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Działanie w kryzysie oparte 
o dialog i konkretne projekty

Rozmowa z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”
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23 października br. w Warsza-
wie sprzed gmachu Minister-
stwa Finansów pod siedzibę 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów przeszła manifestacja 
pracowników sfery budżeto-
wej, współorganizowana przez 
Międzyzakładową Organizację 
Związkową NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Sądownictwa 
i Prokuratury. 

 str. 8

12 procent podwyżki  
dla wszystkich!

O prowadzeniu mediacji w sporach 
zbiorowych pomiędzy pracodawca-
mi i związkami zawodowymi rozma-
wiamy ze Stefanem Gawrońskim, 
mediatorem z listy Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

str. 14

Pogodzić strony konfliktu
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Czwarta fala COVID-19 
przybiera na sile

Rozmowa z Maciejem Merkiszem, 
pomorskim wojewódzkim inspek-
torem sanitarnym, dyrektorem Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Gdańsku 
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„Solidarność”  
zamyka Trybunał! 

22 października 2021 r. ponad 2 tysiące związkowców z NSZZ „Solidarność” protestowało przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z decyzją wydaną przez unijny sąd w sprawie zamknięcia kopalni 
w Turowie. Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się postanowieniu TSUE, które stanowi zagrożenie dla bezpie-
czeństwa energetycznego Polski i doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy.

 str. 6

Gdy w kwietniu 2018 roku 
rozpoczynała się obecna 
kadencja regionalnych władz 
naszego Związku, nikt nie 
spodziewał się, że przyjdzie 
pandemia COVID-19, która 
będzie mieć tak duży wpływ 
na życie ludzi na całym 
świecie.  

 str. 12

Połowa kadencji w cieniu pandemii 

– W związku z zaskakującymi 
propozycjami Ministerstwa 
Edukacji i Nauki musimy 
podjąć pewne działania, 
które wyrażą nasz sprzeciw 
– powiedział Wojciech Ksią-
żek, przewodniczący Między-
regionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność” z siedzibą w Gdańsku. 

 str. 15

Domagają się 
realnych podwyżek w szkołach

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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W EUROPIE

W Budapeszcie o strażakach
21–23 października w Budapeszcie odbyła się 

kolejna Międzynarodowa Konferencja Związkowa 
Grupy V4 PLUS pod hasłem „Uposażenia i dodatki so-
cjalne strażaków”. W konferencji poza gospodarzami i 
przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność” udział wzięły delegacje związków zawo-
dowych strażaków z Czech, Słowacji oraz Chorwacji. 
Delegacja chorwacka dodatkowo poszerzona została 
o związkowców ze służby więziennej. W trakcie obrad 
szeroko omówiono zmiany i projekty przepisów, któ-
re w poszczególnych krajach Grupy V4 PLUS pojawiły 
się w okresie od ostatniego posiedzenia w 2019 roku, 
w tym udział w działaniach związanych z COVID-19.

Spotkanie z przewodniczącą LPS 
„Solidarumas”

Współpraca Krajowej Sekcji Młodych 
i „Tygodnika Solidarność” 

12 października odbyła się związkowa debata, 
w której wzięli udział Jan Śpiewak, socjolog, publi-
cysta, działacz społeczny i samorządowy, Rafał Woś, 
dziennikarz i publicysta ekonomiczny, i Mateusz Szy-
mański, pełnomocnik ds. młodych Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Była ona elementem akcji „Kolej 
na młodych”, którą współorganizują Krajowa Sekcja 
Młodych NSZZ „Solidarność” i „Tygodnik Solidarność”. 
W ramach akcji na kilkudziesięciu dworcach w Polsce 
pojawiły się plakaty zachęcające do wejścia na stronę 
kolejnamlodych.pl, gdzie znajduje się kompendium 
informacji dla początkujących pracowników. 

Ograniczenie handlu uszczelnione
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 

października 2021 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 
Celem nowelizującej ustawy jest wyeliminowanie nie-
prawidłowego stosowania wyłączeń pozwalających 
na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności 
związanych z handlem w niedziele i święta. Ustawa 
wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 
r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w 
niektóre inne dni.

Zmiany przewidują między innymi  zmody�ko-
wanie zakresu wyłączeń spod zakazu handlu i uwa-
runkowanie wyłączenia placówek pocztowych spod 
zakazu handlu od pocztowego charakteru przeważa-
jącej działalności placówki.

Tylko nie z białoruskiej stali
Zapadła decyzja o budowie muru na granicy pol-

sko-białoruskiej. Zdaniem szefa „Solidarności” Piotra 
Dudy nie dopuszczalne jest, aby powstał on ze stali 
sprowadzonej z Białorusi lub Rosji. 

– Na każde 1000 ton stali sprzedawanej na polskim 
rynku, aż 800 ton, czyli 80 proc., pochodzi z importu! 
Co istotne, dominują tu trzy kraje, z których stal jest 
sprowadzana: Rosja, Białoruś i Ukraina. Już samo to 
jest szokujące, że otwieramy nasze rynki dla krajów 
wrogich wobec Polski, takich jak Rosja i Białoruś. 
Natomiast jeszcze bardziej szokujące byłoby, gdyby 
polski mur graniczny przeciwko agresji Białorusi, bu-
dowany był z białoruskiej lub rosyjskiej stali! - napisał 
Piotr Duda w liście otwartym do ministra Mariusza 
Kamińskiego. To reakcja na pojawiające się informa-
cje o zapytaniach ofertowych �rm, które współpracu-
ją z Rosją i Białorusią.

W REGIONIE
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W KRAJU

ZRG: Offshore, czyli klucz  
do przyszłości gospodarki morskiej

Społeczna inspekcja pracy 
– szkolenia

Dział Programów Europejskich zaprasza na szkolenia poświęcone społecznej inspekcji pracy, prawu 
pracy oraz problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni inspektorzy pracy, kandydaci na to stanowisko oraz 
przewodniczący zakładowych organizacji związkowych.

Organizatorem szkoleń jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”, który realizuje projekt „Godna 
praca to bezpieczna praca” dofinansowany z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 
2014-2021, w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W ramach projektu zaplanowane zostały 3-dniowe szkolenia (16 godzin), które prowadzone będą 
przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Przeszkolone zostanie 150 osób 
w 10 grupach. W czasie kursu dostępny będzie catering. Szkolenia rozpoczną się w listopadzie. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na ad-
res: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Informacje można uzyskać u Jagny Łobodzińskiej, kierow-
nik Działu Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, pod numerem  
58 308 43 37.

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

Wyzwania związane z proponowanymi strate-
giami unijnymi oraz potrzeba wzmocnienia ruchu 
związkowego w regionie i na arenie europejskiej 
stanowiły główne tematy spotkania w październiku 
zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Tadeusza Majchrowicza z przewodni-
czącą litewskiej organizacji LPS „Solidarumas” Kristiną 
Krupavičienė. W czasie dyskusji wskazano na możli-
we konsekwencje dla pracowników ambitnej polityki 
UE związanej z ochroną środowiska i klimatu. W tym 
kontekście rozmawiano o sytuacji związanej z orze-
czeniem TSUE ws. Kopalni Węgla Brunatnego Turów 
oraz protestem NSZZ „Solidarność” w Luksemburgu 
przeciwko tej decyzji.

Zapytają trybunał
Obradująca w październiku w Jarnołtówku Ko-

misja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o 
skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 
o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, SG, SM, SOP, PSP, SCS i SW.

Główne zarzuty dotyczą m.in. niezaliczenia do 
okresów służby i pracy, które – w uproszczeniu – nie 
były wliczane do wysługi emerytalnej, a które były 
zbliżone do służby w policji. Zdaniem członków Ko-
misji Krajowej ustawa narusza konstytucyjną zasadę 
równego traktowania i niedyskryminacji wobec osób 
znajdujących się w sytuacji relewantnej (chodzi o 
jednakowe warunki pracy i służby) i powinny one być 
traktowane tak samo. Ponadto naruszona została za-
sada tzw. obywatelskiego prawa do zabezpieczenia 
emerytalnego, które pośrednio wynika z zasady rów-
nego traktowania. Wniosek został złożony z inicjaty-
wy Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ 
„Solidarność”. 

Napięcie w oświacie związane z planowanym 
przez MEiN zmianą w systemie pracy nauczycieli oraz 
nierozwiązane problemy gospodarki morskiej i brak 
jasnej strategii dla tej ważnej dziedziny gospodarki 
zdominowały roboczą część obrad Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 4 października br. 

Wraca temat offshore, a konkretnie – budowy na
Wybrzeżu wytwórni pracującej na potrzeby nowator-
skiej branży morskiej zajmującej się produkcją urzą-

dzeń do pracy na morzu oraz kadr do obsługi gigan-
tycznych wież wiatrowych.

– To przyszłość naszej gospodarki morskiej. Słowo 
klucz „offshore”. Operatorem gigantycznych wież i
instalacji będą Amerykanie (G Electric, producent tur-
bin). Dochodzą wieści, że będzie konkurencja między 
Pomorzem szczecińskim a Wybrzeżem gdańskim. To 
niezdrowa, wyniszczająca konkurencja o to, gdzie po-
stawić fabrykę za prawie miliard złotych. Trzeba nam 
wizji i strategii – ostrzegał Karol Guzikiewicz, dodając, 
że na Wybrzeżu są nadal fachowcy, ci zaś z Pomorza 
zachodniego wyjechali do Norwegii i do Niemiec. 
(więcej na str. 10)

Nieco optymizmu przyniosły wieści z Kociewia. 
Otóż pracownicy niemedyczni starogardzkiego szpi-
tala psychiatrycznego mogą spodziewać się poprawy 
wynagrodzeń. Niestety, nie wszyscy, dlatego nie koń-
czy się spór zbiorowy. Od 1 lipca br. żaden pracownik 
medyczny oraz ten z działalności podstawowej pod-
miotu leczniczego nie może mieć ustalonego wyna-
grodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wy-
nikający z ustawy. O niemedycznych pracownikach 
jednak w ustawie nie wspomniano.

Wacław Ciecholiński, przewodniczący „S” w Szpi-
talu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogar-
dzie Gdańskim, poinformował, że wynegocjowano 
20-procentową podwyżkę dla wykonujących prace 
niemedyczne (środki z wykonań nadkontraktowych) 
w tej placówce. To około 500 złotych brutto. Stało się 
tak w wyniku spotkania związkowców z Kamilą Si-
wak, zastępcą dyrektora ds. świadczeń zdrowotnych 
Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Członkowie ZRG przyjęli uchwałę wyznaczającą 
sprawozdawcze WZD Regionu Gdańskiego na piątek, 
19 listopada br. w Sali BHP o godzinie 10.

 
Rośnie oświatowa „S” w Rumi  

Związkowe spotkanie pracowników oświaty z Ru-
mi, członków NSZZ „Solidarność”, zorganizowane 22 
października br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
było też okazją do uczczenia narodzin naszego Związ-
ku, wręczenia z okazji jubileuszu NSZZ ,,S” Srebrnych 
Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania oraz 
legitymacji nowym członkom Związku. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się m.in.: Krzysztof Dośla, 
przewodniczący ZRG NSZZ ,,S” , Ewa Rocławska, se-

kretarz Sekcji Międzyregionalnej POiW w Gdańsku, 
wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt oraz radni, w tym 
Karolina Rydzewska, przewodnicząca Komisji Oświa-
ty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi. 

Przewodnicząca KM POiW NSZZ ,,S” Danuta Wój-
cik poinformowała o powstaniu dwóch związkowych 
kół w kolejnych rumskich szkołach.  

Służba przy grobie Patrona

Podajemy terminy służb związkowców z Regionu 
Gdańskiego na 2022 rok przy grobie bł. ks. Jerzego, 
patrona naszego Związku. Liczymy, że pojawią się 
nowe grupy z organizacji zakładowych naszego Re-
gionu. Zapraszamy do udziału w tym dziele.

Terminy służb: 19 lutego, 15 października, 19 listo-
pada i 10 grudnia 2022 roku. W tym roku jest jeszcze 
wolny termin na 10 grudnia, piątek.

Telefon do Krzysztofa Żmudy, regionalnego 
koordynatora służb przy grobie naszego Patrona:  
502 193 048.
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PYTANIE MIESIĄCA

O opinię na temat manifestacji 
NSZZ „Solidarność” w Luksemburgu 
poprosiliśmy pomorskich 
związkowców, jej uczestników

Reklama

Tomasz Grabowski, Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” 
w Stoczni Gdańskiej  

– Moim zdaniem był to protest ogólnokrajowy, a na-
wet uważam, że był to europejski sprzeciw związkowy. 
Było nas tam jednak stanowczo za mało. Sama nazwa 
„Solidarność” do czegoś zobowiązuje. To znaczy, że je-
den jest z drugim, a nie jeden przeciwko drugiemu. W 
tym proteście powinny uczestniczyć również centrale 
związkowe z innych krajów, ponieważ nie można wy-
kluczyć, że sytuacja nie powtórzy się w innym państwie 

na przykład za pół roku. Turów to też kwestia pracowników, którzy w większej 
liczbie mogą nagle pojawić się na rynku pracy. Mamy również przykład Bogatyni, 
miejscowości, która może zniknąć. Moim zdaniem, podejmując takie decyzje, Unia 
Europejska próbuje sprawdzić, jaka jest nasza, Polaków jako narodu, wytrzymałość 
i siła. Jadąc do Luksemburga mieliśmy nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy. 
Powinny istnieć jasne i przejrzyste zasady, którym wszyscy będziemy podlegać na 
równi z innymi. Trzeba pamiętać, że nie tylko otrzymujemy pieniądze z Unii, ale 
również je tam wpłacamy. 

Krzysztof Pałasz, Komisja Zakładowa  
NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk S.A.

– Nasz protest miał zdecydowanie charakter nie 
tylko związkowy, ale ogólnokrajowy. Myślę, że ta akcja 
otworzyła oczy wszystkim Europejczykom. Zdecydo-
wanie było to potrzebne, ponieważ nie powinniśmy 
pozwalać na zamykanie polskich zakładów pracy, nie-
zależnie od tego, w jakiej branży one działają. Ważne 
jest także, w jaki sposób zostanie to zaprezentowane 
przez media, ale na pewno nie powinna mieć miejsce 
dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne. Bo 

dlaczego mamy być karani w sytuacji prezentowania odmiennego zdania? Unia 
powinna być otwarta również na nasze poglądy. Inne osoby, które uczestniczyły 
w tym proteście, postrzegają to w podobny sposób. Jeśli dziś pozwolimy się karać 
i zamknąć jeden nasz zakład, to jutro sytuacja może się powtórzyć, ale dotyczyć 
przykładowo portów albo innych strategicznych miejsc. 

Marek Albecki, przewodniczący Komisji 
Zakładowej „S” w KLOSE Gościcińskiej 
Fabryce Mebli S.A.

– Jestem przekonany, że Polska musi walczyć o swo-
je prawa i możliwości rozwoju oraz posiadania wpływu 
na własną gospodarkę. Druga strona tego medalu to 
zgoda na to, żeby ktoś nami manipulował i w tym celu 
działał politycznie. Na pewno Unia Europejska kładzie 
duży nacisk na to, żebyśmy się podporządkowywa-
li, a nie dbali o swoje interesy. Poprzez takie protesty 
można na to zwrócić uwagę. Zresztą okoliczni miesz-

kańcy, którzy obserwowali przebieg wydarzenia, byli pod wrażeniem, co dało się 
zauważyć. Mimo zakłamania i sposobu przedstawiania informacji przez niektóre 
media, może to otworzyć różnym osobom oczy na to, co się dzieje. Oczywiście, za-
leżnie od tego, w jaki sposób protest jest przedstawiany. Argumenty prezentowane 
przez osoby protestujące – te, które się wypowiadały w trakcie manifestacji – były 
jasne i konkretne. Polska walczy o swoje interesy i nie pozwoli na to, żeby zamykać 
i likwidować polskie �rmy, jak to się działo wcześniej,  przykładowo w przemyśle
stoczniowym. Nie zgadzamy się na działanie w interesie innych krajów. 

Wojciech Litewski, przewodniczący 
Komisji Zakładowej „S” w OPEC Gdynia

– Wprowadzenie w życie dokumentu „Fit for 55”, 
który został uchwalony przez Parlament Europejski, to 
zagrożenie dla Polski. Musimy pamiętać, że zachodnia 
część Europy znajduje się na wyższym poziomie eko-
nomicznym, a wejście Polski do UE miało spowodować 
wyrównanie szans. Ale jeśli teraz gospodarki europej-
skie chcą wymóc na nas drastyczne zmiany, to zrozu-
miałe jest, że niepokoi to pracowników. Tak jak powin-
no niepokoić także społeczeństwo. Musimy się liczyć 

też z drastycznym wzrostem cen oraz brakiem pracy dla niektórych osób. Dlatego 
pojechaliśmy, aby w pokojowy sposób złożyć petycję. Nie chcieliśmy być postrze-
gani stereotypowo jako osoby demolujące miasto czy palące opony. Chcieliśmy 
złożyć petycję, co nam uniemożliwiono. Przerażający był obraz poziomu sił i środ-
ków zaangażowanych przeciwko tej pokojowej manifestacji. 
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W listopadzie 
tradycyjnie 
wspominamy 
Związkowców 
i Przyjaciół 
„Solidarności” z Regionu 
Gdańskiego. W ostatnim 
roku zmarli:

Marian Stachura, współzałożyciel 
NSZZ „S” w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni, chorąży sztan-
daru Związku (MKS) na I KZD 
NSZZ „S” w 1981 r.; Alicja Ko-
walczyk, oddana działaczka NSZZ 
„S” Stoczni Gdańskiej; Romuald 
Dubowik, członek KM Biura ZRG 
NSZZ „S”;  Roman Szymon Paw-
licki, aktorsko związany z Teatrem 
Dramatycznym w Gdyni, a z „Solidarnością” od 1980 r.; Natalia Urbańska, przewodnicząca NSZZ „S” w Wojewódz-
kim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku; Teresa Zajdel, aktywna członkini NSZZ „S” i „Solidarności Walczącej” 
(1984-89); Przemysław Tonko, wieloletni działacz NSZZ „S” w Remontowa Shipbuilding S.A.; Andrzej Furmaga z 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „S”;  Marian Zieliński, stoczniowiec, uczestnik 
protestów Grudnia ’70; Ewa Tusk, przewodnicząca oświatowej „S” w Goręczynie; Violetta Glanert, członkini Bractwa 
Oblatów św. Brygidy; Ewa Kuczyńska, członkini Rady Międzyregionalnej SOiW NSZZ „S” 2014–18; Romuald Dunst, 
przewodniczący „S” w GPRD, następnie w Skanska S.A.(do 2006 r.); Ojciec Ryszard Myśliwiec, duszpasterz oświatowej 
„S”; Henryk Jerzy Musa „Kot”, poeta kaszubski, członek „S” w Skanska SA.

Polska jest na 1. miejscu w Unii 
Europejskiej i 2. na świecie pod 
względem skali odbudowy rynku 
pracy w czasie pandemii COVID-
-19 – poinformował Polski Instytut 
Ekonomiczny (PIE), odnosząc się do 
najnowszego raportu Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy (MOP).

Według danych MOP w wyniku 
pandemii w 2020 r. liczba przepraco-
wanych godzin pracy spadła na świecie 
o 8,9 proc., licząc rok do roku. Utracone 
godziny obrazują skalę zmniejszonego 
zatrudnienia w wyniku zmniejszenia 
wymiaru czasu pracy przy zachowaniu 
zatrudnienia, jak i w efekcie całkowitej 
utraty pracy. 

