Robotniku” adres do kontaktu, 
całkiem niedaleko. Pod tym adresem 
mieszkał Lech Wałęsa – mówi.  

Podjęła pracę w kiosku Ruchu na 
Stogach. 

– Bieda była okropna. Miałam już 
synka, Rolanda. Imię nie jest przy-
padkowe – z „Pieśni o Rolandzie”. 
Pakowałam ulotki pod materacykiem 
w wózeczku. Rozwoziłam je po mie-
ście. Miałam krótki kurs zachowania 
w przypadku wpadki. Prowadził go 
Bogdan Borusewicz. On mi zapropo-
nował, bym przechowywała w kiosku 
paczki z ulotkami. Przychodzili różni 
ludzie, odbierali. Byłam w mieszkaniu 
we Wrzeszczu, u Anny Walentynowicz. 
Sporo wiedziałam. Ale nie o strajku 
i przygotowaniach do niego – opowia-
da Ossowska. 

Z pracy w kiosku została wyrzucona. 
Została sama, z dzieckiem.

– Ważyłam 40 kilogramów. Bywa-
ło, nie jadłam. Z prac dorywczych się 
utrzymywałam, w bursztynie wierci-
łam, robiłam wisiorki. Miałam szafę, 
łóżko i łóżeczko. Silna byłam – wspo-
mina dzisiaj. 

Na Stogi niewiele wiadomości do-
chodziło. Namiętnie wtedy słuchała 
Radia Wolna Europa. 

– W sierpniu 1980 roku mój ojciec, 
dziadek Rolanda, zabrał synka do Wro-
cławia. Byłam więc sama. O strajku do-
wiedziałam się od Danuty Wałęsy. Przy-
padkiem – opowiada Ossowska – jak 14 
sierpnia przed południem (jak nieraz 
wcześniej) zaniosła do ich mieszkania 
zakupy.

Leszek

– Leszka nie ma. Przyszli i go zabra-
li. Pojechałabyś na stocznię? Zobacz, co 
się tam dzieje – rzuciła pani Danuta do 
dziewczyny. 

– Kto przyszedł? – dopytywała Ossow-
ska, myśląc, że robotnicy, że stoczniowcy. 
Tyle razy przecież z nimi rozmawiała, ra-
zem prowadzili ulotkowe akcje. Mówiło 
się, że mieszkanie jest na podsłuchu. Da-
nuta Wałęsa zrobiła znak w górę.

– Dała mi znak, że to byli ludzie z ja-
kiejś służby – dodaje Ossowska. 

– Do stoczni mnie wpuszczono. 
Była straż, ale weszłam przez bramę. 
Przychodzi dziewczyna, sympatyczna, 
szczuplutka. To mnie wpuścili. Wałęsa 
był w sali BHP. Ja siedziałam przy bra-
mie. Wokół mnie, „rodzynka”, zaczęli 

gromadzić się stoczniowcy. Młode 
chłopaki – z uśmiechem opowiada Ewa 
Ossowska.

Nakarmić rzeszę

– Chłopcy byli głodni, a już było 
wiadomo, że nie wrócą dziś do domów. 
Wałęsa poprosił, bym zorganizowała je-
dzenie. Poszliśmy po prośbie, z napręd-
ce przygotowanymi torbami. Pukaliśmy, 
prosiliśmy, z takim – Ossowska szuka 
słowa i znajduje włoskie – „timidezza” 
(nieśmiałość – dop. red.). Czy nam 
ludzie uwierzą? Grupce gówniarzy? 
Uzbieraliśmy. W jednym z mieszkań w 
pobliżu stoczni drzwi otworzyła piękna 
i dystyngowana pani. Otworzyła nam 
lodówkę, a w niej tyle rzeczy, cośmy ta-
kich nie widzieli dotychczas. Napełniła 
torbę. „Zapomnijcie o tym” – zaznaczy-
ła, zapewne żona jednego z towarzyszy 
– opowiada Ossowska. 

14 sierpnia po południu był to ten 
moment, w którym stoczniowcy ją za-
pamiętali. 

– Rozpakowałam siatki i jak Jezus, 
pięcioma chlebami i dwoma rybami, 
rzeszę ludzi wykarmiłam. Taki obiad na 
trawie. Pierwsze karmienie w czwartek, 
14 sierpnia – wspomina. 

Wśród stoczniowców młoda dziew-
czyna czuła się pewnie. 

– Czułam ich siłę i determinację, 
mimo że było napięcie. Ze strachem 
trzeba sobie radzić. Bez paniki. Nie wie-
dzieliśmy, co się dzieje w Białym Domu, 
w Warszawie. Od pierwszego dnia do 
31 sierpnia byłam na stoczni. Ani na 
moment jej nie opuściłam. Pierwszej 
nocy spałam godzinę na trawie. Zmar-
złam. Jeden z robotników dał mi sweter. 
Ładny – opowiada. 

– Jestem na zdjęciach ze strajku. 
W tym jasnym swetrze. Tyle mi zosta-
ło – wspomina z widocznym smutkiem 
w oczach. 

Zniknęła z obiegu historii. Dlacze-
go?  

– Wie pan, jak to jest, zwykła za-
zdrość. Mówią, że prawda ma dwa 
oblicza. Moim zdaniem jest jedna. Hi-
storię prawdziwą pisze się po 40 latach 
od wydarzeń – ucina pytania o milcze-
nie na swój temat i „wygumkowanie” 
Ossowska.  

Na innym zdjęciu ma też bluzkę, 
modną, jak każda młoda dziewczyna 
chciała wyglądać dobrze. 

Kryzys

Trzeci dzień strajku w Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina. 16 sierpnia 1980 r. 
była zgoda na przywrócenie do pracy 
Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, 
budowę pomnika ofiar Grudnia ’70, za-
pewnienie nietykalności strajkującym, 
podwyżkę 1500 zł i dyskusję nad po-
stulatami zniesienia cen komercyjnych i 
poprawy zaopatrzenia oraz wypłacenia 
wynagrodzenia za okres strajku. Roz-
mowy dobiegały końca. Przed godziną 
15 przewodniczący komitetu strajko-
wego Lech Wałęsa wyszedł, by ogłosić 
zakończenie strajku:

– Zwyciężyliśmy! 
Ludzie zaczęli się rozchodzić. 
– Co się dzieje? Co robić? Byli ze 

mną Łanecki, Krówka, Karandziej, 
Janek Sobótka. Nie przyszło nam do 
głowy, że ktoś może próbować skoń-
czyć strajk po dwóch dniach. Za 1500 
złotych? A co z nami? Byłam prawie 
dzieckiem, ale czułam, że musimy sami 
się jakoś upomnieć i trwać. Stałam przy 

NAZYWAM SIĘ EWA OSSOWSKA. TO JA ZAMYKAŁAM STOCZNIOWĄ BRAMĘ

Ta trzecia, co strajk uratowała
Determinacja i zaangażowanie robotników wpłynęło na zmianę realiów 
politycznych lat 80. Wśród strajkujących były kobiety. Jedną z nich była 
Ewa Ossowska. Jest na wielu zdjęciach i nagraniach ze strajkującego za-
kładu. Drobna brunetka w jasnym swetrze woła przez tubę nad głowami 
robotników.

Ewa Ossowska. To ona zamykała Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Wałęsie na wózku, jak ogłosił koniec 
strajku – opowiada z emocją.  

Ossowska krzyknęła: „Zdrada!” 
i pobiegła w stronę stoczniowej bramy, 
jednej z trzech. 

– To był impuls. Samo wyszło. Intu-
icja, no nie wiem – zastanawia się nad 
tym odruchem. 

Być może na jej postawę wpłynął 
Tadeusz Szczudłowski. 

– On był wielkim organizatorem. 
Naszym duchowym patronem. Zrobił 
wszystko, by strajk utrzymać. Mądry, 
jasny człowiek – wspomina Ossowska 
tego odważnego działacza ROPCiO i 
RMP.  

Przy bramie wózek, jak później pod 
dyrekcję, gdy szła walka o radiowęzeł, 
podstawił Marek Krówka, monter wy-
posażenia okrętowego, współorganiza-
tor strajku w Stoczni Gdańskiej, odpo-
wiedzialny za transport w zakładzie.

– Nasz minister transportu – mówi 
o nim Ossowska..

Na bramach stały też Anna Walen-
tynowicz i Alina Pienkowska.  

– Próbował przemówić Janek Sobót-
ka, ale stracił głos od krzyku. Czułam 
fale prowokacji, że mamy wyjść – opo-
wiada o emocjach Ossowska.

Marek Krówka podjechał wózkiem 
akumulatorowym, wywiązał się dialog 
między nimi.

– Ewa, wskakuj i przemawiaj!
– Co mam mówić?
– Ty wiesz!
Ossowska zaintonowała „Rotę”. 
– Przy tej pieśni nie wolno się po-

ruszyć. Ona wchodzi do każdej naszej 
komórki. I ludzie stanęli – wspomina.

Po „Rocie”19-letnia Ewa zaintono-
wała „Jeszcze Polska nie zginęła!”.

– Usłuchali dziewczyny, silne chło-
py. Zamykamy bramy, co będzie, to bę-
dzie. Chłopcy, stoczniowcy i ja z nimi 
zaczęliśmy ciągnąć za skrzydło bramy 
– opowiada Ossowska. 

Wnet przyszło zainteresowanie 
świata

– Co nam pomogło? Festiwal Inter-
wizji w Sopocie. Strajk to był news dla 
korespondentów – dodaje. 

16 sierpnia 1980 roku był decydują-
cy dla strajku, który uratowały kobiety 
i które wielka historia pomijała: Anna 
Walentynowicz, Alina Pienkowska 
i Ewa Ossowska.

17 sierpnia 1980 roku przy murze 
stoczni stanął krzyż. Stoczniowcy wmu-
rowali go, własnymi rękami przygoto-
wując zaprawę. Na krzyżu Ossowska 
zawiesiła wieniec, uniesiona na rękach 
robotników.

– Stoczniowcy pewnie się ze mną 
czuli. Ufali mi – wspomina i dodaje, że 
to ona wraz z dwoma kolegami przy-
wiozła ulotki nad ranem 18 sierpnia 
z Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia. Ma 
też swój udział w „odbiciu” stoczniowe-
go radiowęzła.

Ewa Ossowska do Polski wróciła 
po dwóch dekadach spędzonych na 
emigracji. W 2021 r. za „wybitne za-
sługi w działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce” została 
odznaczona Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski oraz Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Artur S. Górski 

Ewa Ossowska:  
– Do stoczni mnie 
wpuszczono. Była straż, 
ale weszłam przez bramę. 
Przychodzi dziewczyna, 
sympatyczna, szczuplutka. 
To mnie wpuścili. Wałęsa 
był w sali BHP. Ja siedziałam 
przy bramie. Wokół mnie, 
„rodzynka”, zaczęli gromadzić 
się stoczniowcy. Młode 
chłopaki.
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– Czy zna Pan początki ruchów soli-
darnościowych w placówkach oświa-
towych stolicy Kociewia? Wiem, że 
wówczas był Pan studentem UMK 
w Toruniu. 

– „Solidarność” nauczycielska w Sta-
rogardzie Gdańskim z okresu pierwszej 
„Solidarności” (lata 1980–81) funkcjo-
nowała jako organizacja międzyszkolna 
pod przywództwem Jerzego Jakubow-
skiego, nauczyciela matematyki w Tech-
nikum Chemicznym. Przewodniczącym 
Związku w Liceum Ogólnokształcącym 
(wtedy jedynym w mieście, więc bez 
numeru) był nauczyciel chemii Ryszard 
Cieślak. Ja uczestniczyłem w strajkach 
studenckich jesienią 1981 roku, a w cza-
sie stanu wojennego angażowałem się 
w kolportaż niezależnych wydawnictw 
w Toruniu, Tczewie i Gdańsku. 

– Czyli związał się Pan z ruchami 
wolnościowymi już jako student, a jak 
wyglądały początki Pana pracy na ko-
ciewskiej ziemi?

– Podejmując pracę w starogardz-
kim ogólniaku, kontynuowałem jesz-
cze przez kilka lat swoją działalność 
w Tczewie, Toruniu i Trójmieście. W 
szkole także pracowali liderzy pierwszej 
starogardzkiej „Solidarności” nauczy-
cielskiej – Ryszard Cieślak oraz Jerzy 
Jakubowski. O ile wiem, w niezależną 
działalność się nie angażowali. Wiele 
życzliwości i wsparcia okazali mi starsi 
nauczyciele, szczególnie poloniści – Ta-
deusz Kubiszewski, Roman Żygowski, 
Zbigniew Waśkowski. Z nimi, a szcze-
gólnie z panem Tadeuszem, odbyłem 
wiele rozmów. Raczej słuchałem i sta-
rałem się jak najwięcej się od nich na-
uczyć. Było to dla mnie zupełnie nowe 
środowisko i wielkie wyzwanie.

– Słyszałam, że nauczanie historii w 
tamtych czasach było szczególnie 
trudne. Niejednokrotnie treści za-
pisane w podręcznikach szkolnych 
były niezgodne z prawdą historycz-
ną. Czy Pan to potwierdza?

– Tak, to prawda, wiele faktów było 
zmieniane albo pomijane w naucza-
niu szkolnym. Tu byliśmy zgodni z 
Ryszardem Grądmanem. Chcieliśmy 

uczyć zgodnie z wiedzą faktyczną. Do 
klasy maturalnej nie było podręcznika, 
ponieważ stary wycofano. Tu odnaleź-
liśmy pewną niszę, którą wykorzysta-
liśmy i w formie wykładu uczyliśmy 
m.in. o wojnie bolszewickiej, 17 wrze-
śnia, Katyniu, stalinizmie. Szybko jed-
nak doszły pewne słuchy do dyrekcji. 
Byliśmy wzywani z Ryszardem Grąd-
manem na rozmowy dyscyplinujące. 
Odbywały się one w pełnym składzie: 
dyrektor, wicedyrektorzy,  przewod-
nicząca POP PZPR i my dwaj. Padały 
pytania: „Co wy, koledzy, wygadujecie 
na tych lekcjach? Mamy sygnały od ro-
dziców, dopytywali się też o was pano-
wie z Sikorskiego (siedziba MO i SB) 
itd.”. Bałem się, że mnie zwolnią z pra-
cy – tak się jednak nie stało. W drugiej 
połowie lat 80. można było odczuć, że 
nastroje w kraju się zmieniają. W 1987 
roku, w czasie wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Gdańsku, pół szkoły 
było nieobecne na lekcjach i o dziwo 
władze nie wyciągały konsekwencji.

Podczas jednej z konferencji me-
todycznych (koniec roku 1988) dla 
nauczycieli historii, która odbywała 
się w naszej szkole, Ryszard Grądman 
przygotował lekcję pokazową. Potem 
ją wspólnie omawialiśmy, komentowa-
liśmy – był czas na dyskusję.  Jak zawsze 
najważniejsze działo się w kuluarach. 
Obecny na konferencji młody nauczy-
ciel z Gdańska – Jacek Jancelewicz – ko-
lega ze studiów Ryszarda, opowiadał 
o podziemnej nauczycielskiej „Solidar-
ności”, o strajkach w gdańskiej stoczni, 
o wsparciu strajkujących itp. Pytał, co 
my robimy? To nas pewnie zmobilizo-
wało. Tym bardziej że w międzyczasie 
odbyła się debata Wałęsa – Miodowicz, 
a potem zaczęły się obrady Okrągłego 
Stołu. 

– Czy to był impuls, który zachęcił 
Pana do wstąpienia do „Solidarno-
ści”?

– Tak. Zainteresowałem się, jak 
działa „Solidarność” w Starogardzie. 
Ten ruch zaczął coraz bardziej się tu 
rozwijać. W mieście na czele „Solidar-
ności” stanął Paweł Głuch z Famosu, a 

nauczycielską „Solidarność” odtwarzała 
Irena Krzykowska z Liceum Medyczne-
go. Z początku chodziliśmy z Ryszardem 
Grądmanem do biura „Solidarności” na 
Rynku i kupowaliśmy niezależne książ-
ki. Tam też skontaktowano nas z panią 
Ireną Krzykowską. Wzięliśmy z Jerzym 
Jakubowskim udział w kilku zebraniach 
odradzającej się międzyszkolnej ko-
mórki „Solidarności” nauczycielskiej. 
Wystąpiliśmy do ówczesnego dyrekto-
ra  Romana Klina z inicjatywą odtwo-
rzenia organizacji związkowej w naszej 
szkole. Czas był gorący. Nauczycielska 
„Solidarność” postulowała udział orga-
nizacji związkowej nie tylko w sprawach 
socjalnych i pracowniczych, ale też 
w planowaniu roku szkolnego i przy-
działach obowiązków. Palącym proble-
mem była weryfikacja stanowisk kie-
rowniczych (z nadania PZPR) poprzez 
tajne głosowanie rad pedagogicznych. 
Na początku roku szkolnego 1989/90 
odbudowała się ostatecznie komórka 
(koło) „Solidarności” w naszej szkole. 
Na wrześniowym zebraniu do związku 
zapisała się ponad połowa nauczycieli. 
W związku z tym, że we wcześniejszych 
rozmowach z dyrekcją uczestniczyłem 
ja i  Jerzy Jakubowski, prowadziliśmy 
zebranie założycielskie. W tajnym gło-
sowaniu zostałem przewodniczącym 
Koła. Wiceprzewodniczącym zaś Ry-
szard Cieślak. Jerzy Jakubowski zaan-
gażował się w pracę struktur miejskich 
i z poparciem Ireny Krzykowskiej za-
proponowano jego kandydaturę do 
tworzonej w Starogardzie delegatury 
Kuratorium Oświaty.

– Gratuluję pełnionej funkcji i po-
parcia w gronie współpracowników. 
Czy do „Solidarności” wstąpiło wielu 
nauczycieli? 

– Dziękuję. Tak, członkowie Związ-
ku stanowili większość grona pedago-
gicznego i udało się zrealizować więk-
szość naszych postulatów. Dyrektor 
został w tajnym głosowaniu pozytywnie 
zweryfikowany przez nauczycieli. Dało 
to także mu większą pewność w podej-
mowaniu działań. Wspólnie udało się 
zmienić nie tylko skostniałe regulami-

ny, ale i skostniałe zwyczaje. Takie jak 
chodzenie w kółko na przerwach na 
korytarzach szkolnych (tak było w ca-
łej Polsce). Specyfiką naszego ogólniaka 
było chodzenie w kółko także na boisku 
szkolnym. Z tym spotkałem się tylko w 
tej szkole. Wyglądało to trochę tak jak 
spacerniak w więzieniu. Co ciekawe, 
po zniesieniu tego wymogu ówcześni 
uczniowie, jeszcze przez wiele miesię-
cy, przez nikogo nie napominani, robi-
li rundki po szkolnym boisku. Były też 
kwestie sporne. Domagaliśmy się, żeby 
weryfikacji w tajnym głosowaniu pod-
dano też wicedyrektorów. Wywołało to 
pewne napięcie. Ale i ten problem zo-
stał w końcu pozytywnie rozwiązany.