Bilans dwóch lat kryzysu COVID-19 
(2020 i 2021) w skali świata ma sięgnąć 
aż 125 milionów utraconych miejsc pra-
cy, w przeliczeniu na pełne etaty, czyli 
liczba przepracowanych godzin spadnie 
globalnie o 4,3 proc. W krajach G-20 

spadek ten na koniec 2021 r. ma wynieść 
3,4 proc., a w krajach UE – 2,7 proc.

Tylko 9 na 189 krajów – zdaniem 
analityków MOP – zwiększy liczbę 
godzin pracy na koniec 2021 r. w po-
równaniu do okresu sprzed COVID-19. 
Najlepszy wynik ma osiągnąć Norwegia, 
która zwiększy liczbę godzin pracy o 4,5 
proc. względem IV kwartału 2019 r.

Polska znalazła się na pierwszym 
miejscu w UE i drugim na świecie 
w prognozach MOP pod względem od-
budowy rynku pracy w okresie kryzysu 
COVID-19. 

– W 2020 r. spadek liczby przepra-
cowanych godzin wyniósł w naszym 
kraju 2,1 proc. i był najniższy w całej 
UE i trzeci najniższy w skali globu 
– wskazał Andrzej Kubisiak, zastępca 
dyrektora PIE. 

Pod koniec 2021 r. w Polsce liczba 
przepracowanych godzin pracy ma 
zwiększyć się o 2,4 proc. Poza Polską  
dwa kraje Unii Europejskiej – Chor-

wacja i Słowenia – mają odnotować na 
koniec br. pozytywny bilans przepraco-
wanych godzin pracy, względem okresu 
sprzed pandemii COVID-19. 

Jednym z elementów poddanych 
analizie w raporcie jest wpływ pakietów 
fiskalnych na osłonę uderzenia kryzyso-
wego na rynki pracy, które – jak szacuje 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
– wyniosły 16,9 bln USD. Tyle że 86 
proc. z tych środków zostało skoncen-
trowanych w gospodarkach rozwinię-
tych. Mniej zamożne kraje nie mogły 
pozwolić sobie na długotrwałe działa-
nie pakietów osłonowych, co przełożyło 
się na ich rynki pracy.

PIE to publiczny think tank ekono-
miczny zajmujący się dostarczaniem 
analiz i ekspertyz do realizacji Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
a także popularyzacją  badań nauko-
wych z zakresu nauk ekonomicznych 
i społecznych. 

(asg)

Polska najlepsza w Unii
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Zakompleksione elity
Coś jest nie tak z naszymi tzw. elitami, że nie mogą wyzwolić 
się z kompleksu niższości wobec Zachodu, a przede wszystkim 
wobec Niemiec. Ostatnio Adam Bodnar, były rzecznik praw 
obywatelskich, wygłosił szokujące przemówienie, w którym 
Polskę porównał do zwierzęcia, którego – gdy się oswoi – nie 
wolno porzucić. Zaapelował do Niemców, by nie chowali się za 
historyczną odpowiedzialnością i krytycznie oceniali sytuację w 
Polsce. 
W podobnym wiernopoddańczym tonie wypowiadał się w 2011 
roku Radosław Sikorski, który będąc wówczas szefem  Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych powiedział, że nie boi się silnych 
Niemiec, lecz ich bezczynności. 
I wreszcie Donald Tusk, który w przemówieniu skierowanym 
do delegatów niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej 
(CDU) pogratulował Niemcom ich działań w Europie, mówiąc: 
„Wasze rządy były błogosławieństwem dla całej Europy”. Trudno 
się dziwić, że nasz zachodni sąsiad wspiera opozycję, a specjal-
nie nie darzy sympatią obecnie rządzącą partię w Polsce. 
Za co Niemcy mają kochać PiS? Bo chyba nie za ciągłe wspomi-
nanie o zbrodniach, a co gorsza, o reparacjach wojennych czy za 
brak polskich pracowników do zbierania szparagów. Jeszcze ci 
Polacy zamierzają wybudować Centralny Port Komunikacyjny, 
który będzie konkurencją dla niemieckich lotnisk. 

S³aba pamiêæ by³ego 
prezydenta

Byli peerelowscy aparatczycy, przefarbowani na socjaldemokra-
tów, lubią chwalić się tym, że to właśnie za ich rządów Polska 
weszła do Unii Europejskiej. Niestety, zapominają, na jakich 
warunkach wprowadzali nas do UE. 
Warto im przypomnieć, co nam gwarantowali, namawiając do 
zagłosowania w referendum za wejściem do Unii Europejskiej. 
W 2003 roku Polacy otrzymali podpisaną przez ówczesnego 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego broszurkę, w której 
znalazły się następujące zdania: „Czy unijni urzędnicy będą 
dyktować prawo w Polsce? – Nie. Prawo UE obejmuje tylko te 
dziedziny, co do których państwa członkowskie wspólnie uznały, 
że potrzebna jest współpraca. Polska po wejściu do UE będzie 
uczestniczyć w tworzeniu wspólnego prawa i nie zgodzi się na 
zmiany sprzeczne z konstytucją”. 

Konstytucja jest passe

Zwolennicy totalnej opozycji mogą się pogubić. Jeszcze nie-
dawno protestowali pod hasłami obrony konstytucji, a wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego były święte. Przypomnijmy jedną 
z wypowiedzi posłanki opozycyjnej partii, Kamili Gasiuk-Pi-
howicz z mównicy sejmowej kilka lat temu: „Wyroki Trybunału 

Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są 
ostateczne. Nikt nie ma prawa oceniać, czy ten wyrok zapadł 
zgodnie z prawem, czy skład sądu był prawidłowy, czy nie. Nikt 
nie ma prawa kontrolować, czy ten wyrok spełnia jakiekol-
wiek wymogi, czy w jego ocenie jest opinią, czy konkluzją ze 
spotkania towarzyskiego”. Teraz okazuje się, że Konstytucja RP 
nie jest najwyższym prawem w Polsce. Od polskiej konstytucji 
i polskiego Trybunału Konstytucyjnego ważniejszy jest sędzia 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

13 tysiêcy ton CO2 
w obronie klimatu

W Glasgow, na przełomie października i listopada, odbyła się 
światowa konferencja, której celem była ochrona klimatu. I jak 
to już z takimi konferencjami bywa, nie wnoszą one niczego 
istotnego w kwestii ochrony środowiska, co więcej – przyczynia-
ją się do zwiększenia jego zanieczyszczenia. 
Szacuje się, że �ota prywatnych odrzutowców, które przywiozły
dygnitarzy na szczyt COP26 w Glasgow, wyemitowała 13 tys. ton 
dwutlenku węgla, czyli tyle, ile przez cały rok przy średniej kon-
sumpcji wytworzy 1,6 tys. Brytyjczyków – obliczyli dziennikarze 
„Daily Mail”. 
Może już czas, aby możni tego świata, którzy deklarują 
proekologiczne poglądy, przesiedli się ze swoich prywatnych 
odrzutowców do samolotów komercyjnych linii. 

Œwiate³ko pomocy?

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała blisko 30 tysięcy 
prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 
Naruszenia pasa granicznego są coraz ostrzejsze, mówi się 
wręcz o ataku na polskie granice. W takich sytuacjach ważne 
jest, jak wszyscy obywatele powinni reagować, jeśli już nie jest 
możliwa jednomyślność, to powinna być zachowana pewna 
powściągliwość. Myślimy, że Łukaszenka nie poczynałby sobie 
tak śmiało, gdyby nie poparcie tzw. pożytecznych idiotów po 
polskiej stronie. 
Do grona polityków, którzy chcą Polaków „uwrażliwiać” na los 
osób płacących tysiące dolarów, aby dostać się do wymarzo-
nych Niemiec, przyłączyła się prezydentka Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz. W ramach tego uwrażliwiania na zielono ma być 
podświetlona Fontanna Neptuna, jeden z dźwigów stocznio-
wych, wiadukt w okolicy Galerii Bałtyckiej. Ażeby gdańszczanie 
wiedzieli, o co chodzi, zadbano także o plakaty informacyjne. 
Może lepiej w ramach pomocy potrzebującym wydane na tę 
kampanię pieniądze wysłać do jakiegoś z obozów w Libanie, 
gdzie od lat przebywają prawdziwi uchodźcy. 
A tak poza tym: – Pani prezydent, może zamiast globalną 
polityką zajęłaby się Pani problemami gdańszczan? Oj, wiele jest 
do zrobienia.

I ŚMIESZNO, I STRASZNO

AKTUALNOŚCI

Podsumowania
Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport o światowym 

rynku pracy w okresie pandemii. Wynika z niego, że – w przeliczeniu na etatu 
– straciliśmy w tym okresie blisko 125 milinów miejsc pracy. Tylko w 9 kra-
jach – prognozuje MOP – zwiększy się na koniec 2021 roku. liczba przepra-
cowanych godzin. Światowym liderem jest Norwegia, ale na drugim miejscu 
znalazła się Polska. Zdaniem autorów raportu kluczowymi działaniami, które 
pozwoliły ocalić rynek pracy, były osłony (u nas nazwane tarczami antykry-
zysowymi) i szczepienia. Potwierdza to stosunkowo niski poziom bezrobocia 
w Polsce, choć widoczna zmiana strategii wobec rozpędzającej się czwartej 
fali pandemii wskazuje, że rządzący boją się po raz kolejny zamykać gospo-
darkę. Zgodnie z przyjętymi w ubiegłym roku kryteriami już teraz w wielu 
powiatach powinna zostać wprowadzona strefa czerwona, tymczasem – mimo 
wypowiedzi wielu ekspertów – tak się nie dzieje. Widać przeważyła opinia, 
że gospodarka, ale i ludzie, nie wytrzymają kolejnego zamknięcia, a choru-
jący niezaszczepieni są sami sobie winni. Tyle że liczba hospitalizowanych 
covidowców wprost przekłada się na brak skutecznej pomocy medycznej dla 
chorych na inne przypadłości, co dalej przekłada się na liczbę tak zwanych 
zgonów ponadwymiarowych, czyli przekraczających średnią wieloletnią. 
A dziś (4 listopada) przekazano kolejne rekordowe dane – ponad 15 tysięcy 
zachorowań i 250 zgonów. Oczywiście, rację ma minister Niedzielski, pod-
kreślając, że obecnie chodzi przede wszystkim o skrupulatne monitorowanie 
poziomu hospitalizacji. Z drugiej jednak strony istnieje gdzieś punkt krytycz-
ny, poza którym epidemia po raz kolejny wymknie się spod kontroli. 

W Związku minęła ponad połowa pierwszej pięcioletniej kadencji jego 
władz. Stąd czas na podsumowania. Oczywiście, tak jak całe nasze życie 
upłynęła ona w cieniu pandemii. Pracownicy zostali postawieni często wobec 
konieczności obniżki wynagrodzeń, postojowych czy wyrażenia zgody na 
zmianę warunków pracy. Tak jak napisałem we wstępie, tarcze i zawierane na 
ich podstawie porozumienia zakładowe pozwoliły wiele miejsc pracy (i firm) 
ocalić i tym samym stabilizować ogólnokrajowy rynek pracy, jednak skutki no-
wej sytuacji będą towarzyszyć nam przez lata. To nie był też najlepszy okres dla 
dialogu partnerów społecznych. Choć bowiem rządzący – dzięki zwiększonym 
wpływom budżetowym – przeznaczają całkiem spore środki na tzw. transfery 
socjalne, to jednak brak rozwiązań systemowych np. w sferze finansów publicz-
nych jest czymś kompletnie niezrozumiałym. Niewątpliwie z punktu widzenia 
pracownika ważniejsze jest, jakie ma comiesięczne wynagrodzenie, niż otrzyma-
nie „wyprawki” przed początkiem roku szkolnego. Cieszy natomiast przyjęcie 
ostatnio ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedziele i święta. Myślę, że 
wreszcie także rządzący zdali sobie sprawę, iż działania wielu sieci handlowych 
stanowią kpinę z prawa i – pośrednio – państwa. Ale połowa kadencji to także 
okazja do podsumowania pracy Regionu. Piszemy o tym szczegółowo w rapor-
cie opartym na sprawozdaniu Zarządu Regionu przygotowanym na planowane 
na 19 listopada Walne Zebranie Delegatów. 

A władze Gdańska wsparły Grupę Granica, włączając się w kampanię 
„Bądź dla innych”, solidaryzującą się z uchodźcami najpierw zaproszonymi na 
Białoruś, a następnie przepychanymi przez białoruskich żołnierzy na polską 
stronę. W geście solidarności pani prezydent zaleciła m.in. podświetlić Fon-
tannę Neptuna na zielono. Nie zdradziła jednak, ilu imigrantów powinniśmy 
zaprosić – tysiąc, milion, a może kilka milionów.  Nie powiedziała, po co nam 
granica, stanowiąca wszak także granicę Unii Europejskiej, ani jak zareagowa-
liby nasi zachodni sąsiedzi, bo przecież to oni są celem przynajmniej absolut-
nej większości przybyszów z Białorusi. No cóż, zapewne łatwiej podświetlić 
fontannę i krytykować znienawidzony rząd, niż podejmować dramatycznie 
trudne decyzje dotyczące nas wszystkich, w tym naszego bezpieczeństwa.

Jacek Rybicki
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Działanie w kryzysie  
oparte o dialog  
i konkretne projekty
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

– Obecna związkowa kadencja, zdomi-
nowana przez wyjątkowe obostrzenia 
i regulacje prawne związane z pande-
mią koronawirusa, jest trudna tak dla 
pracowników, jak dla działaczy Związ-
ku. Forma działalności związkowej i 
kontaktu z pracownikami szukający-
mi wsparcia musiała ulec zasadniczej 
zmianie.

– Pandemia niewątpliwie utrudniła 
nasze działania, ale nie sparaliżowała. W 
działalności związkowej opartej na rela-
cjach personalnych ważne jest spotkanie 
osobiste, „twarzą w twarz”. Sednem naszej 
działalności są kontakty z ludźmi, a te zo-
stały przerwane lub utrudnione, przenie-
sione do obszaru kontaktu elektronicznego 
i platform komunikacyjnych. I to na wiele 
miesięcy. Został ogłoszony lockdown, po 
nim kolejny. Czas od wiosny 2020 roku, 
z niewielkimi przerwami, jest ciężki dla 
Związku i związkowców. Podniesiony 
jest poziom stresu związanego z za-
chorowaniami na COVID-19, z nie do 
końca rozpoznanym zagrożeniem, z je-
go skalą globalną. Wielu z nas ta cho-
roba dotknęła, możliwe, że w najbliż-
szym kręgu rodzinnym i towarzyskim 
były osoby, które, niestety, nawet  w jej 
wyniku zmarły. Do tego doszedł stres 
wywołany odejściem od znanego, do-
tychczasowego sposobu funkcjonowa-
nia i koniecznością dostosowania się do 
reżimów sanitarnych. Dla setek tysięcy 
ludzi oznaczało to konieczność przejścia 
kwarantanny i odizolowania się na kilka 
tygodni. Okresy poluzowania nie zmie-
niły zasadniczo stanu napięcia.

– Mimo to nie daliśmy się koronawiru-
sowi?

– Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” przez 20 miesięcy pandemii 
– tak długo trwa ten nadzwyczajny czas – 
działał na tyle, na ile było to możliwe. Biu-
ra funkcjonowały nieprzerwanie. Każdy 
dział był obsadzony, był w nim pracownik 
pełniący dyżur dla osób, które chciały się 
skontaktować. Nie odmawialiśmy pomo-
cy. Były dyżury telefoniczne i e-mailowe. 
Działał zespół prawników, udzielający 
wielu porad on-line i telefonicznie. Funk-
cjonował na bieżąco Dział Informacji, 
była aktualizowana strona internetowa, 
był obieg informacji, a wiadomości zbie-
rał ukazujący się „Magazyn Solidarność”. 
Czuwał i funkcjonował Dział Rozwoju, 
swoje obowiązki wykonywała administra-
cja czy księgowość. Szkolenia odbywały się 
regularnie, choć w większości on-line. Re-
alizujemy kilka programów europejskich, 
które pozwalają na przekwalifikowania 
i wzrost kompetencji naszych członków. 
Regularnie, co tydzień, odbywały się  spo-

tkania Prezydium ZRG. Odbyliśmy kilka 
spotkań w formie on-line Zarządu Regio-
nu. Był to, niestety, ich suplement. Orga-
nizowanie spotkań poza sferą wirtualną 
niosło ze sobą znaczną dozę ryzyka, stąd 
ich ograniczanie. 

– Upowszechnił się model pracy zdal-
nej, bez przygotowania prawnego. 
Prawo pracy nie nadążyło?

– Ograniczenia okazały się powszech-
ne, na skalę ogólnoświatową. Nie byliśmy 
przygotowani legislacyjnie na wyjątkowe 
wydarzenia. Praca zdalna stała się koniecz-
nością, ale była i jest oparta na wątpliwych 
podstawach prawnych. Musiała być jednak 
wykonywana. Chwała tym, którzy ją wy-
konali. Praca zdalna może być wykonywa-
na tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, nie 
może stanowić podstawowej formy pracy. 
Musi być ona precyzyjnie uregulowana w 
przepisach prawa pracy, by nie mnożyć 
problemów, gdyż pojawią się uzasadnione 
roszczenia i konieczność zmierzenia się z 
tą zdalną rzeczywistością. Pamiętajmy tak-
że, iż w wielu branżach praca zdalna jest 
niemożliwa. Nie da się wyremontować 
statku na odległość, podobnie jak obsłużyć 
klientów w sklepie.

– By przeciwdziałać ekonomicznym 
i społecznym skutkom pandemii po-
jawiły się pakiety rozwiązań nazywa-
nych tarczami dla firm i przedsiębior-
ców. Było ich dziewięć i obejmowały 
m.in. świadczenia na rzecz ochrony 
miejsc pracy, świadczenie postojo-
we, dotacje i zwolnienie ze składek 
ZUS, realizowane niejako na kredyt. 
Czy były skuteczne?

– Tarcze zadziałały z różnym, zależ-
nym od branż i dziedzin gospodarki, na-
tężeniem i skutkiem. Dla znacznej części 
podmiotów gospodarczych okazały się 
pomocnym rozwiązaniem. Pozwoliły prze-
trwać trudne miesiące. Na pewno ocaliły 
też wiele miejsc pracy. W zawieranych po-
rozumieniach pracodawcy gwarantowali 
brak zwolnień, a pracownicy godzili się 
na czasowe obostrzenia. W sposób daleko 
niewystarczający tarcze osłaniały instytu-
cje kultury i turystyki. Z kolei w rozwią-
zaniach dedykowanych biznesowi były 
rozmaite, rozbudowane obwarowania. 
Gąszcz przepisów nastręczał trudności w 
ich interpretowaniu i wdrażaniu, narażał 
na ryzyko błędów. 