W kolejnym roku szkolnym 1990/91 
sytuacja w kraju zaczęła się zaostrzać. 
Jesienią odbyły się wybory samorządo-
we. Pierwsze całkowicie wolne po 1945 
roku. Prezydentem Starogardu został 
Paweł Głuch, a liderka nauczycielskiej 
„Solidarności” Irena Krzykowska zo-
stała radną miejską. Jurek Jakubowski 
też został radnym. Zaczęła się też wojna 
na górze w strukturach obozu „Solidar-
ności”. Grupa działaczy skupiona wo-
kół Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego 
ostro krytykowała solidarnościowy rząd 
Tadeusza Mazowieckiego za zbyt wolne 

tempo transformacji i brak rozliczenia 
komunizmu (gruba kreska). Na sytuację 
w szkole nie miało to wpływu, ale już 
w mieście można było wyczuć napięcie.

W kolejnym roku szkolnym 1991/92 
„Solidarność” nauczycielska wymogła 
na władzach wprowadzenie konkur-
sowego wyboru dyrektorów placówek 
oświatowych. Jednym z pierwszych tak 
wybranych dyrektorów na naszym te-
renie była pani Irena Krzykowska z Li-
ceum Medycznego. Zrzekła się wobec 
tego przewodniczenia starogardzkiej 
Komisji Międzyzakładowej nauczy-
cielskiej „Solidarności”. Po dwóch pró-
bach wyboru nowego przewodniczą-
cego (nieudanych) przekonano mnie 
do kandydowania. Uzyskałem bardzo 
liczne poparcie i objąłem tę funkcję. 
Jednocześnie zrzekłem się przewodni-
czenia Koła związku w I LO. Nowym 
przewodniczącym w szkole został Ry-
szard Cieślak. Przewodniczyłem staro-
gardzkiej Komisji Międzyzakładowej 
stosunkowo krótko (niecałe pół roku). 
Wspierały mnie m.in. Krystyna Cyran-
kowska (I LO), Ewa Ceroń-Szmaglińska 
(Szkoła Muzyczna), Jadwiga Jakimiak 
(ZSZ) oraz Stanisław Głąb-Brandt 
(LE). Głównymi działaniami była po-
moc nauczycielom szkół z terenu w ich 
konfliktach z dyrekcjami. Pamiętam 
wizytę, wraz z panią Krystyną Cyran-
kowską, w szkole w Borzechowie. Za-
owocowało to powstaniem tam nowego 
Koła Związku. Podobnie wspieraliśmy 
nauczycieli w konfliktach z Kuratorium 
Oświaty. Jeździliśmy z panią Krystyną 
do Gdańska, a także prowadziliśmy 
rozmowy na miejscu – w Starogardzie. 
W pierwszych miesiącach 1992 roku 
wybrany w konkursie dyrektor I LO 
Roman Klin zaproponował mi stano-
wisko wicedyrektora. Wobec przyjęcia 
tej funkcji i wejścia od września 1992 
roku w skład kadry zarządzającej zrze-
kłem się przewodniczenia Komisji Mię-
dzyzakładowej. Nową przewodniczącą 
została Ewa Ceroń-Szmaglińska. Pozo-
stałem szeregowym członkiem Związku 
i jestem nim do dnia dzisiejszego.

– Bardzo dziękuję za rozmowę i ten 
piękny kawałek historii. Życzę wiele 
satysfakcji z pracy oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

– Dziękuję. Mam nadzieję, że zoba-
czę cię wśród uczniów naszej szkoły.

To spotkanie było dla mnie bardzo 
cenne. Wierzę, że nauczyciele, którzy w 
otwarty sposób potrafią walczyć o praw-
dę, są jej prawdziwymi autorytetami.

Kinga Kaczorowska

STYPENDYŚCI O „SOLIDARNOŚCI” 

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” 

Kinga Kaczorowska

Od 2020 roku stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” 
piszą krótkie prace zatytułowane Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Po-
niżej prezentujemy fragmenty rozmowy przeprowadzonej przez Kingę Ka-
czorowską z Leszkiem Kubiakiem, działaczem oświatowej „Solidarności”.

Moi rodzice są nauczycielami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim. Oboje należą do organizacji związ-
kowej NSZZ „Solidarność”. Właśnie ukończyłam szkołę podstawową i aplikuję 
do tego liceum. Organizacjami związkowymi, które zrzeszają nauczycieli, zain-
teresowałam się przy okazji ostatnich strajków (rok 2019). Oczywiście, w domu, 
w szkole, a także w telewizji dużo się mówiło o roli i stanowisku poszczególnych 
związków zawodowych w czasie tych strajków. O dokonaniach i postawie dzia-
łaczy związków NSZZ „Solidarność” w latach 80. słyszałam na lekcjach historii. 
Wiem, że te związki zawodowe nie walczyły tylko o płace i warunki pracy dla 
swoich członków. Ich główne cele i zadania opisują słowa: „obrona godności, 
praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych), kształtowanie ak-
tywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny, umacnianie rodziny i ochrona 
życia rodzinnego, ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji, 
podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka”.  Jak 
widzimy, ich działalność znacznie wykracza poza bramy zakładu pracy. 

W swojej pracy przedstawiam relację ze spotkania z wieloletnim członkiem 
NSZZ „Solidarność” i nauczycielem historii właśnie w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Starogardzie Gdańskim – panem Leszkiem Kubiakiem. Podczas tej 
rozmowy dowiedziałam się, jak funkcjonowały związki zawodowe ponad 30 lat 
temu w starogardzkich placówkach edukacyjnych.

Pan Leszek Kubiak ukończył studia magisterskie z historii w 1984 r. na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy rok po studiach pracował w 
Toruniu. Podczas pobytu w domu rodzinnym w Tczewie odwiedził Jana Kulasa, 
historyka, lidera tczewskiej opozycji. Tam poznał Ryszarda Grądmana, który 
od niedawna uczył historii w starogardzkim liceum. Wówczas w tym mieście 
było tylko jedno liceum ogólnokształcące. Pan Leszek nabrał pewnych nadziei 
na powrót na kociewską ziemię, gdyż p. Ryszard przekazał mu informację, iż od 
września (rok 1984) zwalnia się tam etat dla historyka. Po rozmowie z odcho-
dzącym w tamtym roku na emeryturę, ale jeszcze kierującym szkołą, dyrektorem 
Mieczysławem Michnowskim, otrzymał zapewnienie, że od nowego roku szkol-
nego 1984/1985 dostanie pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Tym sposobem od września 1984 roku pan Kubiak naucza naszą starogardzką 
młodzież historii, pełniąc też funkcję wicedyrektora (1992–2002 r.), a przez ko-
lejne 10 lat dyrektora „czerwonego ogólniaka”. Moje kolejne pytania dotyczyły 
już organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w starogardzkiej oświacie.

 Chcieliśmy uczyć zgodnie 
z wiedzą faktyczną. Do 
klasy maturalnej nie było 
podręcznika, ponieważ stary 
wycofano. Tu odnaleźliśmy 
pewną niszę, którą 
wykorzystaliśmy i w formie 
wykładu uczyliśmy m.in. 
o wojnie bolszewickiej, 17 
września, Katyniu, stalinizmie. 
Szybko jednak doszły pewne 
słuchy do dyrekcji. 

HISTORIA
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ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Już w listopadzie do emerytów i rencistów trafią tzw. czternastki. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do ich wypłaty. Aby otrzymać 
świadczenie nie trzeba składać żadnych wniosków.

„Czternastka” będzie przysługiwać osobom, które na 31 października 2021 r. 
będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych 
w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. 
„Czternastki” nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do świadczeń.

„Czternastka” wyniesie 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę dostaną emeryci i renciści, 
których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przy-
padkach „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. 
Na przykład, jeśli emerytura wynosi 3000 zł, „czternastka” będzie obniżona o 100 zł.

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba 
składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze. Czternasta emerytura będzie 
podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od 
tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy zwol-
nionym z podatku. Co ważne, „czternastka” nie będzie podlegała potrąceniom 
i egzekucjom komorniczym.

„Czternastka” trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami.
Komunikat ZUS

Czternasta emerytura 
bez wniosku

Merytoryczna i rzetelna informacja 
jest niezbędna, gdy decydujemy o 
naszych pieniądzach. Szczególnie, 
jeśli decyzja ma zapewnić nam w 
miarę bezpieczną przyszłość oraz 
finansowe wsparcie przyszłej eme-
rytury.

Podczas wrześniowego posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” o zaletach Pracowni-
czych Planów Kapitałowych przeko-
nywał związkowych liderów Krzysztof 
Słomiński, regionalny ekspert PPK. Nie 
wiesz, jak oszczędzać w PPK? Zbyt po-
chopnie zrezygnowałeś i chcesz wrócić 
do oszczędzania? Jak zostać uczestni-
kiem Pracowniczych Planów Kapita-
łowych – na te pytania starał się dać 
odpowiedź Krzysztof Słomiński.

– Trzeba edukować nie nas związ-
kowców, ale pracodawców, w tym człon-
ków zarządów spółek Skarbu Państwa 
– komentował podczas spotkania ZRG 
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczą-
cy związku w Stoczni Gdańskiej (dziś w 
grupie przemysłowej „Baltic”). 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 
to powszechny system oszczędzania, 
skierowany do pracowników, realizo-
wany przy współpracy z pracodawcami 
oraz państwem polskim. Program do-
datkowego i dobrowolnego oszczędza-
nia na emeryturę przeznaczony jest dla 
11,5 miliona osób zatrudnionych. PPK 
obejmują wszystkich pracujących Pola-
ków, niezależnie od formy zatrudnienia, 
za których odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie emerytalne. Posłużą bu-
dowie rodzimego kapitału. To też po-
mysł na część emerytury w przyszłości, 
tworzony solidarnie przez państwo, pra-
cowników i pracodawców.  

Minimalna stawka pracodawcy to 
1,5 proc. wynagrodzenia brutto. Pra-
cownicy mają odkładać 2 proc. od 
pensji brutto, ale najmniej zarabiający 
0,5 proc. Będzie państwowa składka 
powitalna (250 zł) i bonus na koniec 
roku (240 zł).

Jeśli ukończyłeś 18 lat i masz mniej 
niż 55 lat, nie musisz nic robić – praco-
dawca zapisuje cię do programu auto-
matycznie, po 90 dniach zatrudnienia. 
Jeśli masz co najmniej 55 lat, ale nie 
ukończyłeś 70 lat, uczestnikiem progra-
mu zostaniesz po złożeniu pracodawcy 
pisemnego wniosku o zawarcie umowy 
o prowadzenie PPK.

Z planu można się wycofać i wybrać 
pieniądze, ale uwaga – traci się bonusy, 
w tym składkę powitalną i inne formy 
wsparcia państwa (do 30 proc. środ-
ków). Do oszczędzania w PPK można 
wrócić w każdej chwili. Jeśli masz mniej 
niż 55 lat wystarczy, że złożysz praco-
dawcy wniosek o dokonywanie wpłat 
do PPK.

Osoby w wieku 55–70 lat składają 
wniosek o zawarcie umowy o prowa-
dzenie PPK. Wzory wniosków są uni-
wersalne. Zasady przystąpienia do PPK 
są u każdego pracodawcy takie same. 
Po zawarciu umowy o prowadzenie 
PPK w twoim imieniu otrzymasz od 
instytucji finansowej pakiet powitalny, 
zawierający dane do logowania się na 
rachunek PPK.

Co ciekawe,szczególnie w czasie 
pandemii i przy wzroście inflacji do 5,4 
proc., wszystkie fundusze PPK skończyły 
rok 2020 na plusie. Mimo strat spowo-
dowanych pandemią, wyniki inwestycyj-
ne są dobre – od 7,54 proc. dla funduszy 
2025 do 12,47 proc. dla funduszy 2060 
(nie licząc bonusu na start od państwa). 

Średnia to około 9 proc. na plusie.  Suma 
wpłat do PPK na koniec 2020 roku to 
2,5 miliarda złotych, wartość aktywów 
zgromadzonych w PPK to 2,75 miliarda 
złotych. Fundusze PPK zarobiły łącznie 
230 milionów złotych.

Co oznacza to dla uczestnika PPK? 
Jeśli przykładowo przynależy on do 
funduszu zdefiniowanej daty 2025 (w 
2025 roku osiągnie 60. rok życia, ten 
jest w PPK jednakowy dla kobiet i dla 
mężczyzn) i zarabia średnią krajową 
5300 zł brutto, po roku oszczędzania i 
wpłaceniu do PPK 1378 zł, zgromadził 
na rachunku PPK 3061 zł. Stopa zwrotu 
to 122 proc. przy założeniu, że zarów-
no pracownik, jak i pracodawca zasilają 
konto wpłatami podstawowymi, to jest 
odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. Dla wy-
nagrodzenia minimalnego w roku 2021 
w wysokości 2800 zł brutto miesięcznie, 
wpłacając na PPK zaledwie 56 zł w każ-
dym miesiącu pracy, osoba zatrudniona 
posiada na swoim koncie 1666 zł. Do-
brze jest zdawać sobie sprawę, że odkła-
dając pieniądze samodzielnie, czyli bez 
PPK, kwota ta byłaby o wiele niższa i 
wynosiłaby 672 zł.

Średnio do każdej wpłacanej złotów-
ki pracownik otrzymuje drugą w formie 
dopłat od państwa i pracodawcy.

Nie ma nic za darmo i średnia wy-
sokość wynagrodzenia za zarządzanie 
waha się od 0,24 proc. dla funduszy 
2020 do wysokości 0,41 proc. dla 2060. 
Średni koszt wynagrodzenia za zarzą-
dzanie funduszami PPK wyniósł 0,35 
proc. Koszt ten jest ograniczony ustawą 
do 0,5 proc. za zarządzanie.

Wszystkich zainteresowanych za-
chęcamy do korzystania z portalu www.
mojeppk.pl

Artur S. Górski

Kapitał na emeryturę

Rutyna, dekoncentracja i lekceważenie przepisów BHP to główne powody 
wypadków przy pracy. W niektórych branżach wystarczy chwila nieuwagi, 
aby doszło do wypadku. Co zrobić, gdy już tak się stanie? Jakie świadczenia 
powypadkowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można otrzymać?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 
spowodowało uraz lub śmierć  i nastąpiło w związku z pracą. Z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu tego roku w wypadkach 
przy pracy ucierpiało 27,2 tys. osób. To o ponad 13 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Osoby, które zmarły na skutek wypadku, stanowiły 0,3 proc. wszystkich ofiar (o 0,1 
proc. więcej niż rok temu). W woj. pomorskim do końca czerwca poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy zostało 1649 osób. Siedem osób zmarło, a 17 doznało 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Spośród wszystkich ofiar wypadków przy pracy 
w naszym województwie 572 stanowiły kobiety.

Wypadki najczęściej zdarzają się w górnictwie i przemyśle wydobywczym, gospo-
darowaniu ściekami i odpadami, dostawie wody i rekultywacji  oraz w opiece zdro-
wotnej i pomocy społecznej. Najmniej narażeni są pracownicy branży informacyjnej i 
komunikacyjnej, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz usługowej. Ponad 60 
proc. wypadków spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracownika. 

Ubezpieczony, który ulegnie wypadkowi w pracy, może liczyć na jednorazowe 
odszkodowanie z ZUS – które w wypadku śmierci należy się także członkom ro-
dziny – a także na rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową i doda-
tek pielęgnacyjny. Rodzina zmarłego może otrzymać rentę rodzinną. Świadczenia 
przysługują osobom zatrudnionym na umowę o pracę, prowadzącym działalność 
gospodarczą oraz zatrudnionym na umowę agencyjną bądź umowę zlecenie. Wy-
sokość świadczeń wypadkowych zależy od wysokości zarobków i stażu pracy. W 
przeciwieństwie do zwykłej renty, gdzie trzeba wykazać odpowiedni okres skład-
kowy i nieskładkowy, w przypadku rent wypadkowych świadczenie przysługuje 
nawet, gdy wypadek wydarzy się w pierwszym dniu pracy.

Należy pamiętać, że aby ubiegać się o świadczenie wypadkowe trzeba złożyć wy-
magane dokumenty, m.in. protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który 
wystawia pracodawca. Do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o stanie 
zdrowia. ZUS, jeżeli uzna, że dokumenty są niewystarczające bądź istnieją niejasności, 
może zażądać od zakładu pracy lub poszkodowanego dodatkowych wyjaśnień. Co 
ważne, żadne ze świadczeń powypadkowych nie może być wypłacone, jeśli okaże się, że 
ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie 
życia i zdrowia, i udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku, a także gdy 
przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był np. nie-
trzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Osoby, które pracują w szarej strefie, często nie zdają sobie sprawy z konsekwen-
cji, na jakie narażają siebie i swoją rodzinę. W razie nieszczęścia nie przysługuje im 
żadne świadczenie wypadkowe. W praktyce oznacza to, że zostaną bez środków do 
życia i bez możliwości podjęcia pracy ze względu na stan zdrowia.

Krzysztof Cieszyński  
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Wypadek przy pracy? 
Sprawdź, jakie otrzymasz 
świadczenia z ZUS

Utrata satysfakcji z wykonywania 
pracy, uczucie nieustannego stresu, 
niezadowolenia z wyników, poczu-
cie braku rozwoju osobistego, a tak-
że chroniczne zmęczenie – to tylko 
niektóre z objawów wypalenia za-
wodowego. Od 1 stycznia 2022 roku 
wypalenie zawodowe znajdzie się 
na liście chorób Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO).

Wypalenie zawodowe występuje 
wtedy, gdy praca przestaje dawać satys-
fakcję, pracownik przestaje się rozwijać 
zawodowo, czuje się przepracowany i 
niezadowolony z wykonywanego zaję-
cia, które niegdyś sprawiało mu przy-
jemność. Najczęściej jest wynikiem 
stresu wynikającego z przepracowania 
i dotyczy zawodów wymagających in-
tensywnych kontaktów z ludźmi. Wy-
palenie zawodowe najczęściej dotyka 
psychologów, pedagogów, spedytorów, 
lekarzy, kierowców autobusu, nauczy-
cieli, pielęgniarek. Co ciekawe, syn-
drom wypalenia zawodowego dotyczy 
często osoób cierpiących przedtem na 
pracoholizm.

Problem wypalenia zawodowego 
jest na tyle istotny, cierpi na niego 4,2 
proc. pracujących osób na świecie, że 
ustanowiono nawet Międzynarodowy 

L-4 na wypalenie zawodowe

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

Dzień Walki z Wypaleniem Zawodo-
wym, który przypada na 14 września.

Fakt wpisania na listę chorób ozna-
cza, że można na tę przypadłość uzy-
skać np. zwolnienie lekarskie. I tak od 
1 stycznia 2022 r.  lekarze będą mogli 
wypisywać L-4, jeśli uznają, że cierpi-
my na wypalenie zawodowe. Podobnie 
jak w przypadku depresji, zwolnienie 
z tego powodu pozwoli na swobodne 
poruszanie się, jak pójście na zakupy 
czy basen.

Aby ustalić stopień wypalenia za-
wodowego, używa się różnych metod, 
np. kwestionariusz Christiny Maslach 
czy kwestionariusz wypalenia zawo-
dowego. 

Wypaleniu zawodowemu mogą 
towarzyszyć także objawy psychoso-
matyczne, takie jak: bóle głowy, bez-
senność, brak energii czy częstsza za-
chorowalność (np. na przeziębienie).