– Łańcuchy dostaw się rwały…
– Wiele problemów wywołało prze-

rwanie szlaków transportowych i zahamo-
wanie przepływu pracowników. Ostatnie 
półtora roku to kumulacja problemów i 
strat finansowych branży transportowej 

towarów i przewozu osób. Około dwóch 
milionów naszych rodaków pracuje poza 
granicami kraju. Wspomnę o maryna-
rzach, którzy mieli spore problemy z wy-
konywaniem pracy. Trudne, a nawet nie-
możliwe było dokonanie podmian załóg 
na statkach. Załoganci musieli pozostawać 
na nich ponad czas trwania kontraktu. Nie 
wspomnę, że nie jest załatwiony status za-
wodowy marynarzy pływających pod ob-
cymi banderami. To 35 tysięcy osób – od 
kapitanów, przez oficerów mechaników, 
po marynarzy oraz pracujących na plat-
formach wiertniczych. Zatory w ciągłości 
zatrudnienia mogą odbić się przy wylicze-
niu wysokości emerytury.

– Pracujący na rzecz państwa muszą się 
upominać o pieniądze.

– Są wielkie zaszłości w płacach budże-
tówki. Politycy i samorządowcy otrzymali 
podwyżki, a ludzie opłacani z budżetu pań-
stwa są traktowani po macoszemu. Rośnie 
płaca minimalna, bo taka jest konieczność, 
ale nie może to prowadzić do spłaszcze-
nia wynagrodzeń. Usiądźmy do skon-
struowania mechanizmu wynagradzania 
pracowników z pieniędzy pochodzących 
z redystrybucji  podatków, z budżetu pań-
stwa. Musi być systemowe podejście do 
wynagrodzeń w sferze finansów publicz-
nych. Inaczej będziemy przeciągali zbyt 
krótką kołdrę w nieskończoność lub gasili 
pożar, gdy cały las  zapłonie. Średnia płaca, 
mimo pandemii, rośnie dość dynamicznie 
w sferze przedsiębiorstw. Rządzący, którzy 
zapewniają, że kończy się konkurowanie 
tanią siłą roboczą, nie mogą zapominać 
jednocześnie o „swoich”, opłacanych z fi-
nansów publicznych, pracownikach.

– Rządzący podkreślają stosunkowo 
niskie bezrobocie rejestrowane, około 
5,9 proc. Twierdzą, że nie ma korko-
ciągu finansowego, bo wzrost plac w 
gospodarce jest wyższy niż wysoka 
6-procentowa inflacja. Jak Pan ocenia 
perspektywy rynku pracy?

– Faktem jest, że m.in. dzięki tarczom 
bezrobocie w Polsce jest jednym z naj-
niższych w Europie. Jednak rynek pracy 
jest skomplikowanym i wyczulonym na 
zmiany koniunktury mechanizmem. Swo-
je znaczenie ma demografia. Starzenie się 
społeczeństwa jest wyzwaniem na rynku 
pracy. Pandemia przyniosła kłopoty z pra-
cownikami na kwarantannie. Pracownicy 
z Ukrainy musieli zostać u siebie. Fiaskiem 
skończyło się stawianie na tańszego pra-
cownika w budownictwie, transporcie 
czy przetwórstwie. Warto korzystać z do-
świadczonego pracownika, stąd ogłoszo-
ne podatkowe mechanizmy zachęcające 
do kontynuowania pracy po osiągnięciu 

praw emerytalnych, dedykowane tym, 
którzy nie chcą być bierni zawodowo. 

– Emerytury stażowe to alternatywa na 
trudny czas?

– Udało się wywalczyć przywrócenie 
poprzedniego wieku emerytalnego. To bez 
wątpienia duży sukces Związku. Jednak 
dzisiaj przed nami transformacja dużych 
segmentów gospodarki. Obawiam się, że 
będzie dotyczyła energetyki ze względu 
na pomysły z forum Unii Europejskiej. 
Emerytura stażowa może być alternatywą 
dla osób, które staną przed wyborem, oby 
było ich jak najmniej: czy świadczenie dla 
bezrobotnych, czy stażowa emerytura z 
możliwością zatrudnienia lub własnej dzia-
łalności. Niestety, nie potrafimy skutecznie 
zatrzymać ludzi młodych. Jeśli wracają, to 
w wyniku brexitu. Skandynawski, niemiec-
ki czy niderlandzki rynek pracy jest atrak-
cyjny i zasysa naszych specjalistów, dobrze 
wykształconych na naszych uczelniach. 
Zawody medyczne są pełne luk w perso-
nelu medycznym. To wszystko wyzwania, 
do których trzeba podejść systemowo.

– Gospodarka morska ma perspek-
tywy?

– Gospodarka morska bardzo silnie 
została dotknięta przez pandemię. Symp-
tomem kryzysu  jest słabnąca żegluga, czyli 
handel drogą morską, słabnący przewóz 
towarów. Spadający fracht oznacza nad-
ciągające kłopoty.

– Porty na Bałtyku sobie poradziły  
w 2020 roku?

– Z dziesięciu największych na Bał-
tyku portów znaczący zysk odnotował 
tylko port Gdynia, w którym przeładun-
ki wzrosły (o 2,9 proc. w porównaniu z 
2019 rokiem, spadki w grupie węgiel i 
koks zostały skompensowane przeładun-
kiem zbóż i dywersyfikacją – dop. red.). 
Na niewielkim plusie był port Kłajpeda. 
Pozostałe porty wykazały jednocyfrowe 
spadki. Gdy spadają przeładunki, arma-
torzy przestają zamawiać statki i zaczynają 
się kłopoty stoczni. Ale jest nadzieja. Re-
alnie programy rządowe mogłyby pomóc 
stoczniom odbić się od dna. Tym bardziej 
że nadchodzi czas prosperity. Frachtowe 
na rynkach w tym roku wzrosło, mamy 
falę niosącą. Rynek się budzi. Naszą szan-
są jest wyspecjalizowanie się w jednost-
kach zaawansowanych technologicznie 
i perspektywa energetyki odnawialnej, 
czyli morskich farm wiatrowych – ich 
serwisowania i obsługi. Szansy upatruję 
też w budowie promów, w relacji północ 
– południe, w ro-paxach (promy prze-
wożące ciężarówki z towarami – dop. 
red.). Rynek usług promowych, nawet 
w szczycie pandemii, przynosił spore zy-
ski i ma przyszłość. Powoli realizowane 
są też zamówienia na rzecz Marynarki 
Wojennej. Budowa jednostek bojowych 
oraz patrolowych dla Marynarki Wojen-
nej, które pozwolą nam być partnerem 
w NATO w ochronie szlaków handlo-
wych oraz zabezpieczenia wybrzeża, to 
duże wyzwanie i duże pieniądze.

– Będzie więc co robić w drugiej części 
kadencji?

– Pracy na pewno nie zabraknie. I tej 
codziennej na rzecz członków Związku, i 
wyzwań ogólnopolskich, strategicznych, 
takich jak poprawa dialogu społecznego, 
zmiany w systemie emerytalnym, ener-
getyce czy rozwój przemysłu okrętowe-
go. Ten rząd stara się zmniejszyć różnice 
społeczne i obszary biedy. Faktem jest 
wzrost płacy minimalnej czy średniego 
wynagrodzenia. To dobrze. Ale rów-
nie ważne z naszego punktu widzenia 
są rozwiązania systemowe wspierające 
istotne gałęzie przemysłu czy regulujące 
wynagrodzenia w budżetówce. 

Rozmawiał: Artur S. Górski

Każdy dział był obsadzony, 
był w nim pracownik 
pełniący dyżur dla 
osób, które chciały 
się skontaktować. Nie 
odmawialiśmy pomocy. Były 
dyżury telefoniczne 
i e-mailowe. 
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„Komisja Europejska wystosuje »w odpowiednim czasie« wezwanie do za-
płaty kar nałożonych na Polskę w sporze o Kopalnię Węgla Brunatnego w 
Turowie” – poinformował 11 października Christian Wigand, rzecznik Ko-
misji Europejskiej. Tymczasem branża wydobycia tego surowca w Czechach 
i RFN jest powiązana kapitałowo – kopalnie we wschodnich landach należą 
do czeskich koncernów.

21 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), odpowiada-
jąc na wniosek Czech z 26 lutego 2021 r., nakazał natychmiastowe wstrzymanie 
wydobycia węgla w kopalni Turów. Polski rząd ogłosił, że kopalnia nadal będzie 
pracować. 20 września 2021 r. TSUE zdecydował o nałożeniu na Polskę wielomi-
lionowych kar finansowych.

Czesi skarżyli się przede wszystkim na spadek wód gruntowych, wywołany 
jakoby wydobyciem po polskiej stronie. Jednak „odkrywki”, które wpływają na 
system cieków wodnych, znajdują się zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, 
i czeskiej. Spór o kopalnię eskalował w marcu 2020 r. gdy koncern PGE uzyskał 
przedłużenie koncesji na wydobycie węgla w Turowie do 2026 roku.

Węgiel brunatny odgrywa istotną rolę w energetyce Polski, Czech i Niemiec, 
pozostając jednym z kluczowych źródeł energii elektrycznej. Trzy sąsiadujące kraje 
to najwięksi producenci i konsumenci tego surowca w Unii Europejskiej. W nie-
mieckich kopalniach i elektrowniach, bazujących na węglu brunatnym, pracuje 
ok. 40 tysięcy osób.

W Czechach kopalnie zlokalizowane są na przedgórzu Rudaw. Należą do pań-
stwowych spółek oraz do inwestorów prywatnych. W Niemczech zlokalizowane są 
w Saksonii – w rejonie Zittau oraz w Reichwalde. 

Czesi są właścicielami elektrowni zasilanych węglem brunatnym przy granicy 
polsko-niemieckiej. Szwedzki koncern Vattenfall (był też aktywny w Polsce, w 2000 
r. Vattenfall przeprowadził  prywatyzację w sektorach dystrybucji i wytwarzania, ku-
pując gliwickie GZE i Elektrociepłownie Warszawskie; sprzedaż pakietu akcji Enea 
w 2014 r. oznaczała wyjście Szwedów z polskiego rynku energii) sprzedał w 2016 
r. im węglową elektrownię Jänschwalde, kilka kilometrów od granicy z Polską. Ta 
trzecia największa elektrownia Niemiec należy do czeskiego koncernu Energetický 
a průmyslový holding (EPH). Podobnie elektrownia Schwarze Pumpe nieopodal 
Sprembergu. 

Udziały w niemieckich kopalniach węgla brunatnego posiada ta sama spółka 
EPH. Do saksońskiego LEAG (der Lausitz Energie Verwaltungs GmbH, Lausitz 
Energie Bergbau AG) należą cztery kopalnie węgla brunatnego: w Jänschwalde, 
Welzow-Süd, Nochten i Reichwalde, a Lausitz Energie Bergbau AG jest w 50 proc. 
własnością EPH i PPF Investments. Z kolei prywatna czeska grupa Sokolovskáu-
helná (kopalnia i elektrociepłownia) to największy pracodawca w regionie karlo-
warskim. Dużą rolę w sąsiednim kraju usteckim odgrywają koncerny ČEZ i Sev.
en Energy.

Konflikt wokół odkrywki KWB Turów można zatem wyjaśnić, odpowiadając 
na pytanie: skąd będzie pochodzić węgiel dla elektrowni Turów po zamknięciu 
kopalni odkrywkowej Turów, skąd energia elektryczna?  Czescy i niemieccy przed-
siębiorcy zarobią na ewentualnych dostawach węgla brunatnego z Czech i Niemiec 
do Polski. Jeśli udałoby się zablokować wydobycie węgla brunatnego w Turowie, 
kopalnie sąsiadów mogłyby sprzedać swój urobek właśnie nam, do dekarbonizacji 
planowanej tam na 2038 rok.  

Polska tymczasem musi zmierzyć się z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości 
UE, który nakazuje natychmiastowe wstrzymanie działalności kopalni „tytułem 
zabezpieczenia” lub zapłatę kary w wysokości  500 tys. euro dziennie. 30 wrze-
śnia br. minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że rozmowy 
polsko-czeskie o kopalni Turów zakończyły się fiaskiem. Kolejna runda nastąpi 
zapewne po sformowaniu rządu Czeskiej Republiki. Rozpoczął się żmudny proces 
formowania koalicji po wyborach u naszych południowych sąsiadów. 

Konfliktem wokół węgla z „worka turoszowskiego” i KWB Turów, zlokalizowanej 
w okolicach Bogatyni, zajęła się też Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

„Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej naruszają bezpieczeń-
stwo energetyczne i suwerenność naszej Ojczyzny. Realizacja decyzji stanowi bez-
pośrednie, rzeczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia poprzez utratę źródła dostaw 
wody i ciepła dla mieszkańców Bogatyni oraz odebranie źródła utrzymania tysięcy 
rodzin z całego regionu, skazując ich na głód i ubóstwo. Stanowi też dla całego kraju 
– w następstwie niedoborów energii w Krajowym Systemie Energetycznym – zagro-
żenie drastycznego wzrostu cen oraz ryzyka występowania przerw w dostawach” 
– czytamy w stanowisku Krajówki z 5 października br.

Sprawa Turowa stała się sprawą polityczną. Problem trwał i nie pojawił się 
w momencie wydania orzeczenia TSUE. Temat Turowa w Czechach został już 
zdyskontowany politycznie. Co do „zabezpieczenia” i 500 tys. euro dziennej kary, 
wydanego jednoosobową decyzją sędzi TSUE – nie można wyłączyć natychmiast 
kopalni i nie można wyłączyć elektrowni. To jest nierealne i absurdalne. Wyrobisko 
„Turów’ musi być przygotowane do likwidacji, co jest procesem czasochłonnym. 
Natychmiastowa realizacja wniosku Republiki Czeskiej wywołać może katastrofalne 
i nieodwracalne skutki w postaci pogorszenia warunków wodnych, wystąpienia 
olbrzymich osuwisk, czyli katastrofę ekologiczną.  

(asg)

Rachunek  
za Turów 

MANIFESTACJA W LUKSEMBURGU

„Postanowienie zabezpieczające. Działając z upoważnienia Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, która jako najwyższa władza wykonawcza Związ-
ku podjęła decyzję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” wniosku o ocenę legalności działań Trybunału Niesprawie-
dliwości UE, postanawiam, jako przewodniczący związku: Wydać w trybie 
zabezpieczenia, do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delega-
tów wniosku, decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania 
TSUE!”– to fragment pisma, które odczytał wiceprzewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz podczas manifestacji 
w Luksemburgu.

22 października 2021 r. ponad 2 tysią-
ce związkowców z NSZZ „Solidarność” 
protestowało przed Trybunałem Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w związ-
ku z decyzją wydaną przez unijny sąd w 
sprawie zamknięcia kopalni w Turowie. 
Związkowcy stanowczo sprzeciwiają się 
postanowieniu TSUE, które stanowi za-
grożenie dla bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski i doprowadzi do likwidacji 
tysięcy miejsc pracy.

Wbrew temu, co podają wspierają-
ce totalną opozycję media, nie była to 
wyłącznie manifestacja górniczej „So-
lidarności”. Do Luksemburga pojechali 
związkowcy z całej Polski, także z Re-
gionu Gdańskiego, między innymi ze 
Stoczni Gdańskiej, Gościcińskiej Fabryki 
Mebli, Stoczni Nauta, Stoczni Wojennej, 
Aluship, OPEC czy DCT Gdańsk.

Przypomnijmy, że potencjalne za-
mknięcie kopalni w Turowie wiąże się z 
zamknięciem pobliskiej elektrowni, która 
dostarcza 7 procent energii elektrycznej 
w Polsce, utratą miejsc pracy 2 tysięcy 
pracowników w kopalni, tysiąca pracow-
ników w elektrowni oraz 70 tysięcy z firm 
powiązanych z kopalnią i elektrownią, 
utratą energii dostarczanej do sieci cie-
płowniczej dla mieszkańców Turowa.

Manifestujących przykro zaskoczy-
ły środki ochronne zastosowane przez 
władze Luksemburga. Na polskich ro-
botników czekały zasieki z drutu kol-
czastego, wozy opancerzone, tysiące 
policjantów.

– Odgrodzono się od nas drutem 
kolczastym jak od bydła. Gdzie europej-
skie lewactwo, mówiące, że płoty należy 
likwidować? – pytał jeszcze przed roz-
poczęciem demonstracji Piotr Duda.

Manifestacja „Solidarności” rozpo-
częła się o godzinie 10. Jako pierwszy 
zabrał głos Jarosław Grzesik, szef Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki „Solidarności”, który między innymi 
podziękował uczestnikom za przybycie 
tak licznie na manifestację: – Jest nas 2 
tysiące, bo na więcej europejscy urzędni-
cy się nie zgodzili. Ta instytucja podjęła 
haniebną decyzję o zamknięciu kopalni 
Turów bez żadnego powodu. Hańba! 

„Solidarność”  
zamyka Trybunał! 

Reprezentacja Regionu Gdańskiego w Luksemburgu.

Związkowcy z DCT Gdańsk SA.
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Manifestujących przykro 
zaskoczyły środki ochronne 
zastosowane przez władze 
Luksemburga. Na polskich 
robotników czekały zasieki 
z drutu kolczastego, wozy 
opancerzone, tysiące 
policjantów.
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Przybyliśmy – w sile dwóch tysięcy 
członków „Solidarności”, z różnych re-
gionów kraju do Luksemburga, przed 
siedzibę TSUE, bo zagrożone zostały 
miejsca pracy oraz   bezpieczeństwo 
energetyczne. Problem pozostał, ale nie 
znam przypadku, by jedna manifestacja 
od razu jakiś temat zakończyła.  

Wyłączono całe kwartały miasta, 
a Luksemburg w okolicy siedziby TSUE za-
mienił się w strefę izolowaną. Stanęły za-

sieki i kordon policji. Zamknięto miasto i ustawiono zapory oraz siły 
policyjne w pełnym rynsztunku. Byłem na manifestacjach w Brukse-
li, wiem, jak manifestują w obronie swych praw pracownicy w Belgii, 
we Francji. Co ciekawe, policjanci z Luksemburga nas pilotowali w 
przyjaznej atmosferze.

Byliśmy spokojną, pokojową manifestacją, mimo wagi tematu i 
wygenerowanego napięcia próbą pozbawienia nas kopalni i elek-

trowni. Tak postąpiono z naszymi stoczniami. Powtórki nie będzie. 
Panie premierze Morawiecki! Ani kroku wstecz, nie ma się dokąd 
i po co cofać! 

Przedstawicieli mediów, krajowych i zagranicznych, było 
mnóstwo. Oni też byli zdziwieni, że nie chcemy podpalić Luk-
semburga. Nikt tam nie przyjechał z takim nastawieniem. 
Przyjechali pracownicy zatroskani o zakłady pracy, którzy nie 
zgadzają się z szaleństwem ideologicznym, z niszczeniem prze-
mysłu. Jesteśmy zdeterminowani, ale nie jesteśmy agresywni. 

To walka o przyszłość Europy, ale nie poprzez atakowanie obiek-
tów czy walki z policją. Eurokraci nie rozumieją tego, co się dzieje i nie 
chcą słuchać, obudowani pseudoideologią. Nie ulegniemy presji. Je-
steśmy „Solidarnością”. Reagujemy, gdy zagrożone są prawa pracow-
nicze i prawo do własnej gospodarki i własnej energii.

Roman Kuzimski 
zastępca przewodniczącego  

ZRG NSZZ „Solidarność”

Spokojnie i stanowczo

Następnym mówcą był Wojciech Il-
nicki, przewodniczący Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni 
Węgla Brunatnego „Turów”. Stwierdził, że 
TSUE zachowuje się jak dyktatura w Korei 
Północnej: – Nie zgadzamy się na to. Dziś 
przyszliśmy pokazać, że Turów jest, był 
i będzie. Jesteśmy dziś pokojowi, ale jak 
będzie trzeba, to zablokujemy całą Unię 
Europejską. My dziś trybunał zamkniemy 
jednoosobowo – postanowieniem Piotra 
Dudy – zaznaczył. 