W walce z wypaleniem zawodowym 
najważniejsza jest profilaktyka i tutaj 
dużą rolę mogą spełnić pracodawcy, 
przede wszystkim przez działania edu-
kacyjne, które uczą pracowników dba-
nia o swój stan emocjonalny poprzez 
zachowanie równowagi pomiędzy 
obszarem zawodowym a osobistym. 
W pierwszym etapie wypalenia zawo-
dowego pracownik, jeśli ma świado-
mość problemu, może sobie pomóc 
sam. Wystarczy pójść na krótki urlop, 
na którym oderwiemy się od proble-
mów z pracą. Wypoczęty organizm ła-
twiej się zregeneruje. W zaawansowanej 
fazie leczenie wypalenia zawodowego 
wymaga porady specjalisty, psychologa 
lub psychoterapeuty.

Małgorzata Kuźma

Więcej na stronie projektu  
„Godna praca to bezpieczna praca”
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A sprawiedliwy choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek 
Księga Mądrości (4.7)

Naszej Koleżance Dorocie Machut wyrazy głębokiego współczucia   
z powodu śmierci

 Ojca 
składają 

Koleżanki i Koledzy z Biura Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” oraz członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność” 

Osoby przechodzące na emeryturę 
w miesiącu czerwcu od lat zgłaszały 
problem, że ich świadczenia są niż-
sze, niż byłyby, gdyby przeszły na 
emeryturę w innym miesiącu. Róż-
nica pomiędzy emeryturą czerwco-
wą a już na przykład lipcową mogła 
wynosić nawet kilkaset złotych.

18 września 2021 r. zaczęła obowią-
zywać ustawa, na podstawie której przy 
ustalaniu prawa do emerytury w czerw-
cu i wyliczaniu wysokości świadczenia 
ZUS uwzględni wszystkie waloryzacje 
– roczną i kwartalne.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych z urzędu przeliczy na korzyst-
niejszych zasadach czerwcowe emery-
tury, które przyznano w tym roku. 
Osoby te nie będą musiały składać 
żadnego wniosku.

Mechanizm waloryzacji

Sposób waloryzacji składek eme-
rytalnych zaewidencjonowanych na 
indywidualnym koncie ubezpieczone-
go oraz sposób waloryzacji kapitału 
początkowego jest bardzo ważny ze 
względu na ich bezpośredni wpływ na 
wysokość przyznanej emerytury. Wyso-
kość świadczenia zależy więc od final-
nej kwoty składek oraz kapitału począt-
kowego; dla zachowania ich realności 
konieczna jest ich waloryzacja.

Składki zaewidencjonowane na in-
dywidualnym koncie ubezpieczonego 
waloryzowane są co roku, przy zasto-
sowaniu rocznego wskaźnika walo-
ryzacji. Waloryzację składek przepro-
wadza się od dnia 1 czerwca każdego 
roku. Waloryzacji rocznej podlega 
kwota składek zaewidencjonowanych 
na koncie ubezpieczonego wg stanu 

na dzień 31 stycznia roku, za który jest 
przeprowadzana waloryzacja. 

Metoda rocznej waloryzacji nie 
uwzględnia jednak waloryzacji składek 
za ostatnie miesiące pracy przed przej-
ściem na emeryturę, zaewidencjonowa-
nych po dniu 31 stycznia. Dlatego też 
mechanizm rocznej waloryzacji uzupeł-
niony został waloryzacją kwartalną, za 
ostatnie kwartały niestanowiące pełne-
go roku kalendarzowego. 

Zgodnie z art. 25a ustawy emery-
talnej przy ustalaniu wysokości eme-
rytury kwota składek na ubezpiecze-
nie emerytalne zewidencjonowanych 
na koncie ubezpieczonego po 31 
stycznia roku, za który przeprowa-
dzono ostatnią waloryzację roczną, 
jest waloryzowana kwartalnie. W 
przypadku ustalania wysokości eme-
rytury w:
 I kwartale danego roku – ostatniej 

kwartalnej waloryzacji składek do-
konuje się za III kwartał poprzed-
niego roku,

 II kwartale danego roku –  ostatniej 
kwartalnej waloryzacji składek do-
konuje się za IV kwartał poprzed-
niego roku,

 III kwartale danego roku – ostat-
niej kwartalnej waloryzacji składek 
dokonuje się za I kwartał danego 
roku,

 IV kwartale danego roku – ostat-
niej kwartalnej waloryzacji składek 
dokonuje się za II kwartał danego 
roku.

Metoda liczenia dodatkowej, uzu-
pełniającej kwartalnej waloryzacji 
składek, została określona w art. 
25a ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, natomiast zasady waloryzacji 

kapitału początkowego w art. 173 
ustawy. 

Do wyliczenia emerytury przyzna-
wanej jedynie w czerwcu, zgodnie z 
wcześniejszymi przepisami, składki 
podlegały waloryzacji rocznej, ale już 
nie waloryzacji kwartalnej.

W konsekwencji złożenie wniosku 
o emeryturę w czerwcu powodowało 
przyznanie znacznie niższego świadcze-
nia emerytalnego niż w pozostałych 11 
miesiącach. 

Aktualna nowelizacja zmieniła zasa-
dy wyliczania emerytur na stałe, dlate-
go w przyszłości osoby kończące wiek 
emerytalny w czerwcu będą mogły bez 
obaw składać wnioski o świadczenia 
w tym miesiącu. Zmiana przepisów 
obejmuje także emerytury przyzna-
ne w czerwcu 2021 r. i renty rodzinne 
przyznane po członkach rodziny, któ-
rzy zmarli po 31 maja tego roku. 

Zgodnie z ustawą osobom, którym 
zostały przyznane emerytury w czerw-
cu tego roku, świadczenia te zostaną 
przeliczone z urzędu, z uwzględnie-
niem ustawowych zmian – w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie prze-
pisów. 

W tej chwili nie obowiązuje prawo 
do wyrównania emerytur wstecz, tym 
samym ZUS nikomu z seniorów nie 
wyrówna strat poniesionych w latach 
2009–2019. 

Podstawa prawna – ustawa z dnia 24 
czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1621).

Stan prawny na 21.09.2021 r.
Maria Szwajkiewicz

Emerytury czerwcowe – zmiany  
w przepisach 

Koledze Piotrowi Wojciechowskiemu  wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

 Żony Joanny
składają 

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

Nie zdążyłeś skorzystać z Polskiego 
Bonu Turystycznego w wakacje? Nie 
szkodzi. Można przy jego użyciu za-
płacić np. za weekendowy wyjazd 
czy zimowisko. Bonów można uży-
wać do końca marca 2022 r., ale sam 
nocleg czy impreza może się odbyć 
nawet po tej dacie. Do tej pory 
mieszkańcy Pomorza wykorzystali 
bony turystyczne o wartości blisko 
113 mln zł.

Z Polskich Bonów Turystycznych 
można korzystać od połowy sierpnia 
ubiegłego roku. Bon przysługuje na 
dziecko, które ma prawo do świad-
czenia wychowawczego lub dodatku 
wychowawczego „Rodzina 500+”. Na 
każde dziecko można otrzymać 500 
zł, a w przypadku dziecka z niepełno-
sprawnością „dodatkowy” bon o takiej 
samej wartości. 

Bonem można płacić za usługi hote-
larskie i imprezy turystyczne na terenie 
Polski. Można też nimi opłacić jedno-

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Bon turystyczny nie tylko na wakacje 

Można odejść na zawsze.
By stale być blisko

Ks. Jan Twardowski

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki  

ś.p.

Ewy Kuczyńskiej
Od 1995 r. członkini NSZZ „Solidarność”, od 2006 r. przewodniczącej 

największego w Gdańsku  Koła w Szkole Podstawowej nr 81
oraz  członkini Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, w latach 2008–2018 
członkini Prezydium KM, członkini Rady Międzyregionalnej Sekcji 

Oświaty i Wychowania w latach 2014–2018.
Odznaczonej Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Droga Ewo, wnosiłaś  do naszego środowiska bardzo wiele dobra, 
pozytywnych działań, wiele optymizmu  i uśmiechu.

Z wielką empatią i zaangażowaniem pomagałaś wszystkim, którzy tej 
pomocy potrzebowali. Nigdy nie przeszłaś obojętnie wobec nieszczęścia 

drugiego człowieka.
Dziękujemy również za wspólnie podejmowane działania na rzecz 

gdańskiej oświaty. Dziękujemy za chwile, które dane nam było razem 
przeżyć, za Twoją obecność wśród nas.

Pozostaniesz w naszej pamięci i modlitwie. Odpoczywaj w pokoju.
Rodzinie, którą cierpieniem napełniło Twoje  odejście, składamy

 wyrazy najszczerszego współczucia, wsparcia i otuchy w tych trudnych 
chwilach. 

Koleżanki i Koledzy, członkowie Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zs. w Gdańsku

dniowe wycieczki wraz z wszelkimi 
atrakcjami przewidzianymi w ramach 
danej oferty. Organizatorzy mogą do-
wolnie kompletować pakiety usług, 
włączając w to m.in. usługi przewod-
nickie, przejazdy autokarem, zwiedza-
nie muzeów, galerii i skansenów, rejsy 
statkiem, zajęcia rekreacyjne i inne ak-
tywności turystyczne oraz sportowe. W 
ten sposób program uwzględnia specy-
fikę zorganizowanego wypoczynku. 

Przy użyciu bonu można płacić 
podmiotom, które zarejestrowały się 
na liście prowadzonej przez Polską Or-
ganizację Turystyczną. Obecnie jest ich 
blisko 27 tys. w całym kraju. Ich listę 
można sprawdzić na stronach www.
bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl 
lub www.polska.travel. 

Aby otrzymać bon, nie trzeba skła-
dać żadnych wniosków. Jego obsługa 
odbywa się wyłącznie na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE ZUS). 
Można go aktywować w dowolnym 
momencie (np. na kilka dni przed pla-

nowanym wypoczynkiem), po podaniu 
danych kontaktowych (adres e-mail i 
numer telefonu komórkowego). 