 O tym, że jest to manifestacja całej 
„Solidarności” w swoim przemówieniu 
powiedział przewodniczący Komisji 
Krajowej Piotr Duda.

– Jesteśmy tu jako reprezentacja ca-
łego kraju. W całej Polsce wspierają nas 
pracownicy. Mamy prawo we własnym 
kraju pracować i pilnować miejsc naszej 
pracy!  Dajemy wam czas do namysłu, 
jeśli nie, to podpalimy Europę. Ale pod-
palimy ją w naszych sercach! Niestety, 
biurokraci unijni nie wpuścili delega-
cji NSZZ „Solidarność” do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na zakończenie wielkiej demon-
stracji „Solidarności” w sprawie wyro-
ku TSUE wobec kopalni Turów Piotr 
Duda spotkał się z ambasadorem Czech 
w Luksemburgu. Uczestnicy protestu 
przekazali ambasadorowi petycję z ape-
lem, „aby sąsiedzi rozwiązywali swoje 
problemy między sobą, a nie angażo-
wali w to inne instytucje, które próbują 
konflikt międzysąsiedzki wykorzystać 
do realizacji nie polskich ani czeskich, 
lecz własnych interesów”.

(mk)

Bezpieczeństwo 
energetyczne – warunek 
suwerenności
5 października br. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła sta-
nowisko w sprawie obrony rodzimego potencjału energetycznego 
i kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje bieżącą 
sytuację kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów wynikającą z dzia-
łań Republiki Czeskiej i instytucji unijnych oraz popiera wszelkie działania 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w obronie 
kopalni i tysięcy miejsc pracy.

    Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z 21 maja 2021 
roku o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia w Kopalni Węgla Brunat-
nego Turów oraz z 20 września 2021 roku o nałożeniu na Polskę wielomiliono-
wych kar finansowych, naruszają bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność 
naszej Ojczyzny. Szczególnie skandaliczne jednoosobowe postanowienie Wice-
przewodniczącej TSUE sędzi Rosarii Silvy de Lapuerta podważa jeden z filarów 
Wspólnoty Europejskiej – wspólnotę bezpieczeństwa.

    Realizacja takiej decyzji stanowi bezpośrednie, rzeczywiste zagrożenie dla 
życia i zdrowia poprzez utratę źródła dostaw wody i ciepła dla mieszkańców 
Bogatyni oraz odebranie źródła utrzymania tysięcy rodzin z całego regionu, 
skazując ich na głód i ubóstwo. Stanowi też dla całego kraju – w następstwie 
niedoborów energii w Krajowym Systemie Energetycznym – zagrożenie dra-
stycznego wzrostu cen oraz ryzyka występowania przerw w dostawach.

    Polacy wciąż mają w pamięci okupację sowiecką wraz z narzuconym, nie-
wydolnym gospodarczo systemem komunistycznym, będącym źródłem biedy 
i zacofania. Praktyki ograniczania możliwości rozwoju, których doświadczał 
nasz naród w przeszłości, dzisiaj stosowane są przez brukselskich urzędników. 
Skutki takiej polityki odczuliśmy już wielokrotnie, czego wymownym przy-
kładem jest zamknięcie przez Komisję Europejską polskich stoczni. Mądrzejsi 
o te doświadczenia sprzeciwiamy się ustanowienia naszego kraju skansenem 
minionych epok i źródłem taniej siły roboczej, bez własnego przemysłu i bez 
własnego zdania.

Nie zgadzamy się na taką wizję wspólnoty europejskiej, gdzie występuje bez-
prawie sędziów, niszczenie polskiej gospodarki oraz polskiego społeczeństwa. Od-
mawiamy narzucaniu ideologii, które pod hasłami ochrony środowiska, wolności i 
demokracji dążą do dominacji finansowej i politycznej nad naszym narodem.

Żądamy zaprzestania działań prowadzących do upadku gospodarczego 
regionu związanego z kopalnią i elektrownią Turów oraz tworzenia fałszy-
wych sporów między żyjącymi dotychczas w przyjaźni mieszkańcami Polski 
i Czech.

Nie zgadzamy się na dyskryminację nowoczesnego i ekologicznego przed-
siębiorstwa górniczego, które przez lata reagowało na wszelkie zastrzeżenia 
zgłaszane przez czeskich i niemieckich sąsiadów. Przedsiębiorstwa, które w po-
czuciu wspólnej odpowiedzialności za dobro i zdrowie otaczającego środowi-
ska zawsze działało w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie 
zgadzamy się na zamknięcie kompleksu Turów.

    Odrzucamy zewnętrzną ingerencję w bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski. Kraju, który zapoczątkował przemiany w całej Europie, który zapewnił, że 
poczucie wspólnoty to nie tylko puste słowa, ale rzeczywista wiarygodność, 
sprawiedliwość i patriotyzm.

Wzywamy wszystkich polskich europarlamentarzystów do jedności w obronie 
polskiego pracownika i polskiej gospodarki, do jedności w obronie Turowa.

Luksemburczycy szykowali się na brutalną manifestację, a ku ich zaskoczeniu 
zobaczyli ponaddwutysięczną rzeszę polskich związkowców z „Solidarności”, która 
w stanowczy, ale spokojny i rozważny sposób upomniała się nie tylko o swoje 
miejsca pracy, nie tylko o zagrożoną kopalnię Turów, ale de facto o wszystkich 
Europejczyków, których dotknie restrykcyjna polityka klimatyczna UE w postaci 
wysokich cen energii. 

Na związkowców z NSZZ „Solidarność” czekały pozamykane ulice, zasieki z drutu 
kolczastego, uzbrojeni po zęby policjanci. 
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Piotr Duda: – Cała sytuacja związana nie tylko z Turowem, ale z całym pakietem 
klimatycznym, jest jasna i przejrzysta. Tu nie chodzi o żadną ekologię. To biznes i 
polityka.

Wbrew temu, co podają 
wspierające totalną 
opozycję media, nie była 
to wyłącznie manifestacja 
górniczej „Solidarności”. 
Do Luksemburga pojechali 
związkowcy z całej Polski, 
także z Regionu Gdańskiego, 
między innymi ze Stoczni 
Gdańskiej, Gościcińskiej 
Fabryki Mebli, Stoczni Nauta, 
Stoczni Wojennej, Aluship, 
OPEC czy DCT Gdańsk.



Nr 11 / listopad 20218 ZWIĄZEK

Czy pracując na rzecz państwa polskiego i używając do tego narzędzia 
w postaci prywatnego samochodu trzeba jeszcze dopłacać do miejsc i na-
rzędzi pracy? Tak, o ile jest się leśnikiem. Stawki za przejechany kilometr 
nie zmieniły się od 14 lat.

W sobotę, 23 października br. w War-
szawie sprzed gmachu Ministerstwa 
Finansów pod siedzibę Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów przeszła 
manifestacja pracowników sfery bu-
dżetowej, współorganizowana przez 
Międzyzakładową Organizację Związ-
kową NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Sądownictwa i Prokuratury.

Do Warszawy przybyło blisko dwa 
tysiące osób z całego kraju – nie tylko 
pracownicy sądów i prokuratury, ale tak-
że więziennictwa, muzeów, urzędów skar-
bowych i wojewódzkich oraz pracownicy 
cywilni policji. Protestujący żądają 12-
-procentowych podwyżek dla pracujących 
na rzecz państwa. 

– Znaleźliśmy się w beznadziejnej sy-
tuacji. Jesteśmy zdesperowani – mówią 
uczestnicy protestu. W przyszłym roku 
płace większości z nich będą na poziomie 
płacy minimalnej lub niewiele powyżej. 

Przy dźwiękach wuwuzeli, przeszli 
ulicami Warszawy z hasłami na trans-
parentach: „Dość pracy za miskę ryżu”,  
„Mamy dość!”, „Godziwa płaca, a nie 
jałmużna”, „Policjanci, konie, psy… 
A gdzie my?”.

Pod kancelarią premiera związ-
kowcy ustawili dwumetrową kasę z… 

Kilometrówka ta sama  
od 14 lat.  
Leśnicy mówią: dosyć! 

25 października obradowała Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnic-
twa NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,  w spotkaniu uczestniczył Roman Kuzimski, 
wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Leśnicy 
spotkali się w sali Akwen.

– Najpopularniejsza dziś stawka, wynosząca 0,8358 złotego, biorąc pod uwagę 
tylko skalę inflacji powinna wynosić 1,14 złotego. Nie wynosi i nie zanosi się na 
to, by zaczęła obowiązywać. Nie ma takiej woli. Oczywiście, przyjmujemy stano-
wiska, apelujemy. To nie jest sprawa tylko nas, leśników, ale i listonoszy czy lekarzy 
weterynarii. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazuje obecnie infor-
mację, że nad wyliczeniem stawki prace trwają... I tak od czterech lat! Wicepremier 
Jacek Sasin z kolei odsyła nas do zniżek z „Karty dużej rodziny” na stacjach paliw 
państwowego koncernu i przekonuje, że u nas za paliwo płaci się mniej, bo ceny 
są niższe, porównując do innych krajów, ale zapomniał o pensji. Jesteśmy pod 
ścianą, musimy coś z tym pilnie zrobić – mówi Marcin Kowalski, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
komentując wymianę korespondencji z ministrami. 

Leśnicy wystąpią z petycją do resortów infrastruktury i finansów o zmianę staw-
ki maksymalnej na wyższą. Delegaci gdańskiej sekcji mają też zwrócić się do Rady 
Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i do Komisji Krajowej 
„S” o wsparcie tego postulatu. 

Przypomnijmy obowiązujące od 14 lat stawki: w przypadku samochodu osobo-
wego o pojemności skokowej do 900 cm sześc. – 0,5214 zł, samochodu osobowego 
o pojemności powyżej 900 cm sześc. – 0,8358 zł, motocykla – 0,2302 zł

Stawka kilometrowa swoją podstawę prawną ma w Rozporządzeniu ministra 
infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz spo-
sobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czyli 
„o używanie pojazdu do celów służbowych”.

Aktualnie obowiązująca stawka za kilometr ustanowiona została 14 listopa-
da 2007 roku (!). Regulacje stawek nie odpowiadają rosnącym kosztom, m.in. ze 
względu na drożejące paliwo. Litr benzyny Pb95 zatankowanej 25 października br. 
na gdańskiej stacji paliw kosztuje 6,04 zł.  

Leśniczym przez lata pracy pomagali niegdyś gajowi. Ci jednak zniknęli ze struk-
tury pracowników lasów. Dodajmy, że leśnik już nie kojarzy się z rowerem, zielonym 
mundurem, moro i wąsami oraz z raportówką z kwitariuszem na drewno i calówką. 
Dziś samochód stał się podstawowym narzędziem pracy leśnika i warunkiem jego 
zatrudnienia. Nie da się zarządzać obszarem tysiąca hektarów lasu, a bywa i więk-
szym, bez samochodu. Każdy samochód, który wyjeżdża z lasu z drewnem, wymaga 
obecności leśniczego – czy to w Borach Tucholskich, Tatrach czy Bieszczadach.

Samochody służbowe leśników to przeszłość. Większość leśników używa do 
celów służbowych prywatne pojazdy. Są, owszem, samochody służbowe, tyle że 
patrolowe – Straży Leśnej. 

Leśnicy mają tzw. kilometrówkę, która w założeniu stanowi zwrot poniesionych 
kosztów. Jej górny limit to 1500 km miesięcznie. I znów – stawkę za kilometr określa 
ministerialne rozporządzenie z 2007 roku.  Ta sama stawka dla ministra i burmistrza, 
co dla listonosza. Leśnik, lekarz czy weterynarz muszą poruszać się samochodem tere-
nowym. Realne obecnie koszty przejechanego kilometra w terenie to 2,50–3 złote. 

Użytkowane przez pracowników leśnych czy pocztowców prywatne auta w ra-
mach obowiązków służbowych eksploatowane są w sposób intensywny. Dlatego 
leśnicy, pocztowcy, weterynarze czy geodeci liczą na faktyczny zwrot kosztów.

(asg)

Leśnicy mówią: – Nie da się zarządzać obszarem tysiąca hektarów lasu, a bywa 
i większym, bez samochodu. 
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12 procent podwyżki  
dla wszystkich

lodu, żądając, by premier Morawiecki 
odmroził płace w budżetówce.

– To nie tylko nasz, pracowników 
cywilnych, problem, to problem na-
szych rodzin – mówiła podczas ma-
nifestacji przed gmachem kancelarii 
Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Są-
downictwa i Prokuratury.  

– Chciałbym zwrócić uwagę na ka-
tastrofalny poziom płac pracowników 
cywilnych MON, którzy stanowią część 

sfery budżetowej – stwierdził z kolei Mi-
rosław Kamieński, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Pracowników Cywilnych MON 
NSZZ „Solidarność”, i odczytał stanowi-
sko wystosowane do premiera, w którym 
związkowcy wyrażają sprzeciw wobec bra-
ku podwyżek co najmniej na poziomie po-
krycia wzrostu cen. Przy niskich płacach 
niedługo zabraknie chętnych do pracy w 
budżetówce. Żądanie jest jasne: 12 procent 
wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich.  

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

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI

Sfera bezpieczeństwa wewnętrzne-
go nie może być lekceważona, jej 
pracownicy powinni otrzymywać 
nie minimalne, ale równe podob-
nym służbom wynagrodzenia. Jed-
nak pracownicy cywilni policji od 
lat znajdują się na końcu łańcuszka 
wynagrodzeń w Służbie Cywilnej. 
Odchodzą więc z pracy do urzędów 
lub innych instytucji. 

Procedury wejścia w spór zbiorowy 
związków zawodowych działających 
wśród pracowników cywilnych policji 
są już na ukończeniu. Dokumenty do 
ogłoszenia sporu zbiorowego są  dopra-
cowywane przez prawników.

Jak poinformowała nas Iwona 
Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca 
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Cywil-
nych Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Straży Granicznej, 
daleko niezadowalająca jest propozycja 
wzrostu wynagrodzeń z programu mo-
dernizacji o 328 złotych i to rozłożona 
w czasie na cztery lata: 2022–25. 

W 2020 r. pracownicy cywilni policji 
(komend powiatowych) znaleźli się na  
ostatnim miejscu w sprawozdaniu szefa 

Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-
-Urbańskiego o stanie Służby Cywil-
nej i o realizacji zadań tej służby pod 
względem średniej płacy (przeciętnego 
wynagrodzenia). 

Dysproporcje uległy pogłębieniu, 
przykładowo między pracownikami 
cywilnymi policji a pracownikami Kra-
jowej Administracji Skarbowej różnica 
wynosi aż 2880 złotych. Przed moder-
nizacją i zmianą struktury z lat 2017–20 
różnica ta wynosiła 1914 złotych. 

Jeszcze bardziej widać ją w wynagro-
dzeniach funkcjonariuszy i pracowników, 
mimo że nieraz siedzą „biurko w biurko”. 
Mundurowi mogą liczyć na podwyżkę o 
500 złotych w przyszłym roku i 209 zło-
tych w 2023 roku. Cywilni pracownicy 
policji zostali pominięci. Ich średnia płaca 
zasadnicza to 2300 złotych na rękę.

Stąd, po nieudanych rozmowach 
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
wiceministrem Maciejem Wąsikiem, 
decyzja związkowców, by powołać Po-
rozumienie Organizacji Związkowych 
Reprezentujących Pracowników Poli-
cji. W ślad za tym związkowcy podjęli 
przewidziane prawem przygotowania do 
wejścia w spór zbiorowy. Porozumienie 

poinformowało wiceministra Wąsika, że 
narasta frustracja i zniecierpliwienie.

26 października 2021 r. przedstawi-
ciele Porozumienia Organizacji Związ-
kowych Reprezentujących Pracowni-
ków Policji uczestniczyli w posiedzeniu 
sejmowej Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych. Przedmiotem spotkania 
było zaopiniowanie do Komisji Finan-
sów Publicznych rządowego projektu 
ustawy budżetowej na rok 2022. 

– O naszej tragicznej sytuacji wiecie 
państwo wszystko. Kolejny rok jesteśmy 
na końcu łańcucha podwyżek. Dlaczego 
do tego doszło? Bo nie organizowaliśmy 
akcji protestacyjnych. Ludzie zaczęli 
się sami oddolnie organizować. Jak 
MSWiA zamierza zadbać o nas, jak ma 
zamiar motywować, czym przyciągnąć 
specjalistów? – pytała na sejmowej ko-
misji Adamczyk-Rosinka. Pytania cze-
kają na pilne odpowiedzi,  

 Pracownicy cywilni policji w skali 
kraju stanowią 25-tysięczną grupę za-
wodową. W ich rękach jest logistyka, 
obsługa kadrowa i kancelaryjna, labo-
ratoria, transport, zaopatrzenie i sieci 
informatyczne, czyli  niemal każdy 
z policyjnych pionów. 

(asg)

Pracownicy cywilni policji stanęli pod ścianą  
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– Jakie zadania realizuje sanepid 
w czasie pandemii?

– Pracownicy inspekcji przede 
wszystkim przeprowadzają docho-
dzenia epidemiologiczne i prowadzą 
związane z tym postępowania admi-
nistracyjne. Monitorowane są ogniska 
zakażeń, cały czas zapewniamy zlecenia 
testów dla mobilnych karetek wymazo-
wych, analizowane są karty lokalizacji 
pasażerów. Nasze Laboratorium Dia-
gnostyki Medycznej wykonuje badania 
PCR w kierunku SARS-CoV-2. Pra-
cownicy odpowiadają również na wie-
le pytań związanych z epidemią, które 
docierają do nas poprzez pisma, e-maile 
czy też telefon.

– Jak wygląda sytuacja epidemiolo-
giczna w województwie pomorskim 
na tle całego kraju? Ile jest zachoro-
wań na COVID-19 tygodniowo? Ile jest 
przeprowadzanych testów? W których 
gminach/powiatach jest najwięcej za-
chorowań, a w których najmniej?

– Na 27 października średnia dzien-
na zapadalność z siedmiu dni w prze-
liczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 
wyniosła w naszym województwie 11, 
a przykładowo w województwie  lu-
belskim 55,  podlaskim 45. W ciągu 
ostatniego tygodnia (od 21 do 27 paź-
dziernika – dop. red.) w województwie 
pomorskim zarejestrowano 1786 zaka-
żeń SARS-CoV-2, co stanowi 4,5 proc. 
łącznej liczby zakażeń w Polsce.

Aktualnie najwyższą zapadalność 
notujemy w powiecie malborskim oraz  
gdańskim, w których wskaźnik średniej 
dziennej zapadalność z siedmiu dni 
w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-
kańców wyniósł wczoraj (27 paździer-
nika –  dop. red.) odpowiednio 21 i 18. 
Najniższą zanotowano w powiecie człu-
chowskim (7) oraz chojnickim (8).

W okresie od 21 do 28 paździer-
nika 2021 r. w województwie pomor-
skim wykonano 18 778 testów. Średnia 
dzienna liczba testów na 10 tysięcy 
mieszkańców w województwie pomor-
skim wyniosła 11,4 i była zbliżona do 
średniej w Polsce, która wyniosła 12,1.

– Czy są dane mówiące o tym, ile 
osób zaszczepionych zachorowało w 
naszym województwie? Dlaczego nie 
podaje się informacji, ile osób zaszcze-
pionych zachorowało? To przecież mo-
głoby zachęcić ludzi do szczepień.

 – 24 listopada 2020 roku decyzją mi-
nistra zdrowia, głównego inspektora sani-
tarnego, w oparciu o konsultacje zespołu 
ekspertów, głównie członków Rady Me-
dycznej do spraw COVID-19 przy preze-
sie Rady Ministrów, został wprowadzony  
centralny system raportowania i prezen-
towania potwierdzonych przypadków 

COVID-19, dane te raportowane są przez 
Ministerstwo Zdrowia.

Ujednolicona metoda raportowania 
w skali całego kraju opiera się głównie 
o systemy EWP i SEPIS. Szczepienie 
nie daje 100-procentowej gwarancji 
ochrony przed zakażeniem, szczególnie 
w odniesieniu do nowych, tzw. alarmo-
wych wariantów SARS-CoV-2, które 
znacznie lepiej  przenoszą się pomiędzy 
ludźmi. Jeżeli skuteczność szczepionki 
jest określona na 95 procent, to znaczy, 
że po zaszczepieniu tysiąca osób, 50 osób 
pozostanie nieuodpornionych. Tak więc 
w wielomilionowych społeczeństwach, 
nawet przy skutecznych szczepieniach 
powszechnych, istnieją grupy osób, któ-
re mogą zachorować pomimo zaszczepie-
nia. Należy jednak podkreślić, że nawet 
jeżeli szczepienia w mniejszym stopniu 
chronią przed samym zakażeniem no-
wymi wariantami wirusa SARS-CoV-2, 
to sam przebieg zachorowania jest lżej-
szy, mniejsza liczba pacjentów wymaga 
hospitalizacji. 

– Czy sanepid bada ogniska zakażeń, 
jeśli tak, to gdzie są one obecnie? Czy 
występują na przykład w zakładach 
pracy i szkołach? 

– Państwowa Inspekcja Sanitarna 
rejestruje ogniska zachorowań na CO-
VID-19 oraz prowadzi działania prze-
ciwepidemiczne mające na celu ich wy-
gaszanie.  Poza ogniskami rodzinnymi 
obecnie w województwie pomorskim 
monitorowanych jest około 100 ognisk 
zakażeń SARS-CoV-2. Najwięcej doty-
czy szkół oraz zakładów pracy. Ponadto 
ogniska takie notujemy m.in. w przed-
szkolach, podmiotach leczniczych oraz 
na uczelniach.

– Czy Pana zdaniem w Polsce powinny 
być wprowadzone obostrzenia pande-
miczne na wzór innych krajów?

– Czwarta fala COVID-19 przybiera 
na sile. Coraz częściej padają pytania o 
obostrzenia. Na pewno trzeba przestrze-
gać zasad dyscypliny społecznej, które są 

określone w przepisach prawa. Powinni-
śmy nosić maseczki w sposób właściwy, 
dezynfekować dłonie oraz zachowywać 
dystans społeczny – ze względu na bez-
pieczeństwo własne, jak również bezpie-
czeństwo osób, które mają z nami bliski 
kontakt. Decyzje dotyczące ewentualne-
go wprowadzenia obostrzeń podejmuje 
minister zdrowia, który wraz z Radą Me-
dyczną i głównym inspektorem sanitar-
nym na bieżąco analizuje i ocenia aktual-
ną sytuację epidemiologiczną w kraju. 

– Czy powinny być przeprowadzane 
badania przesiewowe, przykładowo 
w szkołach?

– Monitorowanie ognisk szkolnych 
i przedszkolnych obejmuje badanie osób, 
które miały kontakt z zakażonym, nieza-
leżnie od statusu zaszczepienia. Sytuacja 
w placówkach oświatowych jest pod kon-
trolą – dane dotyczące liczby ognisk epi-
demicznych SARS-CoV-2 w placówkach 
oświatowych, liczby osób izolowanych i 
objętych kwarantanną w województwie 
są systematycznie przekazywane do Mi-
nisterstwa Zdrowia i Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego.

– Dwa lata pandemii pokazały, jak 
ważne jest znaczenie służb sanitar-
no-epidemiologicznych, które przez 
lata były niedoceniane. Czy zostały 
one wzmocnione? Czy poprawiły się 
warunki pracy i płacy pracowników 
sanepidu?

– Obecnie Państwowa Inspekcja Sani-
tarna jest w zupełnie innym miejscu niż 
na początku epidemii – przede wszyst-
kim jest zinformatyzowana, wyposażona 
w komputery, oprogramowanie i sprzęt na 
europejskim poziomie.  Został stworzony 
nowy system do postępowań epidemiolo-
gicznych, który pozwala na bardzo szybką 
reakcję w przypadku wykrycia zakażenia. 
W Państwowej Inspekcji Sanitarnej po-
wstała sieć laboratoriów, które prowadzą nie 
tylko molekularną diagnostykę  w kierunku 
SARS-CoV-2, ale także dzięki sekwencjo-
nowaniu uczestniczą w monitorowaniu sy-
tuacji epidemiologicznej w zakresie nowych 
wariantów SARS-CoV-2.

– Co należałoby jeszcze zrobić, aby 
usprawnić pracę sanepidów?

– Kolejne etapy informatyzacji Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej zapewnią 
dalsze usprawnienie pracy. Już teraz 
wykorzystywane narzędzia informatycz-
ne bardzo pomagają w bieżącej pracy. 
Przykładowo korzystając z ogólnokrajo-
wej infolinii można uzyskać  informacje 
ogólne o epidemii, o obowiązującym 
stanie prawnym, o zasadach dotyczących 
izolacji i kwarantanny, działających  cen-
trach testowych. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma 

ROZMOWA

Czwarta fala COVID-19 
przybiera na sile
Rozmowa z Maciejem Merkiszem, pomorskim wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku 

4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” or-
ganizuje demonstrację w Warszawie. Chce w ten sposób zaprotestować 
przeciwko niskim wynagrodzeniom i fatalnym warunkom zatrudnienia 
pracowników handlu, a także upomnieć się o prawo pracowników do nie-
dziel wolnych od pracy.

Handel protestuje

„Gorąco apelujemy do pracowników wszystkich sieci handlowych o udział w pro-
teście. Jeśli chcemy, żeby praca w sklepach wreszcie zmieniła się na lepsze, nasz protest 
musi być głośny i liczny. Nikt nie rozwiąże naszych problemów za nas. Musimy zrobić 
to sami. Musimy pojechać na demonstrację do Warszawy. Im będzie nas więcej, tym 
silniejszy będzie nasz głos” – podkreślają organizatorzy w specjalnym komunikacie.

Postulaty:

1.  Podwyżki wynagrodzeń. – Pracownikom handlu ciągle dokładane są nowe obo-
wiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją w miejscu lub rosną bardzo powoli. 
Dlatego domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych 
portfelach. Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób, aby zatrzymać w sklepach 
doświadczonych pracowników i zachęcić nowe osoby do pracy w handlu.

2.  Zwiększenie liczby pracowników w sklepach. – Z roku na rok pracowników 
jest coraz mniej, a pracy coraz więcej. Obowiązkom, które kiedyś wykonywały 
dwie – trzy osoby, dzisiaj musi sprostać jeden pracownik. Dodatkowo godziny 
otwarcia sklepów są coraz dłuższe. Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowni-
ków jest za mało i pracodawcy wreszcie muszą sobie to uświadomić!

3.  Niedziele wolne od pracy w handlu. – Trzy lata temu „Solidarności” udało się 
wprowadzić ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pracownikowi handlu 
nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest to sprawa. Niestety, w ostatnich miesiącach 
kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W 
wyniku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił ustawę o ograniczeniu handlu 
w niedziele, ale nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu lub lutym przy-
szłego roku. Domagamy się, aby sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo i 
przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

„Nie możemy dłużej zgadzać się na przeciążenie pracą, na niskie wynagrodzenia, 
na pracę po kilkanaście godzin dziennie siedem dni w tygodniu. Musimy pokazać 
nasze niezadowolenie. 4 listopada będziemy protestować przed siedzibą Polskiej Or-
ganizacji Handlu i Usług. Ta instytucja zrzesza wszystkie największe sieci handlowe 
działające w naszym kraju. Dlatego właśnie tam musimy zanieść nasze postulaty. 
Złe warunki pracy i niskie wynagrodzenia to problem nas wszystkich, bez względu 
na to, czy pracujemy w Carrefourze, Biedronce, Auchan czy Kauflandzie” – dodaje 
w komunikacie Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.
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GOSPODARKA

Termin „offshore”, czyli budowa na 
Wybrzeżu portu instalacyjnego na 
potrzeby nowatorskiej branży pro-
dukcji urządzeń do wytwarzania 
energii na morzu oraz wyszkolenie 
kadr do obsługi gigantycznych wież 
wiatrowych, kryje klucz do urato-
wania gospodarki morskiej. Rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej nie-
sie ze sobą ogromny potencjał. Jest 
ona jedyną technologią komercyj-
ną z dziedziny odnawialnych źródeł 
energii, która wpływa na rozwój i 
konkurencyjność portów i stoczni.

Okrętownicy alarmują

 W stanowisku Walnego Zebrania 
Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu 
Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” z 
23 września br. zapisano konieczność 
uznania sektora okrętowego jako strate-
gicznego w Polskiej Polityce Przemysło-
wej. Opracowanie strategii przemysło-
wej, obejmującej przemysł stoczniowy 
i offshore, powinno odbywać się przy 
współpracy z pracownikami, pracodaw-
cami, władzami regionalnymi i instytu-
cjami edukacyjnymi.

„Przemysł okrętowy należy do klu-
czowych gałęzi gospodarki, to przemysł 
strategiczny, bardzo istotny dla bezpie-
czeństwa i obronności państwa, konku-
rencyjny i podlegający dynamicznym 
przeobrażeniom, będący pionierem 
w budowie złożonych typów statków i 
produkcji najbardziej zaawansowanych 
technologii, dlatego domagamy się pilne-
go przystąpienia do rozmów w ramach 
Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu 
Stoczniowego celem wypracowania 
wspólnych rozwiązań zapewniających 
dynamiczny rozwój i funkcjonowa-
nie Przemysłu Okrętowego w Polsce” 
– apelują związkowcy w stanowisku 
WZD sekcji. 

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
nieraz zwracali uwagę rządzącym na pil-
ną potrzebę podjęcia skutecznych dzia-
łań wspierających sektor stoczniowy. Za-
łożenia strategii powinny zakładać m.in. 
ustalenie właściwych instrumentów fi-
nansowych wspierających zamówienia 
publiczne w odniesieniu do kontraktów 
dla Marynarki Wojennej RP oraz arma-
torów państwowych, gwarantujących 
utrzymanie produkcji, zapewnienie do-
brych warunków pracy i poszanowania 
praw pracowników, zwalczając dumping 
socjalny. Związkowcy apelują o  prze-
strzeganie jakości dialogu społecznego 
według standardów określonych przez 
partnerów społecznych Europejskiego 
Komitetu Dialogu Społecznego w Euro-
pejskim Sektorze Stoczniowym. 

– Od ponad dwóch lat nie zebrał się 
Zespół Trójstronny ds. przemysłu stocznio-
wego. Głównym celem powinno być stwo-
rzenie koniunktury dla firm działających na 
rzecz sektora okrętowego. Nie będziemy się 
przyglądać biernie nadciągającym zagro-
żeniom i wyzwaniom. Nie możemy tracić 
ani dnia więcej – mówi Mirosław Piórek, 
przewodniczący SKPO NSZZ ,,Solidar-
ność” i związkowy lider Międzyzakładowej 
Organizacji NSZZ „Solidarność” Gdańskiej 
Stoczni „Remontowa”.  

Offshore – klucz do przyszłości gospodarki morskiej

Europa nie śpi

Krzysztof Żmuda, przewodniczą-
cy Komisji Międyzakładowej NSZZ 
„S” Stoczni Remontowa Shipbuilding, 
podczas październikowego posiedzenia 
Zarządu Regionu Gdańskiego skonstato-
wał, że „Europa nie czeka i nie śpi”.

– Przemysł okrętowy jest na skraju 
swych możliwości, bez radykalnych 
działań w obszarze innowacyjnej gospo-
darki przyjdzie nam po nim posprzątać 
– alarmował stoczniowy lider, przypo-
minając m.in., że od ponad dwóch lat 
nie zebrał się, mimo cyklicznych za-
powiedzi, Zespół Trójstronny ds. prze-
mysłu stoczniowego. Bez odpowiedzi 
pozostają pytania o program „Batory” i 
o przyszłość przemysłu okrętowego na 
wybrzeżu Bałtyku.

Przypomnijmy, że jednostki pływa-
jące do obsługi farm wiatrowych okre-
śla się w sektorze offshore wind jako 
CTV (crew transfer vessels). Służą one 
do transferu ekip serwisowych, sprzętu 
i części zamiennych na wieże z turbina-
mi. Przy ich projektowaniu, konstrukcji i 
budowie stosuje się nowoczesne techno-
logie – podwójny napęd strumieniowy, 
alternatywny napęd aerodynamiczny 
(rotor Flettnera), umożliwiające precy-
zyjne działanie i sterowność w miejscu 
dokowania. 

– Sytuacja jest dynamiczna. Zaan-
gażowane będą olbrzymie środki finan-
sowe w energetykę morską, w projekto-
wanie, analizy, zarządzanie łańcuchem 
dostaw, nadzór, budowę i eksploatację 
oraz serwis. Perspektywa najbliższych 
czterech, pięciu lat będzie kluczowa. To 
jest szansa dla biur konstrukcyjnych i 

uczelni. Nie zgodzimy się na „zasypanie” 
naszej gospodarki morskiej. Oczekiwa-
nia kierujemy w stronę programu budo-
wy wież wiatrowych na morzu, budowy 
jednostek do obsługi farm wiatrowych 
i szkolenia kadr do ich serwisowania 
oraz czekamy na start programu „Bato-
ry”– zauważa Mirosław Piórek. 

Program „Batory” miał stymulować 
rozwój technologii, projektowania i bu-
dowy konstrukcji morskich i promów 
pasażerskich dla polskich armatorów. 
Zakładano, że pierwszy prom będzie 
gotowy w 2020 roku. Marek Gróbar-
czyk, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury, powiedział ostatnio, że 
program nie został zarzucony. Finalnie 
mają zostać wybudowane cztery promy 
– trzy dla Polskiej Żeglugi Morskiej i je-
den dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 

Farmy bałtyckie

Pierwsza morska farma wiatrowa 
„Vindeby” działała od 1991 do 2017 
roku. Morska energetyka wiatrowa jest 
uznawana za jeden z najbardziej per-
spektywicznych obszarów pozyskiwania 
energii odnawialnej. Wiatr na morzu 
wieje przez 330 dni w roku. „Gęstość” 
energii wiatrowej (średnia moc wiatro-
wa) jest na Bałtyku zadowalająca, jej po-
tencjał do 2050 roku jest szacowany na 
83 GW (polska strefa – do 28 GW). 

Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydał dwie decyzje 
dotyczące budowy farm wiatrowych 
w polskiej strefie ekonomicznej na 
Morzu Bałtyckim. Pierwsza dotyczy 
Polskiej Grupy Energetycznej, druga 
PKN Orlen. Oba koncerny mają zgo-
dy na utworzenie przedsiębiorstw z 
zagranicznymi partnerami. Powstało 
joint venture – Polskiej Grupy Energe-
tycznej oraz duńskiej firmy Ørsted Wind 
Power, która jest częścią grupy kapita-
łowej duńskiego skarbu państwa. Druga 
tzw. koncentracja dotyczy PKN Orlen 
oraz NP Baltic Wind, należącej do ka-
nadyjskiej grupy Northland (współpraca 
na bazie spółki Baltic Power, która jest 
kontrolowana przez PKN Orlen). Trwa 
doprecyzowywanie przedsięwzięcia. 
Projekt techniczny oraz budowlany wy-
konuje brytyjska Offshore Design Engi-
neering Ltd.

Polska Grupa Energetyczna SA 
planuje budowę trzech morskich farm 
wiatrowych w polskiej strefie Bałtyku: 
Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (moc 
planowana 900 MW), Baltica-2 o mocy 
1500 MW i Baltica-3 o mocy 1045 MW. 
Otrzymały one od Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych warunki przyłączenia 
do Krajowych Sieci Energetycznych. 
Rozruch planuje się w 2030 roku. 

Prywatna Polenergia SA i jej udzia-
łowiec – norweski Equinor – realizują 
morską farmę wiatrową 81 kilometrów 
od portu w Łebie, na wodach o głębo-
kości 25–35 metrów i dwie kolejne na 
wysokości gmin Smołdzino i Łeba, w 
odległości 27 i 40 kilometrów od portu 
w Łebie, na głębokościach do 40 metrów. 
Ich łączna moc wyniesie 3 GW. Zgodnie 
z harmonogramem dostawa energii elek-
trycznej ma nastąpić w 2025 roku. 

– Mówimy o wieloletniej perspekty-
wie inwestycji wartej 140 miliardy zło-
tych. Podniesie ona wkład odnawialnych 
źródeł energii w nasz miks energetyczny. 
Innowacyjne technologie podniosą po-
ziom naszych spółek energetycznych. 
Bałtyk jest atrakcyjny dla morskich farm 
wiatrowych, ze względu wiatr, płytkie 
wody, niewielkie pływy – powiedział 
nam Karol Rabenda, gdański radny, od 
września 2021 r. podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
odpowiedzialny za energetykę wiatro-
wą.

Porty 

W obszarze polskiego wybrzeża zlo-
kalizowane są porty o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki – Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz 28 
portów lokalnych. Korzystając z ich 
potencjału należy pilnie podjąć decyzję 
lokalizacyjną dla portu instalacyjnego. 
Porty Danii, Wielkiej Brytanii (Hull, 
Mostyn, Grimsby), Hiszpanii i Niemiec 
(Cuxhaven i Bremerhaven) wykorzystują 
swą szansę, stanowiąc zaplecze budowla-
ne i serwisowe dla farm.

W przypadku portu instalacyjnego, 
z zapleczem operacyjno-serwisowym, 
ze względu na bliskość obszarów, na 
których m.in. PGE zainstaluje turbiny 
wiatrowe, porty w Gdańsku i Gdyni 
wydają się najlepszym wyborem. Łeba, 

Ustka, Władysławowo i Darłowo mają 
wystarczające warunki jako porty ope-
racyjne i serwisowe.

Port Morski w Ustce stanie się bazą 
obsługowo-serwisową dla inwestycji w 
morskie farmy wiatrowe. Polska Gru-
pa Energetyczna, spółka celowa PGE 
Baltica oraz Miasto Ustka podpisali 22 
października br. list intencyjny o utwo-
rzeniu zaplecza serwisowego w usteckim 
porcie.

Wiatraki

Morskie farmy wiatrowe składają się 
z turbin, wież, kabli wewnętrznych i eks-
portowych, morskiej stacji transforma-
torowej oraz stacji lądowej. Morskie wia-
traki mają od podstawy do wierzchołka 
łopaty wysokość do 270 metrów. Wieże 
są stawiane na głębokości do 60 metrów. 
Posadowione na tzw. monopalu, ważą do 
1300 ton (!). To skala wyzwań: budowy, 
transportu i montażu na morzu turbin 
morskich. W Polsce blisko sto przedsię-
biorstw produkuje (na eksport) części 
turbin lądowych i morskich. 