Płatności bonem są realizowane 
poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usłu-
gę, trzeba pokazać w podmiocie tury-
stycznym specjalny numer przypisany 
do bonu, a następnie jednorazowy kod 
autoryzacyjny. 

Bon będzie ważny do 31 marca 2022 
r. i nie podlega wymianie na gotówkę 
ani inne środki płatnicze.

Osoby, które nie mają jeszcze swoje-
go profilu na PUE ZUS, mogą go zało-
żyć w każdej chwili, samodzielnie przez 
Internet, albo w każdej placówce ZUS.

Mieszkańcy Pomorza aktywowali 
blisko 191 tys. bonów turystycznych o 
łącznej wartości ponad 174 mln zł. To 
blisko 70 proc. z wszystkich, jakie zo-
stały dla nich przygotowane. 

Krzysztof Cieszyński  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p.

Ewy Kuczyńskiej
(1954 – 2021)

Była członkiem Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przewodniczącą 

jednego z największych Kół w Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku.
W latach 2014 – 2018 była członkiem Rady Sekcji. Zmarła po ciężkiej 

chorobie. Była osobą prawą, szanowaną przez współpracowników, 
przyjazną drugiemu Człowiekowi. Zawsze uśmiechnięta, pełna optymizmu.

Spoczywaj w Pokoju.
Bożena Brauer, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku
Wojciech Książek, Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku
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AKTYWNI ZWIĄZKOWCY

– Jest Pan aktywny w sportach zwią-
zanych głównie z wodą. To zamiło-
wanie ma związek z tym, że mieszka 
Pan w powiecie nadmorskim? 

– Tak. Mieszkając w Lęborku mam 
30 kilometrów do morza, ale głównie 
pływam na jeziorze Sarbsko, w Łebie 
na Morzu Bałtyckim lub na Zatoce 
Puckiej w okolicach Chałup, Kuźnicy 
i Jastarni.

– Czyli nie od strony otwartego mo-
rza, ale Zatoki Puckiej. Tam fale są 
niższe? Jest bezpieczniej?

– W zasadzie zawsze chodzi o bez-
pieczeństwo, ale to kierunek wiatru 
jest tutaj najważniejszy, ponieważ nie 
zawsze można pływać na otwartym 
morzu. Gdy wiatr wieje z południa, to 
lepiej jest pływać po stronie zatoki, ale 
gdy wiałby od strony zachodniej lub 
północno-wschodniej lepiej byłoby 
być po stronie morza. Tak zresztą było 
ostatnio, gdy pływałem przy północ-
nym wietrze na dużych falach.

– Uprawia Pan windsurfing, jak i ki-
tesurfing. Co było pierwsze? 

– Windsurfing, który uprawiałem od 
roku 2000. Właśnie wtedy rozpoczęła 
się moja przygoda ze sportami wodny-
mi albo – bo tak to się właściwie nazy-
wa – sportami żaglowymi. Wówczas po 
raz pierwszy postawiłem nogi na desce. 
Było to w Łebie, gdzie znajdowała się 
wypożyczalnia sprzętu. Spróbowałem i 
tak mi się spodobało, że po powrocie 
do Lęborka zacząłem dopytywać i szu-
kać, czy ktoś ma coś takiego na sprze-
daż. Szybko znalazłem używany sprzęt, 
który miał kolega. Po zakupie zacząłem 
pływać najpierw w okolicach Lęborka 
na Jeziorze Lubowidzkim. Tylko okaza-
ło się, że to jezioro otoczone lasami, nie 
nadaje się do pływania, bo wiatr tutaj 
bardzo kręci. Wtedy dowiedziałem się o 
jeziorze Sarbsko koło Łeby, gdzie panu-
ją zdecydowanie lepsze warunki i gdzie 
jest spot, czyli miejsce do uprawiania 

Warto realizować marzenia
Rozmowa z Dariuszem Kosiorem, przewodniczącym Komisji Zakładowej  
NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku

sportów wodnych, zarówno windsur-
fingu, jak i kitesurfingu, który już także 
rozpowszechnił się w Polsce.

– Może Pan wskazać różnice pomię-
dzy obiema formami?

– Windsurfing to sport, w którym 
pływa się na desce z żaglem. W przy-
padku kitesurfingu pływa się na desce, 
która przypomina bardziej snowboard. 
Siłą napędową jest latawiec, który ma 
od 6 do nawet 18 metrów powierzchni. 
W zależności od wagi i siły wiatru używa 
się różnej wielkości latawców, ja używam 
najczęściej 12-metrowego.

– Są to sporty, które zapewne wyma-
gają sporych inwestycji związanych 
z kupnem sprzętu?

– Nawet bardzo sporych. Nowy lata-
wiec, deska, do tego pianka i trapez to 
wydatek około 10 tysięcy złotych. Tyle 
kosztuje podstawowy sprzęt, oczywiście 
nowy. Używany komplet można kupić 
za około 5 tysięcy złotych.

Na długo wystarcza taki komplet? 
Czy często trzeba coś wymieniać?

– Latawiec wystarcza mi na 3–4 lata, 
w tym roku kupiłem dwa nowe lataw-
ce, za które zapłaciłem ponad 10 tysięcy 
złotych. 

– Osoby, które są zainteresowane 
tym sportem, ale nie są do końca 
pewne, czy im to odpowiada, mogą 
wypożyczyć sprzęt, zanim się zdecy-
dują na większy wydatek?

– Jest to sport ekstremalny, więc 
tutaj nie ma możliwości wypożyczenia 
sprzętu komuś, kto nie potrafi pływać. 
Najpierw trzeba zrobić kurs, który jest 
odpowiednio klasyfikowany i dopiero 
trzeci poziom uprawnia do wypoży-
czenia sprzętu. Jeśli nie ma się tych 
uprawnień, to żadna wypożyczalnia nie 
zrobi tego, ponieważ jest to zbyt drogi 
sprzęt, który można łatwo zepsuć, np. 
rozerwać latawiec czy wręcz zrobić so-

bie krzywdę. Jak powiedziałem, jest to 
sport ekstremalny i co roku zdarza się 
kilka, kilkanaście wypadków. Bywają 
także wypadki śmiertelne.

– Istnieje w takim razie możliwość 
skorzystania z ubezpieczenia?

– Tak, są firmy, które ubezpieczają 
od sportów wysokiego ryzyka, m.in. od  
kitesurfingu.

– Powiedział Pan, jak to się zaczęło 
w Pana przypadku, ale nie wspo-
mniał Pan, czy zaczynał samodziel-
nie, czy miał jakiegoś nauczyciela?

– W obu przypadkach, zarówno 
windsurfingu, jak i kitesurfingu na po-
czątku byłem zupełnie sam. Nie miałem 
od kogo się nauczyć. Gdy zainteresowa-
łem się kitesurfingiem miałem już dużą 
wiedzę i doświadczenie z windsurfingu, 
dlatego podjąłem wyzwanie i postanowi-
łem nauczyć się sam. Nie znałem bowiem 
nikogo w okolicy z tymi umiejętnościami. 
Kupiłem podstawowy sprzęt i poszedłem 
na jezioro. Nauka szła mi bardzo ciężko, 
ponieważ zwyczajnie nie wiedziałem, 
jak sterować latawcem, to zupełnie coś 
innego niż windsurfing. Gdybym miał 
rozpoczynać jeszcze raz, to na pewno 
zacząłbym od lekcji w certyfikowanej 
szkole, gdzie mógłbym nauczyć się przy-
najmniej podstaw. Wówczas jednak, gdy 
ja próbowałem, nie było jeszcze szkółek i 
wszystko musiałem sam robić.

– Czy osobom zainteresowanym, ale 
jeszcze niewprawionym jednoznacz-
nie sugeruje Pan skorzystanie z pro-
fesjonalnej szkoły.

– Tylko i wyłącznie. Trzeba wziąć 
przynajmniej 10 godzin lekcji, aby mieć 
jakieś podstawy. Teraz ten sport jest już 
bardzo rozwinięty w Polsce i znajdzie-
my wiele miejsc, gdzie można pływać. 
A jeśli ktoś lubi ciepło, może polecieć 
zimą do Egiptu. Tym bardziej że pobyt 
nad polskim morzem może kosztować 
tyle samo albo i więcej.

– Pan nie tylko pływa, ale również 
nurkuje. Czy w takim przypadku 
trzeba mocno pogłębić umiejętno-
ści pływackie, żeby można było bez-
piecznie schodzić pod wodę?

– W zasadzie nurek nie musi umieć 
pływać na wodzie. Ja co prawda pły-
wam, ale swoją przygodę rozpocząłem 
jeszcze przed wojskiem, które powołało 
mnie na kurs dla płetwonurków. Trwał 
on około roku i najpierw były to ćwi-
czenia na basenie, potem jedno zgru-
powanie nad jeziorem Lubowidz koło 
Lęborka, a później następne, zorganizo-
wane w Jastarni, gdzie nurkowaliśmy na 
większych głębokościach przekraczają-
cych 10 metrów. W ten sposób rozpo-
częła się moja przygoda. Dziś nurkuję 
głównie, gdy jestem w Egipcie, a jeżdżę 
tam dosyć często, ponieważ raz albo 
dwa razy do roku. Gdy wieje, pływam 
na kitesurfingu, a jeśli nie, to wypływa-
my na rafy. „Snurkować” też można bli-
sko hotelu, tam wystarczy tylko sprzęt 
ABC, czyli maska, fajka i płetwy.

– Czy transport takiego sprzętu sa-
molotem nie stanowi problemu?

– Jeśli lecę na kitesurfing, zabieram 
sprzęt ze sobą, ale w przypadku nur-
kowania już nie, ponieważ się to nie 
opłaca. Lepiej jest go wypożyczyć na 
miejscu.