Kadry

Przy tak wielkim zamierzeniu, ja-
kim jest wybudowanie morskich farm, 
konieczne jest przygotowanie pracowni-
ków w stoczniach (budowa specjalistycz-
nych statków do transportu i instalowa-
nia morskich farm wiatrowych, obsługi 
linii produkcyjnych i farm wiatrowych) 
i w portach (obsługa transportowa, ser-
wis). Zainstalowanie morskich farm wia-
trowych może stworzyć w kraju ponad 
70 tysięcy miejsc pracy w perspektywie 
dziesięciu lat.

25 czerwca br. Politechnika Gdańska 
i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły 
porozumienie o utworzeniu między-
uczelnianego kierunku studiów Morska 
Energetyka Wiatrowa. Na Wydziale In-
żynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 
PG studenci mogą zdobyć specjalności: 
automatyzacja systemów energetycz-
nych, diagnostyka i eksploatacja syste-
mów energetycznych, proekologiczne 
technologie energetyczne. Trójmiasto ma 
szansę stać się strategicznym centrum 
dla okrętowych biur projektowych.

Artur S. Górski
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Morska energetyka 
wiatrowa jest uznawana 
za jeden z najbardziej 
perspektywicznych obszarów 
pozyskiwania energii 
odnawialnej. Wiatr na morzu 
wieje przez 330 dni w roku.



11Nr 11 / listopad 2021GOSPODARKA

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, w którym działa koło „Solidarności”, 
zostało przekształcone w nową jednostkę. W ramach tych zmian Związek 
podpisał porozumienie, które gwarantuje pracownikom bezpieczeństwo 
zatrudnienia oraz płac i otwiera drogę do dalszych negocjacji dotyczących 
corocznych regulacji wynagrodzeń. 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji 
a Komisją Międzyzakładową „Solidarności”.

Porozumienie w Tczewie
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– Nasza współpraca z dyrekcją Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz 
Urzędem Miasta od początku układa się poprawnie – mówi Iwona Osenkowska-
-Fronczak, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Biura Zarzą-
du Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Decyzja o przekształceniu placówki została podjęta w czerwcu tego roku przez 
tczewską Radę Miejską. Formalnie zlikwidowana została dotychczasowa jednostka 
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, a powołana w to miejsce, należąca do mia-
sta, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. „Nowo utworzona spółka zapewni 
ciągłość realizacji zadań w zakresie dotychczasowej działalności” – zastrzegli radni 
w uchwale. 

– Przekształcenie wynikało z planów związanych z modernizacją placówki – tłu-
maczy Tadeusz Grubich, zastępca przewodniczącej KM Pracowników Biura ZRG 
NSZZ „Solidarność”. – Dla Związku było ważne, aby w dokumencie znalazł się 
zapis mówiący o przejęciu wszystkich pracowników, a więc nieograniczaniu składu 
personalnego centrum. I to zostało zrealizowane. Przez kolejne miesiące trwały pro-
cedury i odbywały się spotkania z pracownikami, którzy ostatecznie zaakceptowali 
warunki. Druga strona była pozytywnie nastawiona do rozmów. 

Pierwszego października Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” zło-
żyła wniosek o utworzenie nowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
W pierwszej połowie miesiąca zawarte zostało także porozumienie. 

W dokumencie nowy pracodawca zagwarantował m.in. zatrudnienie wszystkim 
dotychczasowym osobom na okres nie krótszy niż trzy lata oraz zachowanie (na 
dotychczasowych zasadach) warunków wynagrodzenia oraz świadczeń związanych 
z pracą, w tym dodatków i nagród. Podpisali go zastępca prezydenta Tczewa Adam 
Urban, przewodnicząca KM Iwona Osenkowska-Fronczak oraz przewodniczący 
tczewskiego koła „S” Mariusz Krupa. 

– Mamy teraz otwartą drogę do dalszych negocjacji związanych z podwyżkami, 
utworzony będzie także nowy ZFŚS – podsumowuje Iwona Osenkowska-Fron-
czak. 

Dodajmy, że w okresie negocjacji i zmian związanych z przekształceniem udało 
się zwiększyć grupę osób należących do Związku, która przekracza teraz 40 procent 
pracowników (koło w centrum, będące częścią KM Pracowników Biura ZRG NSZZ 
„Solidarność”, zostało powołane w 2008 roku).

(tm)

Do gdańszczan dotarła wieść, że 
umowa z Francuzami na dostarczanie 
wody, która weszła w życie 19 stycznia 
1993 roku, wygaśnie za nieco ponad 
rok, a miasto Gdańsk wykupi fran-
cuskie udziały za równowartość 10 
milionów euro. Gdańska woda w 51 
procentach należy bowiem do grupy 
założonej przez przemysłowca Franci-
sa Bouyguesa. 

Przedstawiciele organizacji związko-
wych i Rady Pracowników nie zajmują 
stanowiska w zakresie procedury wy-
kupu udziałów od akcjonariusza fran-
cuskiego przez miasto Gdańsk. Forma 
tych działań – zdaniem związkowców 
– leży poza ich kompetencjami.    

15 września br. przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracow-
ników SNG SA oraz Rady Pracowników 
SNG SA spotkali się z zarządem Saur 
Neptun Gdańsk SA oraz Piotrem Grze-
lakiem, wiceprezydentem Gdańska. 
Dyskutowano o zamiarze wykupu przez 
miasto od francuskiego akcjonariusza 
51 procent udziałów w SNG. 

Janusz Baranowski, przewodniczą-
cy „Solidarności” w polsko-francuskiej 

spółce miasta, podkreśla, że dla związ-
kowców najważniejsze jest utrzymanie 
zatrudnienia, fachowi pracownicy oraz 
zachowanie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. Wiceprezydent 
Grzelak zapewnił, że warunki zatrud-
nienia nie ulegną zmianie.

„Otrzymaliśmy informację, że celem 
takiego działania jest utrzymanie cało-
kształtu zakładu pracy wraz z załogą 
i majątkiem spółki. Wykup udziałów 
ma pozwolić na przejście w sposób 
płynny załogi ze spółki SNG do spółki 
będącej własnością miasta Gdańska, 
co jest gwarancją zachowania ciągłości 
świadczenia usług mieszkańcom Gdań-
ska. Najlepszym rozwiązaniem jest 
utrzymanie jednolitości i samodziel-
ności spółki z możliwością jej dalszego 
rozwoju” – czytamy w związkowym 
stanowisku. 

Pandemiczny rok 2020 przyniósł, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
wysoki zysk (13 mln 788 tys. zł; w 2019 
roku 13 mln 827 tys. zł) Saur Neptun 
Gdańsk, przedsiębiorstwu zajmujące-
mu się sprzedażą wody gdańszczanom, 
w 51 proc. należącemu do Francu-

Au revoir Saur Neptun Gdańsk  
Miasto Gdańsk w styczniu 2023 roku przejmuje pełną kontrolę nad zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i od-
biór ścieków. Po 30 latach dobiega końca współpraca miasta i francuskiej grupy SAUR w ramach Saur Neptun 
Gdańsk. Miejscy włodarze i większość radnych Gdańska opowiedziała się za wykupem udziałów francuskiego 
akcjonariusza spółki.

zów z regionu Île-de-France. SAUR 
International zagospodaruje z zysku 
6 778 198 zł, a miasto Gdańsk nieco 
mniej – 6 512 387 zł. Spółka „aktyw-
nie zarządzała ryzykiem związanym 
z wystąpieniem pandemii COVID-19” 
i w efekcie 1,5 mln euro popłynęło do 
Francji z tytułu dywidendy. Dwuosobo-
wy zarząd, oprócz pensji przekraczają-
cej po 50 tys. zł miesięcznie, otrzymał 
też za swój trud 255 043 zł nagrody.

Mimo że francuska centrala Saur In-
ternational przeżywa od czasu do czasu 
kłopoty, to jej gdańska rura (studnia?) 
ma się znakomicie. Wszak to system 
– nomen omen – naczyń połączonych. 
W Gdańsku zawsze dla Saur świeci-
ło słońce. Dlaczego? Sprzedaż wody 
z kranu ponadpółmilionowej rzeszy 
klientów jest działalnością najprostszą 
z możliwych, na dodatek pozbawioną 
konkurencji. Podstawowym zadaniem 
prezydenta, burmistrza czy wójta jest 
zaspokajanie potrzeb wspólnoty w za-
kresie wody, ciepła, odprowadzenia 
ścieków. Samorząd ma sens, jeżeli ma 
autonomię finansową. 

Spółka SNG, mimo wygaśnięcia 
umowy z Francuzami, będzie działać 
dalej. Pozostaje kwestia wyceny udzia-
łów przed wyczerpaniem kontraktu, 
który tworzył podstawę wartości ryn-
kowej spółki i jej ekonomicznej przy-
datności. Goodwill (renoma, reputa-
cja, wartość biznesu), czyli pojemność 
rynkowa spółki pozbawionej kontraktu, 
staje się ujemny. Pozostaje wartość księ-
gowa. Radni 30 września br. (klub PiS 
był przeciw) przystali na korektę dłu-
goletniej prognozy finansowej, by uru-
chomić środki na wykup francuskich 
udziałów za 43,7 mln zł.

Czy zadania SNG i 550 pracowników 
(operatorów ujęć wody i oczyszczalni 
ścieków, dyspozytorów, mistrzów i in-
żynierów odpowiadających za naprawy 
i utrzymanie sieci, laborantów, osób ob-
sługujących klientów, pracowników po-
gotowia wodociągowo-kanalizacyjnego) 
zagospodaruje już w całości komunalna 
spółka, czy inna – utworzona na bazie 
miejskiej Gdańskiej Infrastruktury Wo-
dociągowo-Kanalizacyjnej, która jest 
właścicielem infrastruktury?

(asg)
Spółka SNG, mimo wygaśnięcia umowy z Francuzami, będzie działać dalej.
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Lekcja historii najnowszej
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Uczniowie klas III Liceum Służb 
Mundurowych im. Macieja Płażyń-
skiego w Gdańsku poznawali naj-
nowszą historię Polski w miejscu, 
w którym doszło do przełomowych 
wydarzeń, czyli na terenach dawnej 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w histo-
rycznej Sali BHP, miejscu obrad MKS 
i delegacji rządowej w 1980 roku oraz 
podpisania Porozumień Sierpniowych 
i na placu Solidarności. Tam w grud-
niu 1980 roku stanął pomnik Poległych 
Stoczniowców, upamiętniający robot-
nicze protesty z 1970 roku, brutalnie 

spacyfikowane na rozkaz ówczesnych 
władz PRL.

Zajęcia plenerowe poprowadził 
Roman Stegart z Działu Informacji 
i Promocji Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność”, świadek 
Grudnia ’70, aktywny uczestnik straj-
ku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w 
Gdyni w 1980 roku, a po wprowadzeniu 
stanu wojennego działacz podziemnych 
struktur NSZZ „Solidarność”. Młodzież, 
która przybyła pod opieką Andrzeja 
Wakulewskiego, wicedyrektora liceum, 
i uczącej matematyki Moniki Godlew-

skiej, przewodniczącej koła NSZZ „So-
lidarność” w tej oświatowej placówce, 
z uwagą przysłuchiwała się wykładowi. 
Padły pytania o abstrakcyjne dziś, a to-
warzyszące nam przez lata sprawy, do-
pytywano przykładowo m.in. o cenzurę 
prewencyjną wszelkich publikacji pro-
wadzoną przez Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, o repre-
sje w stanie wojennym oraz o sposoby, 
dzięki którym „Solidarność” przetrwała 
i była w stanie działać po 1989 roku. 

(asg)
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Gdy w kwietniu 2018 roku rozpoczynała się 
obecna kadencja regionalnych władz naszego 
Związku, nikt się nie spodziewał, że przyjdzie 
pandemia COVID-19, która będzie mieć tak 
duży wpływ na życie ludzi na całym świecie. 
Obecna kadencja władz gdańskiej „Solidar-
ności” przypadła w dużej mierze na czas pan-
demii, co wpłynęło na wiele aspektów pracy 
związkowej. Chorobą COVID-19 zaraziło się 
wielu pracowników, wielu też odczuło nega-
tywne skutki ograniczeń w gospodarce. Tam, 
gdzie działają związki zawodowe, pracownicy 
mogli liczyć na obronę swoich interesów. 

Zdalna praca

Obostrzenia pandemiczne miały również 
wpływ na działanie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Mniej było bezpośrednich 
spotkań, za to bardziej wykorzystywane były inne 
drogi komunikacji społecznej, jak telefon czy In-
ternet. Część posiedzeń Zarządu Regionu, szcze-
gólnie w okresach nasilenia się pandemii, była 
prowadzona zdalnie. Na co dzień dyżurował sekre-
tariat ZRG, a także członkowie prezydium, którzy 
spotykali się na cotygodniowych posiedzeniach i 
na bieżąco prowadzili działalność związkową. W 
tym też czasie dyżury telefoniczne pełnili także 
kierownicy oddziałów.  

Na szczęście od kilku miesięcy praca Zarządu 
Regionu wróciła do trybu stacjonarnego, choć 
niektóre rozwiązania, jak wideokonferencje czy 
szkolenia on-line, wciąż są wykorzystywane. 

Bez przerwy na pandemię 

Działem, który był otwarty nawet w szczycie 
kolejnych fal pandemii, był Dział Organizowania 
i Rozwoju.W każdy dzień roboczy pracownicy peł-
nili dyżury na miejscu w siedzibie gdańskiej „Soli-
darności”, a także w sekretariacie ZRG, służąc po-
mocą poszczególnym organizacjom zakładowym. 
Na bieżąco przekazywana była informacja drogą 
e-mailową i SMS-ami. W dziale na miejscu można 
było odebrać prasę związkową, a także otrzymać 
zaświadczenia oraz inne dokumenty niezbędne 
do pracy związkowej. Przyjmowane były również 
wnioski i wydawane legitymacje elektroniczne, 
a także karty rabatowe LOTOS. 

Ogłoszony w marcu 2020 roku lockdown 
utrudnił kontakt z pracownikami i spowodował, 
że w obecnej kadencji powstało tylko 18 nowych 
organizacji związkowych, które zrzeszają ponad 
600 osób. Pomimo okresu pandemii, w ramach 
możliwości i  przy zachowaniu środków bezpie-
czeństwa, pracowano nad rozwojem Związku 
w sieciach Kaufland, Makro czy Stokrotka. 

Powstanie nowych organizacji i przyrost licz-
by członków w istniejących już organizacjach 
nie rekompensuje niestety strat spowodowanych 
działaniem czynników zewnętrznych, takich jak 
lockdown podczas pandemii, zwolnienia grupowe 
często związane z łączeniem firm czy likwidacją 
zakładów pracy. 

Jednym z zadań Działu Organizowania 
i Rozwoju jest przygotowywanie akcji protesta-
cyjnych i pikiet w obronie praw związkowych 
i pracowniczych. W bieżącej kadencji pracow-
nicy działu współorganizowali akcję „Pan-Da” 
w sieciach sklepów Biedronka w obrębie dzia-
łania Regionu Gdańskiego, jeżdżąc po terenie 
i dystrybuując ulotki na jej temat. Podczas ogól-
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Połowa kadencji w cieniu pandemii

nopolskiej akcji ulotkowo-informacyjnej w fir-
mie Castorama Polska Sp. z o.o., której celem 
było poinformowanie pracowników sklepów tej 
sieci o ich prawach, a także pozyskanie nowych 
członków Związku, utworzono komisję oddzia-
łową w regionie. Podobną akcję przeprowadzo-
no w sklepach  PEPCO. 

Związkowcy z Regionu Gdańskiego protesto-
wali przeciwko łamaniu przez pracodawcę zasad 
dialogu społecznego przed siedzibą zarządu Makro 
Cash and Carry w Warszawie. Manifestowano rów-
nież wspólnie pod siedzibą firmy Hutchison Ports 
Gdynia, domagając się przywrócenia do pracy 
zwolnionego przewodniczącego oraz zaprzestania 
praktyk antyzwiązkowych. Kolejne manifestacje 
odbyły się pod siedzibą Zarządu Morskiego Portu 
w Gdańsku w obronie firmy przeładunkowej Port 
Gdański Eksploatacja S.A., a także przed Zarządem 
Portu w Gdyni w sprawie zapewnienia bezpiecz-
nych warunków pracy. Pod hasłem podwyżek dla 
pracowników w sfery budżetowej zorganizowano 
pikietę przed Urzędem Wojewódzkim. 

W czerwcu 2021 r. przy udziale gdańskich 
związkowców odbyła się w Warszawie ogólnopol-
ska manifestacja w obronie miejsc pracy w sek-
torze energetycznym przed planowaną restruktu-
ryzacją branży. Okres wakacyjny był poświęcony 
m.in. akcji zbierania podpisów pod obywatelskim 
projektem zmiany systemu emerytalnego wpro-
wadzającym tzw. emerytury stażowe. W Regionie 
Gdańskim udało się zebrać ok. 9 tysięcy podpisów 
poparcia dla tego projektu. 22 października repre-
zentacja związkowców Regionu Gdańskiego wzięła 
udział w proteście przeciwko nakazowi zamknięcia 
kopalni Turów.

Szkolenia częściowo on-line

Od września 2018 r do  czerwca 2021 r. Dział 
Szkoleń realizował projekt unijny „Wiem więcej, 
działam skutecznie”, który był współfinansowany 
przez Unię Europejską. W ramach projektu 352 
osoby uczestniczyły w pięciu szkoleniach z zakre-
su prawa pracy, ekonomii oraz negocjacji. Obok 
szkoleń projektowych trenerzy związkowi przepro-
wadzili 71 szkoleń dla 1009 działaczy dotyczących 
między innymi: mobbingu, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, działalności zakładowych 
komisji, zakładowych komisji rewizyjnych, rozwo-
ju związku, RODO. Oprócz kursów skierowanych 

Manifestacja w Warszawie w obronie polskiej energetyki.

do wszystkich organizacji Dział Szkoleń organizo-
wał szkolenia na indywidualne zamówienia orga-
nizacji związkowych.

W okresie nasilenia pandemii szkolenia prze-
prowadzane były on-line.

Nowe kwalifikacje  
i profesjonalizacja działań 
Związku

W latach 2018–2021 Dział Programów Eu-
ropejskich realizował  łącznie sześć projektów, 
z czego trzy zostały w tym okresie zakończone. 
Cztery projekty uzyskały dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2021, a 
dwa w ramach Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2014–2021 w ramach Programu „Dialog 
Społeczny – Godna Praca”. 

Projekt „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje 
na dobry początek” skierowany był do 150 osób 
bezrobotnych. W jego ramach uczestnicy otrzyma-
li indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe 
i psychologiczne, możliwość udziału w szkoleniach 
komputerowych na różnych poziomach zaawan-
sowania i szkoleniach z aktywnych form poszuki-
wania pracy. Każdy z uczestników mógł również 
skorzystać z kursów zawodowych dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb. Bezrobotni uczestni-
czący w projekcie otrzymali oferty zatrudnienia 
dostosowane do ich potrzeb, możliwości i kwali-
fikacji. 

Ofertą skierowaną do prawie tysiąca osób 
pracujących, przede wszystkim tych, które 
ukończyły 50 rok życia oraz osób o niskich kwa-
lifikacjach, były dwie edycje projektu  „Nowe 
kwalifikacje – nowe perspektywy”. Uczestnicy 
tego projektu mogli między innymi wziąć udział 
w szkoleniach autoryzowanych z programowa-
nia w systemie Microsoft, CISCO oraz ORACLE, 
kursach praktycznego wykorzystania aplikacji 
Microsoft Excel, a także kursach językowych. 
W drugiej edycji projektu uczestnicy uzyskali 
możliwość udziału w szkoleniach zawodowych 
dopasowanych do swoich potrzeb. Realizowane 
kursy to m.in. prawo jazdy kat. C, kat. C+E, kat. 

Nowo powstałe organizacje 
w okresie kwiecień 2018 r. – marzec 
2021 r.
1. Wojewódzka Przychodnia Stomatolo-

giczna w Gdańsku Sp. z o.o.
2. BNA Nutrition Animale Sp. z o.o. 

w Pruszczu Gdańskim
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólno-

kształcących w Kartuzach
4. Spółka Wodna „Łeba”
5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

w Pruszczu Gdańskim
6. Energa S.A. w Gdańsku
7. Polska Spółka Gazownictwa
8. Casino Sp. z o.o.
9. Nadleśnictwo Rytel
10. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni prze-

ciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
11. Euro Cash S.A.
12. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-

-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
13. Emeryci i Renciści w Wejherowie
14. Auchan w Rumi
15. Siemens Gamesa Renewable Energy Po-

land Sp. z o.o.
16. Castorama Polska Sp. z o.o.
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Redzie
18. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

„PEKO” Sp. z o.o.

Konferencja on-line projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”.

FO
T. 

AR
TU

R 
GÓ

RS
KI



13Nr 11 / listopad 2021REGION GDAŃSKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. POŁOWA KADENCJI

D z lub bez kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
operator suwnic, operator koparko-ładowarki 
czy spawacz.

Celem projektu  „Wiem więcej – działam sku-
tecznie!”, realizowanego od września 2017 r. do 
czerwca 2021 r., było podniesienie kompetencji 
eksperckich 352 przedstawicieli NSZZ „Solidar-
ność”. W ramach projektu zostały zrealizowane: 
643 tzw. osoboszkolenia z prawa pracy, 563 oso-
boszkolenia z analizy ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstw, 336 osoboszkoleń z negocja-
cji.  Łącznie 1542 osoboszkolenia. Większość 
ze szkoleń z zakresu prawa pracy oraz analizy 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw miała 
charakter wyjazdowy, w okresie pandemii szko-
lenia odbywały się w trybie zdalnym.

W 2020 roku rozpoczęto realizację dwóch 
projektów dofinansowanych z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego „Godna praca to 
bezpieczna praca”. Pierwszy projekt poświęcony 
jest propagowaniu zasad BHP w miejscu pracy, 
drugi, zatytułowany „Dialog społeczny kluczem 
do rozwoju”, ma na celu promowanie konstruk-
tywnego dialogu na poziomie zakładu pracy, 
branży oraz dialogu trójstronnego.

Nowa strona Regionu

W styczniu 2019 roku uruchomiona została 
nowa strona internetowa Regionu Gdańskiego, 
która obok „Magazynu Solidarność” jest głów-
nym kanałem informacyjnym gdańskiej „Solidar-
ności”. Codziennie na związkowej stronie ukazuje 
się kilka nowych informacji, znajduje się na niej 
także archiwum „Magazynu Solidarność” (część 
czytelników korzysta z tej elektronicznej formy 
„Magazynu”) oraz archiwum IBIS. 

Z powodu trudności z dystrybucją w pierw-
szym okresie ograniczeń związanych z pandemią 
redakcja wydała o jeden mniej numer „Magazynu 
Solidarność” i Biuletynu Ściennego, bez przerwy 
ukazywał się natomiast cotygodniowy Internetowy 
Biuletyn Informacyjny Solidarności. Na bieżąco 
publikowane były informacje na naszej stronie 
internetowej, która w okresie pandemii odnoto-
wała znaczny wzrost odwiedzin. Niestety, wraz 
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 nasiliły się 
także ataki w cyberprzestrzeni (według niektórych 
danych wzrost o 30 000 proc.!) Dotknęło to także 
trzykrotnie stronę Zarządu Regionu. 

Od wielu lat pracownik Działu Informacji Ro-
man Stegart prowadzi w szkołach lekcje poświęco-
ne najnowszej historii Polski, szczególnie historii 
NSZZ „Solidarność”. Od czerwca 2018 r. do paź-
dziernika 2021 r. udział w takich lekcjach wzięło 
66 grup z 24 szkół (1475 uczniów).

Redakcja „Magazynu” prowadziła dwa projekty 
finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska („Magazyn Ekologiczny”). Obecnie 
współpracuje z Działem Programów Europejskich 
przy realizacji projektów finansowanych z Fundu-
szy Norweskich. 

Nawiązana została współpraca z Radiem 
Gdańsk (prezesem Radia Gdańsk został były pra-
cownik „Magazynu Solidarność”). W lokalnym 
radiu powstała nowa audycja „Głos Pracownika”, 
radio zamieszcza w „Magazynie” swoje reklamy.

Wsparcie prawne 

Aż 5251 porad prawnych dla organizacji związ-
kowych i 4382 porad dla członków indywidualnych 
udzielili związkowi prawnicy od  1 maja 2018 r. 
do 30 września 2021 r. Ponadto pracownicy Dzia-
łu Prawnego prowadzili sprawy w sądach pracy 

i ubezpieczeń społecznych (80) oraz sprawy karne 
przed prokuraturą i organami policji (10). Uczest-
niczyli także po stronie organizacji związkowych 
w negocjacjach z pracodawcami w celu zawarcia 
ZUZP, regulaminów ZFŚS, regulaminów pracy, 
regulaminów wynagradzania, paktów gwarancji 
pracowniczych. W Dziale Prawnym sporządzono 
102 opinie prawne, a na łamach „Magazynu Soli-
darność” i w IBIS-ie związkowi prawnicy publikują 
porady prawne. 

Również pracownicy Działu Księgowości, 
oprócz typowej swojej pracy polegającej na pro-
wadzeniu finansów Związku, udzielali konsultacji 
organizacjom związkowym w sprawie sprawozdań 
finansowych i CIT. 

Wsparcie bezrobotnych 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” od wielu lat wpisany jest do rejestru pod-
miotów prowadzących agencje zatrudnienia. 
Związkowe Biuro Pracy świadczy usługi pośred-
nictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, 
a także prowadzi i nadzoruje przebieg praktyk 
studenckich i staży. W obecnej kadencji związ-
kowe Biuro Pracy wykonało 650 usług, w tym 87 
w zakresie poradnictwa zawodowego, a 62 osoby 
znalazły zatrudnienie.

Pomoc szykanowanym 
działaczom 

Zgodnie z uchwałą XIV Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Region Gdański  

Odnowiona strona internetowa Zarządu Regionu Gdańskiego „S” funkcjonuje  
od stycznia 2019 r. 

utworzył Fundusz dla szykanowanych za działal-
ność związkową członków NSZZ „Solidarność”. 
Od początku obecnej kadencji rada funduszu 
podjęła pięć decyzji przyznających wsparcie szy-
kanowanym związkowcom.

Na straży pamięci

Ważnym obszarem  działalności Zarządu Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” jest kul-
tywowanie pamięci o historii naszego Związku, 
czasami odkłamywanie najnowszej historii Polski, 
zabieganie o patriotyczny wymiar wychowania 
młodzieży. Co roku gdańska „Solidarność” orga-
nizuje obchody rocznicowe  Sierpnia ’80 i Grudnia 
’70. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany spe-
cjalnych uroczystości z okazji 40 rocznicy powsta-
nia NSZZ „Solidarność” oraz 50 rocznicy strajków 
z grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. Region Gdański 
wspiera organizację obchodów w szkołach w Wą-
glikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie 
– im. Bohaterów Grudnia 1970. 

Fundusz Stypendialny

W tym roku już po raz 19. odbyło się wręczenie 
stypendiów z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Soli-
darność”. Od 2010 roku w imieniu Zarządu Regionu 
zadanie to realizuje Pomorska Fundacja Edukacji 
i Pracy, a stypendia przyznaje kapituła. Kilka lat 
temu fundacja uzyskała status organizacji pożytku 
publicznego, co pozwala jej pozyskiwać fundusze 
z odpisu 1% od podatku dochodowego. Od 2020 
roku wprowadzono wymóg załączenia do wniosku 
o stypendium pracy na temat Moje spotkanie z NSZZ 
„Solidarność”. Do tej pory przyznano 712 stypendiów. 
Łącznie na ten cel zebrano ponad 500 tysięcy zło-
tych. Co roku po dwa stypendia są przeznaczone 
dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” 
i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 1970. Stypendia 
wynoszą 1200 zł netto. Wpłat środków finansowych 
na fundusz dokonują m.in. organizacje związkowe, 
zakłady pracy i instytucje, osoby prywatne.

Służba przy grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Związkowcy z Regionu Gdańskiego od począt-
ku obecnej kadencji 51 razy podjęli służbę przy 
grobie błogosławionego księdza  Jerzego Popie-
łuszki w Warszawie. Przy grobie patrona NSZZ 
,,Solidarność” wartę pełniło 140 osób z 14 orga-
nizacji, przy czym kilkanaście osób pełniło służbę 
kilkakrotnie.

Organizacje, których przedstawiciele 
pełnili służbę przy grobie  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

1.  Bractwo Oblatów św. Brygidy w Gdańsku 
– 10 razy

2.  KM NSZZ ,,S” Stocznia Remontowa Ship-
building SA – 7 razy

3.  KM Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdańsku – 7 razy

4.  KM NSZZ ,, S” Port Gdański – 6 razy
5.  KM NSZZ ,,S” Stocznia Gdańska SA  

– 6 razy
6.  KZ NSZZ ,,S” Polpharma Starogard Gdań-

ski – 3 razy
7.   Regionalna Komisja Rewizyjna – 3 razy
8,   Regionalna Sekcja E. i R. – 3 razy
9.  KM Dovista Polska – 1 raz
10.  Oddział ZRG Chojnice – 1 raz
11.  Regionalna Sekcja Służby Zdrowia – 1 raz
12.  KM Stoczni Marynarki Wojennej – 1 raz
13.  PERN Dębogórze KO nr 33 + st. Gdynia  

– 1 raz
14.  Przedstawiciel AWF – 1 raz

Oprac. Małgorzata KuźmaStypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w 2021 roku.

Przedstawicielki oświatowej „Solidarności” przed grobem patrona Związku, bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

FO
T. 

PA
W

EŁ
 G

LA
NE

RT



Nr 11 / listopad 202114 PROJEKTY Z FUNDUSZY NORWESKICH

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

Pod koniec września w Łodzi doszło 
do śmiertelnego wypadku podczas 
wykonywania prac przy budowie ka-
nalizacji. Zginęły dwie z trzech osób 
przysypanych w wykopie. To kolejna 
już w tym roku tragedia na budowie.

Przy jednej z łódzkich ulic przy ukła-
daniu kanalizacji deszczowej pracowało 
pięć osób: operator koparki, mężczyzna 
na krawędzi wykopu i trzech mężczyzn 
wewnątrz wykopu. W pewnym mo-
mencie na robotników znajdujących się 
w wykopie osunęła się ziemia. Łukasz 
Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi 
poinformował, że kiedy strażacy przy-
jechali na miejsce, udało się natychmiast 
wydobyć żywego mężczyznę częściowo 
przysypanego. Niestety, dwóch męż-
czyzn zasypanych całkowicie, pomimo 
natychmiastowej akcji ratunkowej straża-
ków, nie udało się uratować. Do szpitala, 
oprócz  mężczyzny, który był częściowo 
przysypany ziemią, trafił także pracow-
nik, który był świadkiem tego, co się stało. 
Całe wydarzenie wywołało u niego szok i 
dlatego wymagał pomocy medycznej.

Zaraz po wypadku oględziny miejsca 
zdarzenia przeprowadzili prokurator i 
policja. Obecni byli także przedstawi-
ciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
nadzoru budowlanego. Śledztwo ustali 
przyczyny wypadku i czy prace budowla-
ne prowadzone były zgodnie z regułami 
sztuki, czy należycie zabezpieczono plac 
robót i wreszcie, czy spełnione zostały 
wszelkie wymogi w zakresie BHP.

W 2019 roku według danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego robotnicy 
budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 
elektryków) najczęściej ulegali wy-
padkom śmiertelnym. Aż 17,9 proc. 
wszystkich osób, które utraciły życie w 
pracy, pracowało w budownictwie. Z 
44 osób, które poniosły śmierć w czasie 
pracy na budowie, 43 były zatrudnione 
w sektorze prywatnym, a jedna w sek-
torze publicznym.

Przypomnijmy jeszcze jedne staty-
styki mówiące o przyczynach wypad-
ków. W 2019 roku ponad połowę przy-
czyn powodujących wypadki przy pracy 
stanowiło nieprawidłowe zachowanie 
się pracownika (60,8 proc. wszystkich 
przyczyn), w tym niedostateczna kon-
centracja uwagi na wykonywanej czyn-
ności (25,8 proc.) i zaskoczenie niespo-
dziewanym zdarzeniem (23,0 proc.). 
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez 
pracownika było najrzadziej występują-
cą przyczyną wypadków (1,6 proc.).

Zasady bezpiecznej pracy 
w wykopie

Za zorganizowanie bezpiecznej pracy 
odpowiedzialny jest pracodawca, jednak 
pracownik powinien mieć świadomość, 
że od niego też w dużej mierze zależy, 
czy jego praca będzie bezpieczna. Aby 
nie lekceważyć pracy w wykopie, warto 
sobie uświadomić, że 1 m3 gruntu waży 
ponad 1,5 tony.

Praca w wykopie  
wciąż niebezpieczna

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Pracownik zatrudniony przy wyko-
pie powinien mieć na sobie odzież ro-
boczą dostosowaną do pory roku, ręka-
wice robocze, kamizelkę ochronną oraz 
pełne buty z podeszwą antypoślizgową, 
wkładką antyprzebiciową i podnoskiem 
chroniącym palce. Na głowie powinien 
mieć hełm ochronny.

Podstawową regułą bezpieczeństwa 
pracy w wykopie jest zasada, że pracownik 
może do niego wejść wyłącznie wtedy, gdy 
jest on zabezpieczony przed osunięciem się 
gruntu. Wykop może być zabezpieczony 
poprzez obudowę ścian lub skarpowanie, to 
jest bezpieczne nachylenie ścian wykopu.

Inną zasadą jest, że podczas pracy ko-
parki pracownicy nie powinni przebywać 
w wykopie w strefie pracy urządzenia. Zie-
mia wydobywana przez koparkę nie może 

być składowana w mniejszej odległości niż 
60 cm od krawędzi wykopu.

Pamiętajmy, że do wypadku w wykopie 
może dojść w każdym momencie, dlatego 
wejście do wykopu, nawet na kilka minut, 
może odbywać się wyłącznie w zabezpie-
czonej części wykopu.

Zanim wejdziesz do wykopu

Państwowa Inspekcja Pracy wyda-
ła Karty bezpiecznego wykonywania 
pracy dla branży budowlanej. W kar-
cie poświęconej pracy w wykopie zna-
lazły się pytania, które powinien zadać 
sobie każdy pracownik, zanim podejmie 
w nim pracę.

Małgorzata Kuźma
Na podstawie: pip.gov.pl

Ulotka wydana przez Państwową Inspekcję Pracy.

O prowadzeniu mediacji w sporach zbiorowych pomiędzy 
pracodawcami i związkami zawodowymi rozmawiamy ze 
Stefanem Gawrońskim, mediatorem z listy Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

– 21 października obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Mediacji. Pan mediacjami 
między organizacjami pracowników i pra-
codawcami zajmuje się już wiele lat. Jak 
zostaje się mediatorem?

– Na ministerialną listę mediatorów zo-
stałem zgłoszony przez „Solidarność” w 2001 
roku. 

– Jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby być 
mediatorem?

– Na listę typują organizacje reprezentujące 
pracowników i pracodawców. Oni przedstawiają 
swoich kandydatów na listę mediatorów, których 
następnie akceptuje  Rada Dialogu Społecznego. 
Oczywiście każdy musi wypełnić ankietę, jakie 

ma wykształcenie, czym się zajmuje. Nie ma formalnych wymogów, że musi to być np. 
prawnik, ale osoba ta musi być np. działaczem związkowym, zajmować się dialogiem 
społecznym. Na pewno trzeba mieć odpowiednie umiejętności rozmawiania i słuchania. 
Doprecyzujmy, mówimy o mediatorach prawa pracy, którzy uczestniczą w sporach 
zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. Są też mediatorzy 
w indywidualnych sprawach pracowniczych, mediatorzy sądowi, którzy mediują w 
sporach rodzinnych, mediatorzy biorący udział w mediacjach dotyczących spraw go-
spodarczych. Ja jestem mediatorem prawa pracy i dialogu społecznego. Uczestniczę 
w rozwiązywaniu sporów zbiorowych w dialogu społecznym pomiędzy związkami 
zawodowymi a pracodawcą.

– Jaka jest rola mediatora w rozwiązywaniu konfliktu?
– Trzeba rozumieć dialog społeczny. Mediator nie jest stroną, musi słuchać tego, 

co strony mówią, czasem podpowiadać rozwiązania, oczywiście za akceptacją stron. 
To partnerzy społeczni decydują o tym, jakie zastosować realia. Często strony zgła-
szają swoje żądania, z reguły związki żądają jakiejś kwoty podwyżki, a pracodawca 
np. nie zgadza się na to. W trakcie tych mediacji trzeba wypracować jakieś pośrednie 
rozwiązania, żeby strony były skłonne to przyjąć. No, ale nie zawsze się to udaje.

– To jaka jest skuteczność mediacji?
– Można powiedzieć, że około 50-procentowa. Jeśli mediacje kończą się poro-

zumieniem, strony spisują protokół porozumienia i mediacje oraz spór zbiorowy są 
zakończone. Jeśli natomiast strony się nie dogadają, sporządzają protokół rozbież-
ności i spór dalej trwa. I tu są dwie możliwości, obie leżą po stronie związkowej: 
związki mogą przeprowadzić strajk, ustawa już im na to zezwala, związki też mogą 
zgłosić arbitraż sądowy. I wtedy zgłasza się sprawę do sądu okręgowego i prowadzi 
to zawodowy sędzia, a strony wyznaczają po trzech swoich przedstawicieli.

– Może Pan podać jakieś przykłady mediacji z ostatniego okresu?
– W okresie covidowym miałem dwie mediacje, z których jedna zakończyła się 

protokołem porozumienia, a druga – rozbieżności. Obie dotyczyły podwyżek płac. 
W jednym przypadku strona związkowa obniżyła swoje oczekiwania, pracodawca 
do tego się przychylił i zostało podpisane porozumienie. W drugim przypadku 
żądania strony związkowej nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę, który 
złożył swoją propozycję, a ta z kolei nie została zaakceptowana przez związkowców. 
Podpisano protokół rozbieżności. Strona związkowa stwierdziła, że przeprowadzi 
referendum i jeśli większość będzie za strajkiem, to strajk przeprowadzą. Do tej 
pory nie słyszałem, żeby tam był strajk, więc pewnie się dogadali.
Cała rozmowa na https://solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny/

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

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

Pogodzić strony 
konfliktu

DIALOG SPOŁECZNY
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Dobroć i łaska niech idą za mną
przez wszystkie dni mego życia, 

abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy.
Psalm 23

Koledze Józefowi Lisowi, wieloletniemu, zasłużonemu członkowi  
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Gdańsku, szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony Mieczysławy 
– członkini NSZZ „Solidarność” 

Koleżanki i Koledzy z Koła Emerytów oraz KMPOiW  
NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku

OŚWIATA

14 października rozpoczęło się ofla-
gowywanie szkół. Na budynku Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” wywieszony został także baner 
zawierający podstawowe postulaty ak-
cji. Czego one dotyczą? 