– Czy na Pomorzu jest wiele szkół, 
które uczą nurkowania? 

– W okolicach Lęborka, gdzie miesz-
kam, nie ma, ale są szkoły w Trójmieście. 
Jeden ośrodek znajduje się również w 
Chmielnie na Kaszubach i można tam 
przejść tzw. intro, a więc pływanie z in-
struktorem, ponieważ trzeba pamiętać, że 
nurkowanie nie jest sportem dla każdego. 
Przede wszystkim trzeba być bardzo zdro-
wym i mieć zdrowe uszy oraz zęby. Nie 
można sobie pozwolić na to, aby schodzić 
na jakąś głębokość bez szkolenia.

– Czy przyczyną jest ciśnienie?
– Tak. Nurkując na określoną głę-

bokość trzeba na bieżąco wyrównywać 
ciśnienie w uszach, które są połączone 
z jamą nosową przez trąbkę Eustachiu-
sza. Jeśli człowiek nie wyrówna ciśnie-
nia, to może pęknąć bębenek. Takie 
wypadki się zdarzają.

– A zęby?
– Również zastanawiałem się, co 

ma to wspólnego z nurkowaniem, ale 
okazuje się, że gdy zęby są zdrowe, to 
wszystko jest w porządku, natomiast, 
gdy są np. źle zaplombowane albo 
niezdrowe, to w środku mogą pojawić 
się kanały powietrzne, które potrafią 
uszkodzić ząb. W ten sposób wyjaśniali 
to nam instruktorzy.

– Czego jeszcze uczą kursantów? Jak 
wygląda taki kurs?

– Najpierw jest teoria, a więc np. 
nauka sygnałów, jakie przekazuje się 
sobie pod wodą; czy chcemy się wynu-
rzyć, czy zejść głębiej, czy jest zimno, 
czy dzieje się coś złego. Tak więc za-
nim się zanurkuje, jest dużo teorii, aby 
umieć się porozumiewać z instrukto-
rem, ponieważ prawie nikt nie nurkuje 
sam. Prawie wszystkie nurkowania od-
bywają się w parach, aby jedna osoba 
mogła w razie potrzeby pomóc drugiej 
w sytuacji, gdy nie zadziała aparat albo 
zabraknie powietrza. Coś takiego nie 
powinno się wydarzyć, ale to tylko 
sprzęt. Jeśli zawiedzie, to obok jest dru-

gi płetwonurek, który ma dodatkowy 
ustnik. Ewentualnie może podać swój, 
aby powoli się wynurzać, oddychając 
z jednej butli. Bo, zwracam uwagę, nie 
można natychmiast wypływać z dużej 
głębokości, jeśli przebywało się na niej 
dłuższy czas, np. pół godziny lub więcej. 
Coś takiego groziłoby rozedmą płuc, 
chorobą azotową lub nawet śmiercią. 
To wszystko musi trwać, a wynurzanie 
musi być bardzo powolne.

– Chciałbym Pana zapytać jeszcze 
o paralotnie, ponieważ oprócz pły-
wania na wodzie i pod wodą, rów-
nież Pan lata. Jak to się rozpoczęło?

– Kilka lat temu, gdy pojawiła się 
taka możliwość, poszedłem na kurs i za-
liczyłem dwa etapy. W ramach pierw-
szego, podstawowego, mieliśmy sporo 
teorii. Trwało to tydzień, od wczesnego 
ranka do zachodu słońca. Przy każdych 
sprzyjających warunkach próbowali-
śmy biegać ze skrzydlem (paralotnią) 
po pasie startowym, na początku bez 
wzbijania się w górę, ale po to, aby za-
znajomić się. Gdy natomiast pogoda nie 
dopisywała, dalej przerabialiśmy teorię, 
następnie pod koniec kursu mieliśmy 
już pierwsze starty za pomocą wycią-
garki.

Jak to wyglądało?
– Startowaliśmy z wysokości 10–15 

metrów, przelatywaliśmy około 50 
i znowu lądowaliśmy. Następnie znowu 
w górę i w dół. Gdy ktoś „załapał” ten 
etap i potrafił bezpiecznie wystartować 
i wylądować, to instruktor przekazywał 
takiego kursanta dalej, żeby wystarto-
wał, zatoczył koło nad lotniskiem i na-
stępnie wylądował. Oczywiście przez 
cały czas funkcjonowała komunikacja 
z instruktorem, który wskazywał, co 
zrobić, np. którą ręką i ile zaciągnąć 
sterówkę, aby skręcić. Tutaj już samo 
przechylanie ciała pomaga przy wyko-
nywaniu manewru.

– Takie wyczucie każdego ruchu pa-
ralotni i skutków ruchu ciałem wy-
maga zapewne doświadczenia. 

– Tak, dlatego przez cały czas trze-
ba mieć kontakt z instruktorem, który 
mówi np.: pociągnij lewą sterówką oko-
ło 15 centymetrów i przechyl ciało lekko 
na lewo. Wówczas paralotnia faktycznie 
ładnie skręcała w lewo. Oczywiście za-
wsze robi się to w sprzyjających warun-
kach. Gdy ja się uczyłem, wstawaliśmy 
około 3–4 rano, ponieważ wówczas 
było najspokojniej w powietrzu, a więc 
bez wiatru i turbulencji. Trenowaliśmy 
zaraz po świcie, ponieważ później mo-
głoby być już niebezpiecznie, zwłaszcza 
dla osób początkujących. Po kursie i eg-
zaminie państwowym na pilota paralot-
ni latałem już zarówno w Polsce oraz we 
Włoszech, Słowenii, a nawet na klifach 
w Maroku. 

– Spotkał się Pan z przypadkiem 
osoby, która chciała przełamać lęk 
wysokości, próbując latać? 

Tak – był taki starszy pan, który 
zdecydował się na kurs pilota para-
lotni, ponieważ było to marzenie jego 
życia. Stwierdził, że co go nie zabije, to 
go wzmocni. Zrobił więc kurs, polatał, 
ale już nie kontynuował tego sportu 
później. W każdym razie spełnił swoje 
marzenie.

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Siłą napędową kitesurfingowej deski jest latawiec, który ma od 6 do nawet 18 metrów powierzchni. Na zdjęciu Dariusz Kosior. 
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Ostatnio w telewizji i prasie królują słowa: „spektakularny”, „ewi-
dentny” i „enigmatyczny”. Niektórzy dziennikarze i ich goście w cza-
sie jednej wypowiedzi powtarzają je kilka razy. Przypomnę, co one 
oznaczają, jakie jest ich pochodzenie oraz jakimi wyrazami możemy 
je zastępować.

Spektakularny

Najczęściej słyszymy lub czytamy, że był to spektakularny sukces, awans, gest, 
spektakularna klęska, porażka, spektakularne zwycięstwo. Warto też przytoczyć 
kilka przykładów użycia wyrazu „spektakularny” znajdujących się w Narodowym 
Korpusie Języka Polskiego*): 
*  Ma to być „najbardziej spektakularna  operacja komandosów od zakończenia 

drugiej wojny światowej”.
*  Potrzebna mi pomoc mniej spektakularna. Ale bardziej konkretna... 
*  Tymczasem w polskim Sejmie trwa maraton rozpoczęty spektakularną awan-

turą.
Zastosowanie słowa spektakularny jest w tych przykładach uzasadnione, ale 

powtarzanie co chwilę jednego sformułowania wywołuje pytania: Czy nie można 
zastąpić tego wyrazu innym, czy polszczyzna jest tak uboga? Sprawdźmy.

Słowo „spektakularny” pochodzi z języka francuskiego (spectaculaire) i znaczy: 
‘mający charakter, cechy widowiska; pokazowy’, ‘sprawiający duże wrażenie lub 
zwracający na siebie uwagę’. A zatem wyraz „spektakularny” możemy w różny 
sposób zastąpić: robiący wrażenie, mający charakter widowiska, widowiskowy, poka-
zowy, efektowny, fenomenalny, niezwykły, olśniewający, oszałamiający, wyjątkowy.

Ewidentny

Co bywa ewidentne? Możemy to także sprawdzić w Korpusie. Oto autentyczne 
przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w NKJP:
*  Tu mechanizm był podobny – ewidentna działalność przestępcza, tym razem 

wyjątkowo parszywa, bo…
*  Nawet jeśli sprawa jest ewidentna i wystarczyłoby jedno moje zdanie, by rozwiać 

wątpliwości, nie mogę...
*  Jest to ewidentna pomyłka
*  Niewinność moja była ewidentna 
*  Przede wszystkim jej treść stanowiła ewidentną niesprawiedliwość w sprawie 

emerytur ludzi, którzy brali czynny udział w...
*  Mamy do czynienia z ewidentną walką polityczną o kierownictwo.
*  Mnie od razu podwójną porcję kawy, mając w nosie jej ewidentną szkodli-

wość.

Proponuję sprawdzić, czy sprawa, działalność, pomyłka, kawa mogą być tylko 
ewidentne, czy można ten przymiotnik zastąpić innym słowem.

Wyraz ewidentny wywodzi się z języka łacińskiego (evidens) i  znaczy: ‘oczy-
wisty, wyraźny, widoczny’. Podobnie jak wyraz  „spektakularny”, tak i „ewident-
ny” można zastąpić. Zamiast powtarzać „ewidentny”, warto skorzystać z wyrazów:  
oczywisty, wyraźny, widoczny, bezdyskusyjny, bezsporny, bezsprzeczny, jaskrawy, 
jasny, jednoznaczny, namacalny, niedwuznaczny.

Enigmatyczny

To także wyraz, który można zastąpić innym słowem. Przymiotnik „enigma-
tyczny” znaczący: ‘zagadkowy, tajemniczy’  oraz ‘niejasny, trudny do zrozumienia’, 
pochodzi od rzeczownika „enigmat”, wywodzącego się od greckiego rzeczownika 
aínigma. Wobec tego zdanie  „Na drzwiach znajdował się enigmatyczny rysunek” 
mogłoby brzmieć także: „Na drzwiach znajdował się tajemniczy rysunek”.

Reasumując

 Nie jestem przeciwniczką stosowania opisywanych słów, ale ich nadużywania. 
Wielokrotne ich powtarzanie w krótkiej wypowiedzi razi i sugeruje, że nie można 
zastąpić tych wyrazów innymi sformułowaniami. Jak wynika z obserwacji, mamy 
wiele możliwości zastąpienia słów: spektakularny, ewidentny, enigmatyczny i dla-
tego proponuję z nich korzystać.

Barbara Ellwart

*) Narodowy Korpus Języka Polskiego to zbiór tekstów zawierających typowe 
użycia słów i konstrukcji językowych.

Krzyżówka z Roksaną Węgiel NA KOŃCU JĘZYKA

Spektakularny, 
enigmatyczny 
i ewidentny

CZYTELNICY I MY

Litery w szarych kratkach, czytane rzę-
dami, utworzą hasło – myśl ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

POZIOMO
1) …  Węgier dwa bratanki, 7) miasto 
w Pomorskiem z zamkiem krzyżac-
kim, 10) obok chrzanu, 11) czarujący, 
nieziemski, 12) materiał na rajstopy, 
13) wywożenie ludzi z miejsc zagrożo-
nych, 14) śnieg na drzewie, 17) pieniądze 
w Brazylii, 20) młode ptaka domowego, 
21) …z kapustą, 22) młody jeleń, 23) cie-
śnina między Wolinem a Uznamem, 
24) śluzowa, fotogra�czna,  25) kręci 
głową, 26) belgijskie miasto gazu 
bojowego, 32) uprzywilejowana grupa 
społeczna, 35) rodzaj białaczki, 36) część 
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36 37
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39 40

mikroskopu, 37) zasłaniana kurtyną, 
38) podopieczny Paulo Sousy, 39) sklejka, 
40) rodzaj lampy wiszącej. 

PIONOWO
1) Picasso, malarz, 2) znany ośrodek dla 
niewidomych, 3) dawn. bogaty chłop, 
4) achtel, 5) hebel, 6) walka …, czyli 
w bliskim kontakcie, 7) dawn. statek 
do transportu zboża, 8) rodzaj zamszu, 
9) przezroczyste tkaniny, 15) nie ma 
go mięczak, 16) … łóżka do spania, 
18) w konkursie … dla dzieci zwyciężyła 
Roksana Węgiel, 19) przed magisterium, 
26) miasto portowe w Szwecji, 27) prze-
szkadza złej tanecznicy, 28) … Kępa 
w Warszawie, 29) miasto w Anglii, siedzi-
ba znanego klubu piłkarskiego, 30) bok 

głowy, 31) punkt honoru, ambicja, 
32) manna, perłowa, 33) narzędzie żeńca, 
34) kolczasta jaszczurka.

(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 rozwią-
zanie Krzyżówki z zadatkiem z nr. 
7-8/2021. Otrzymuje ją pan Krzysztof 
Zalewski. Hasło brzmiało:  „Wreszcie 
wakacje”.
Nagrodę wyślemy pocztą. 
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Karsin. Matka Boska Różańcowa
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE
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Reklama

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura oddziałów ZR

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

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

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

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

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

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

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

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Na terenie Ziemi Zaborskiej, czyli 
Zaborów – nazwa ta pojawiła się w śre-
dniowieczu, w dokumencie z 1299 r. 
wystawionym przez księcia Władysła-
wa I Łokietka – około 6 km na połu-
dniowy wschód od Wiela, znanego z 
Kalwarii Wielewskiej, leży duża, ładna 
kaszubska wieś Karsin (po kaszubsku 
Kôrsëno). Ponoć jest najdłuższą wsią 
na Pomorzu, gdyż zwarta zabudowa 
po obu stronach drogi ciągnie się na 
przestrzeni 5680 metrów. 

We wsi tej, wzmiankowanej po raz 
pierwszy w 1360 r., w ramach nadania 
przez Krzyżaków przywileju lokacyj-
nego, niemal w samym jej centrum, 
u zbiegu ulic Długiej i Zamkowej znaj-
duje się trójkątny plac Świętego Jana. 
Nazwa wzięła się od ustawionej, a może 
tylko odnowionej w 1973 r.  figury św. 
Jana Nepomucena, którą umieszczono 
na nietypowym postumencie w formie 
wysokiej kolumny malowanej w ka-
szubskie, czy może bardziej zaborskie 

Tradycja odmawiania różańca, zwłaszcza w październiku, czyli w miesiącu maryjnym, ma swój początek w XVI w., 
kiedy to 7 października 1571 r. flotylla chrześcijańska państw Świętej Ligi zwyciężyła nad dwustoma okrętami 
Imperium Osmańskiego. Działo się to na Morzu Śródziemnym niedaleko greckiej miejscowości Lepanto (obecnie 
Nafpartos i Grecja). Ponoć była to największa i najbardziej krwawa bitwa morska okrętów poruszanych wiosłowo. 
Uczestniczył w niej m.in. Miguel de Cervantes, autor „Don Kichota”. Zwycięstwo chrześcijan przypisuje się modli-
twie różańcowej, którą odmawiano podczas walk. Stąd 7 października jest świętem Matki Boskiej Różańcowej. 
Na to nakładają się Objawienia Fatimskie, ale to już inna historia. Niemniej od końca XVI w. rozwija się kult Matki 
Boskiej Różańcowej, również w Polsce i na Pomorzu, gdzie mamy kilkanaście kościołów pod tym wezwaniem. 
Niektóre są niezwykle piękne. Do jednego z nich, w miejscowości Karsin, zapraszam.

wzory. Przy krótszym boku owego placu 
znajduje się fontanna z odlanym z brą-
zu bocianem. Zaraz za nią widać ładną 
bryłę drewnianego kościoła wzniesio-
nego w latach 1904–1906 pw. Matki 
Boskiej Różańcowej. Pierwotnie była to 
kaplica, przy której w 1913 r. utworzono 
wikariat. Dopiero w 1936 r. biskup cheł-
miński Stanisław Okoniewski ustanowił 
w Karsinie samodzielną parafię.

Ten drewniany kościół o konstruk-
cji słupowo-ramowej jest budowlą 
wzniesioną na planie prostokąta z wy-
dzielonym, wielobocznie zamkniętym 
prezbiterium. Nad nawą jest kryty 
dachem dwuspadowym, a nad prezbi-
terium wielopołaciowym. Od frontu 
(kościół nie jest orientowany) znajduje 
się wieża osadzona na nawie i poprze-
dzona kruchtą. Została zwieńczona 
hełmem czworobocznym z latarnią 
i iglicą. Po przeciwnej stronie kalenicy 
umieszczono czworoboczną sygna-
turkę. Po obu stronach prezbiterium 

dostawiono dwie zakrystie. Wnętrze 
jest jednonawowe z drewnianym stro-
pem eksponującym wiązanie dachowe. 
Świątynia ma neogotycki wystrój. Ścia-
ny pokrywa wielobarwna polichromia, 
jak podają różne publikacje, autorstwa 
chełmińskiego malarza Antoniego Pio-
trasa (zapewne chodzi o Antoniego Pio-
trowicza z Chełmna żyjącego w latach 
1869–1923). Interesująca jest balustrada 
chóru muzycznego z przedstawieniami 
świętych umieszczonych na kasetono-
wych płycinach. Niezwykła jest też ścia-
na tęczowa z przedstawieniami nawiązu-
jącymi do Starego i Nowego Testamentu, 
a także ukazującymi dwóch pierwszych 
misjonarzy na południowo-wschodnich 
terenach Polski: Cyryla i Metodego. 

Większość sprzętu liturgicznego 
pochodzi ze starego kościoła we Wielu 
oraz z rozebranej kaplicy w Odrach. Są 
to barokowe ołtarze, konfesjonał, kla-
sycystyczna chrzcielnica i ambona z 
pierwszej połowy XIX w., a także orga-
ny. Najciekawszy jest barokowy, boga-
to dekorowany i złocony ołtarz główny 
z rzeźbą Matki Boskiej Różańcowej 
umieszczoną w niszy dekorowanej 

Drewniany, neogotycki kościół z początku XX wieku pod wezwaniem Matki Boskiej 
Różańcowej.

główkami aniołów. Maryja jest niena-
turalnie wysoka, bardzo poważna. Na 
prawym ramieniu trzyma dziesiątko 
Jezus, w którego dłoniach znajduje się 
różaniec.

Oprócz kościoła Karsin ma też kilka 
ładnych, starych domów. Warto więc 
przespacerować się ulicą Długą w stronę 
Urzędu Gminy. Po drodze, przy skrzyżo-
wania z ul. 4 Marca, znajduje się pomnik 
poświęcony tym, którzy polegli za wol-
ność i pokój. Należy też wspomnieć, że 
mieszkańcy Karsina przez lata byli zaan-
gażowani w pracę na rzecz polskości. Z 
miejscowości tej wywodzi się wielu dzia-
łaczy społecznych, twórców ludowych, 
a także prof. Józef Borzyszkowski, autor 
m.in. monografii o Karsinie „Karsin tam 
gdze Kaszëb kuńc”.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Karsin, kościół pw. Matki Boskiej 
Różańcowej, rzeźba Madonny 
z Dzieciątkiem i różańcem w ołtarzu 
głównym.

Karsin, wzdłuż ul. Długiej znajduje się sporo ładnych, starych domów. Niektóre 
z nich zostały pieczołowicie odnowione, jak budynek Urzędu Gminy.