– Domagamy się realnych podwyżek 
w oświacie, najlepiej w oparciu o system 
ich naliczania uzależniony od przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej i to jest postulat „Solidarności” 
od 2018 roku – przypomina Wojciech 
Książek. – Nieporozumieniem jest 
fakt, że MEiN siada do stołu rozmów 
nie gwarantując żadnych dodatkowych 
większych środków na oświatę. Zwięk-
szenie nakładów na podwyżki jest nie-
zbędne.

Jest również kilka postulatów szczegó-
łowych. – Szokujące dla nauczycieli jest, 
aby czas pracy wzrósł o 4 godziny w pen-
sum i 8 godzin pracy dodatkowej, gdzie 
nauczyciel będzie do dyspozycji dyrektora 
– stwierdza Wojciech Książek.

Wcześniej, przed powołaniem szta-
bu protestacyjnego, Międzyregionalna 
Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku włączyła się 
do akcji „45 minut w 15 sekund” ma-
jącej na celu przekazanie informacji ilu-
strujących realną sytuację w oświacie, w 
tym wynagrodzeń oraz warunków pracy. 
Chodziło o nagranie krótkich filmików 
ukazujących różne sytuacje dotyczące 
pracy nauczycieli i pracowników admi-
nistracji oraz obsługi szkolnej, bibliotek 
szkolnych, świetlic czy internatów. Celem 
tego przedsięwzięcia jest przedstawienie 
problemów występujących w oświacie 
poprzez pokazanie sytuacji związanych 
z rzeczywistością szkolną. 

Dominika Korzeniowska-Gudyn, 
przewodnicząca Sekcji Regionalnej 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
„S” w Słupsku zwraca uwagę na podsta-
wowy fakt: – Jesteśmy zbulwersowani 
postawą rządu, ponieważ nie realizując 
przyjętego zapisu, pokazuje, że nie jest 
partnerem godnym rozmowy z nauczy-
cielami i podważa swój autorytet.

– Jest nam z tego powodu bardzo 
przykro, ponieważ chcielibyśmy mieć 
rząd, który słucha nauczycieli – mówi. 
– Niestety, jest to dialog pozorowany, 
z którego niewiele wynika. Dlatego 
zdecydowaliśmy się skierować pisma do 
parlamentarzystów PiS oraz wojewody 
pomorskiego i pomorskiego kuratora 
oświaty. Są tam zawarte nasze postulaty 
i nasz sprzeciw wobec postawy rządu.

Problemy są od dawna 

W marcu 2017 roku „Solidarność” 
przekazała założenia nowego systemu 
wynagradzania minister Annie Zalew-
skiej, we wrześniu i październiku 2019 
roku podczas dwóch krajowych konfe-

W trakcie konferencji odsłonięty 
został baner zawierający podstawowe 
postulaty NSZZ „Solidarność” dotyczące 
ministerialnych propozycji zmian w 
statusie zawodowym i płac nauczycieli. 

Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z siedzibą w Gdańsku 

– Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej trochę przysłoniły dwie sprawy: trwa-
jące zagrożenie epidemią i związany z tym kolejny czas edukacji zdalnej oraz pro-
pozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zmian statusu zawodowego na-
uczycieli. Propozycje zwiększenia obowiązkowego pensum o 4 godziny, wpisanie 
8 godzin tygodniowo dodatkowo do dyspozycji dyrektora, to tylko te najbardziej 
kontrowersyjne. Tymczasem samo podwyższenie pensum o ponad 1/5 groziłoby 
zwolnieniami nauczycieli. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźliby się nauczyciele 
ze szkół wiejskich, gdzie zazwyczaj nie ma rezerwy nadgodzin, i nauczyciele na-
uczania początkowego. Członkowie „S” związani z oświatą wciąż  czekają na pełną 
realizację porozumienia „S” z rządem, które zawarto 7 kwietnia 2019 r.

W propozycjach MEiN brak jest przeznaczenia na nowy system wynagrodzeń 
dodatkowej puli pieniędzy. To zły zabieg, że te zmiany chce się s�nansować jedy-
nie wzrostem o 22 procent czasu pracy nauczycieli, ograniczeniem uprawnień so-
cjalnych czy zabraniem stażystom 1000 zł tzw. świadczenia na start. Brak jest też 
informacji o terminie podwyżki, gdy w 2021 r. in�acja przekracza już 5 proc. A jest
narastające oczekiwanie, że nastąpi to najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

Tak więc jest pole do re�eksji, ale i do działania przez NSZZ„Solidarność”, czego
ostatnim przykładem jest pismo przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy 
do premiera Mateusza Morawieckiego. Oby te i inne działania przyniosły skutek. 
A ludziom edukacji, w dniu ich święta, należą się nasze podziękowania i szacunek. 
Stali się cichymi bohaterami dążenia do normalności w czasie epidemii. Pamiętaj-
my o tym. 

Domagają się realnych podwyżek w szkołach
– W związku z zaskakującymi propozycjami Ministerstwa Edukacji i Nauki musimy podjąć pewne działania, które 
wyrażą nasz sprzeciw – powiedział Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Jak poinformował, decyzją Rady Sekcji powołany został sztab 
protestacyjny, który przygotował plan działań. 

Informacja o rozpoczęciu protestu została przekazana mediom podczas konferencji zorganizowanej przed budynkiem  
NSZZ „Solidarność” przy ul. Wały Piastowskie w Gdańsku. 

rzy kształtują wynagrodzenia w oświa-
cie – mówi Wojciech Książek.

– Głównymi przyczynami powołania 
w październiku sztabu protestacyjnego 
jest negatywnie oceniany projekt zmian 
statusu zawodowego nauczycieli, przed-
stawiony przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki 21 września, a także brak reali-
zacji porozumienia NSZZ „Solidarność” 
z rządem z 7 kwietnia 2019 roku – doda-
je Dominika Korzeniowska-Gudyn.

Zarabiają mniej niż w sklepie

Wszystko można odnieść do kon-
kretnych kwot. 

– Przykładowo dzisiaj wynagrodzenie 
nauczyciela dyplomowanego z najwyż-
szymi kwalifikacjami to 4046 zł brutto. 
Minister proponuje 5130 zł, ale w tym 
jest 896 zł za dodatkową pracę. General-
nie minister nazywa podwyżką wynagro-
dzenie za dodatkową pracę – podkreśla 
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku. – Gdyby odjąć świadczenie 
urlopowe, to okazuje się, że nauczyciel 
dyplomowany otrzyma 57 zł brutto wyż-
sze wynagrodzenie, a nauczyciel na wsi 

będzie miał niższe, ponieważ zmniejsza 
się dodatek wiejski. 

Przewodniczący Wojciech Książek 
podaje jeszcze jeden przykład, który 
otrzymał od nauczyciela, członka „Soli-
darności” w Gdańsku. To zdjęcie oferty 
pracy w sieci Lidl z informacją o tym, że 
zarobki pracowników zaczynają się od 
4350 zł brutto miesięcznie. – A obowią-
zujące stawki wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli to 2949 zł nauczyciela 
stażysty, 3034 zł nauczyciela kontrakto-
wego, 3445 zł nauczyciela mianowanego 
i 4046 zł nauczyciela dyplomowanego 
– przypomina Wojciech Książek. – Aż 
ciężko komentować te liczby. To wstyd 
dla naszej branży – dodaje. 

Jak informuje Bożena Brauer, prze-
wodnicząca „Solidarności” oświatowej 
w Gdańsku, sprawy oświaty zostały po-
ruszone także podczas posiedzenia Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”: 

– Krajówka przyjęła stanowisko, w któ-
rym żąda od premiera realizacji porozu-
mienia z 7 kwietnia 2019, gdzie znajdo-
wał się punkt mówiący o tym, iż zostanie 
uzgodniony nowy system wynagradzania 
nauczycieli powiązany z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce. 

Tomasz Modzelewski

rencji prasowych, omawiając propozy-
cje płacowe, „Solidarność” wskazywała, 
że nauczyciele też powinni korzystać ze 
wzrostu gospodarczego oraz mieć zapew-
nioną rzetelną i sprawiedliwą waloryza-
cję płac. Jeszcze wiosną i latem 2019 na 
forum Rady Dialogu Społecznego oraz 
podczas obrad Zespołu do spraw statusu 
zawodowego pracowników oświaty Kra-
jowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” kilkakrotnie zgłaszała po-
stulat uzależnienia nauczycielskich pensji 
od przeciętnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej. 

– Jako związek zawodowy nie chce-
my, aby nauczyciele byli wyłącznie zda-
ni na „łaskawość” i decyzje polityków 
oraz urzędników samorządowych, któ-

Komisja Krajowa „S” przyjęła 
stanowisko, w którym 
żąda od premiera realizacji 
porozumienia z 7 kwietnia 
2019, gdzie znajdował się 
punkt mówiący o tym, iż 
zostanie uzgodniony nowy 
system wynagradzania 
nauczycieli powiązany 
z przeciętnym wynagrodzeniem 
w gospodarce.
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Z GALERII DOBOSZ JANA                                                             więcej na www.solidarnosc.gda.pl

CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
5,1 proc. – o tyle większa była 
sprzedaż detaliczna w cenach stałych 
we wrześniu 2021 r. w porównaniu 
z wrześniem 2020 r.
16,1 proc. – o tyle więcej mieszkań 
oddano do użytkowania we wrześniu 
2021 r. w porównaniu z sierpniem 
2021 r.
5,6 proc. – to wrześniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W sierpniu 
wynosiła 5,8 proc.
10,2 proc. – o tyle wyższe były ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu 
we wrześniu 2021 r. w porównaniu 
z wrześniem roku ubiegłego.
5841,16 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw we 
wrześniu tego roku. W porównaniu 
z sierpniem tego roku jego wysokość 
nie zmieniła się.
30 proc. – o tyle wzrosło spożycie 
czekolady w przeliczeniu na staty-
stycznego Polaka w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat.
51,5 proc. – o tyle spadła produk-
cja samochodów osobowych we 
wrześniu tego roku w porównaniu 
z wrześniem 2020 r.
Z 29. na 36. miejsce – o tyle spadła 
Polska w rankingu najbardziej konku-
rencyjnych systemów podatkowych 
w krajach OECD International Tax 
Competitveness Index w 2021 r. 
w porównaniu z 2016 r.

LICZBA MIESIĄCA

176 tysięcy

Wodna Europa

Polsce należą się od dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec reparacje za 
ogromne wyniszczenia oraz śmierć milionów ludzi. Umowa z 1953 roku, 
w której PRL zrzeka się roszczeń względem Niemiec, jest z perspektywy 
prawa międzynarodowego nieważna. Niemcy nigdy nie spłacili długu 
wobec Polski, nigdy nie wynagrodziły zbrodni nazistów Polsce ani innym 
dotkniętym nimi państwom.

historyk dr Karl Heinz Roth,  
autor książki „Wyparte – odrzucone – odroczone” 

Gdy za oknem hula wiatr najchętniej 
spędziliby cały dzień w łóżku, przykryci 
po uszy kołdrą. Albo przeciwnie – ledwo 
są w stanie skupić się na pracy z powodu 
upału i przedburzowej aury. Choć może 
to brzmieć jak wymówka typu „paluszek 
i główka”, meteopaci naprawdę reagują 
na zmiany pogody sennością, migreną 
czy innymi dolegliwościami. Co gorsza, 
u niektórych z nich pod wpływem zmian 
aury uaktywniają się też uśpione problemy 
reumatyczne, bóle wieńcowe czy choroby 
wrzodowe. Osoby nadwrażliwe na warun-

ki atmosferyczne (temperatura, ciśnienie, 
wilgotność powietrza, wiatr i inne) mogą 
stanowić nawet 50–70 procent Polaków. 

Co zrobić, by mimo meteopatii skon-
centrować się na wykonywanych zada-
niach? Portal Pracuj.pl radzi, by dbać o pra-
widłowe nawodnienie, pijąc małe ilości 
wody nawet co dwadzieścia minut, w mia-
rę możliwości odpoczywać, a przynajmniej 
robić przerwy na kawę lub herbatę i dobie-
rać ubrania adekwatnie do temperatury. 
Jeśli jest taka możliwość, można też pobu-
dzić się energetyczną muzyką.

Pierwszą nagrodę w kategorii „Smaki 
dzieciństwa” w wielkim �nale między-
narodowego konkursu dla kucharzy ho-
telowych zdobył Polak. Piotr Jarząbek, 
dyrektor krakowskiego hotelu Metropolo 
by Golden Tulip, przygotował placki ziem-

niaczane według przepisu swojej babci 
i mamy. Jak podaje portal Fronda.pl, zwy-
cięzca zakończył prezentację przed jury 
słowami: „Im prościej, tym lepiej”, które 
lubiły powtarzać obie panie.

Czy aplikacja na smartfon może po-
móc zwalczyć lęk przed pająkami? Eks-
perci z Uniwersytetu w Bazylei uważają, 
że na to pytanie jak najbardziej można 
odpowiedzieć twierdząco. Stworzona 
przez nich aplikacja Phobys działa w pro-
sty sposób – gdy najedzie się ekranem 
smartfonu na dowolną część ciała, pojawi 

się na nim widok sugerujący, że znajduje 
się tam pająk. Aplikacja ma umożliwiać 
osobom cierpiącym na arachnofobię 
„trening strachu w rozszerzonej rzeczy-
wistości”. Wynalazek przeszedł już testy 
kliniczne, które pokazały, że po kilku se-
sjach strach przed prawdziwymi pająkami 
rzeczywiście się zmniejszył.

Wskaźnik kosztów utrzymania plus 
czynszów (COLPRI) składa się z dwóch in-
deksów: wskaźnika kosztów utrzymania 
(określa szacunkowe średnie wydatki czte-
roosobowej rodziny) oraz wskaźnika czyn-
szów (szacuje koszty wynajmu mieszkań). 
Według portalu Numbeo krajem na świe-
cie, w którym najtrudniej się utrzymać, jest 

Szwajcaria – wskaźnik kosztów utrzymania 
wynosi tam 87,9 pkt. Następne w kolej-
ności są: Hongkong (78,3), Islandia (74,9), 
Singapur (72,6), Norwegia (70,2), Luksem-
burg (68,9), Irlandia (60,6) i Bahamy (60,4). 
A Polska? Nasz kraj znalazł się w środku ze-
stawienia – z wynikiem 28,38 pkt zajął 73. 
pozycję na 132 badane państwa.

Bez wody nie ma życia, dlatego dba-
łość o jej zasoby jest podstawą ekologii. 
Jak wyglądają zasoby wodne Polski i in-
nych europejskich krajów? Główny Urząd 
Statystyczny w swoim opracowaniu „Pol-
ska na drodze zrównoważonego rozwoju. 
Raport 2020” podkreśla, że zasoby wodne 
naszego kraju są stosunkowo niewielkie, 
a przy tym zmienne sezonowo i zróż-
nicowane pod względem obszaru. Na 

jednego Polaka przypada 1,6 tys. metra 
sześciennego słodkiej wody, co oznacza, 
że jesteśmy zagrożeni jej niedoborem. Je-
śli chodzi o inne europejskie kraje, mniej 
wody niż w Polsce jest tylko w Czechach 
(1,5 tys. m sześc. na osobę), na Cyprze (0,4 
tys.) i na Malcie (0,2 tys.). Dla porównania: 
na jednego mieszkańca Chorwacji przy-
pada 28 tys. m sześc. wody, w Finlandii 
jest to 20 tys., a w Szwecji – 19,3 tys.

Promocja samochodów elektrycznych 
w Polsce nie wpłynie na środowisko aż tak 
korzystnie, jak mogłoby się wydawać na 
pierwszy rzut oka – twierdzą naukowcy 
z Warsaw Enterprise Institute. W swoim ra-
porcie „Pod prąd – elektromobilności” ba-
dacze wskazują, że każdy kraj ma inny miks 
energetyczny, a w przypadku Polski oszczęd-
ności emisyjne w kontekście całego cyklu 
życia samochodu elektrycznego są margi-
nalne. –  Emisyjność całego cyklu życia miej-
skiego auta spalinowego można oszacować 

na 29,75 tony dwutlenku węgla, a miejskie-
go elektrycznego na 30 ton. W segmencie 
premium auto spalinowe wyemituje około 
35,5 t CO2, a elektryczne – 34 tony. Korzyści 
z wprowadzenia aut elektrycznych zmniej-
szają się jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że spada emisyjność nie tylko 
elektryków, lecz także aut spalinowych. Jeśli 
zaś uwzględnić straty na przesyle energii 
i ładowaniu auta elektrycznego, oszczędno-
ści emisyjne znikają całkowicie, a poziomy 
emisji rosną – piszą naukowcy.

Chorwacja

Finlandia

Szwecja

Łotwa

Słowenia

Estonia

Litwa

Portugalia

Grecja

Francja

Niemcy

Rumunia

POLSKA

Czechy

Cypr

Malta

      28 tys.

                                                                              20 tys.

                                                                           19,3 tys.

                                                                          18,9 tys.

                                                             15,5 tys.

                                     9,4 tys.

                               7,9 tys.

                             7,2 tys.

                            6,7 tys.

           3,1 tys.

       2,3 tys.

      2 tys.

     1,6 tys.

    1,5 tys.

 0,4 tys.

 0,2 tys.

ŹR
Ó

D
ŁO

: G
ŁÓ

W
NY

 U
RZ

ĄD
 S

TA
TY

ST
YC

ZN
Y

Wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej przypadająca  
rocznie na jednego mieszkańca (w metrach sześciennych)

Wpływ „elektryków” na środowisko 
przeceniany?

Tam najtrudniej się utrzymać

Smartfonem w fobię

Pyszne wspomnienie: placki 
ziemniaczane jak u babci

Meteopaci w pracy

O tyle spadła liczba Polaków na emigracji 
w 2020 r., głównie przez powrót z Wielkiej 
Brytanii 164 tys. osób. To największy rocz-
ny powrót Polaków od czasu wejścia Pol-
ski do UE. Poza Polską żyje i pracuje nadal 
2,24 mln naszych rodaków. 
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Rejsy naszych transatlantyków 
po wojnie

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Sobieski jako Gruzja pod sowiecką banderą.
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nie posiadali kontaktu. Tak samo było 
w końcu kwietnia i dwa razy w maju 
tamtego roku, kiedy Sobieski  przywiózł 
z Anglii polskich repatriantów, którzy 
zdecydowali się na powrót do kraju, 
pomimo iż Polska znajdowała się w so-
wieckiej orbicie wpływów. Sytuacja ta 
odbiła się wcześniej na nastrojach zało-
gi Sobieskiego, kiedy duża jej część opu-
ściła statek, pozostając wierna Rządowi 
Polskiemu na Uchodźstwie, któremu 
Wielka Brytania odmówiła uznania. 
Należało uzupełnić stan załogi, nie tyl-
ko przez Polaków.

W 1947 roku Sobieski zaczartero-
wany został przez włoską firmę Fra-
telli, odbywając rejsy z emigrantami 
z Włoch (przy częściowo włoskiej za-
łodze) z Neapolu i Genui do Halifaxu 
i Nowego Jorku. W pierwszy rejs na tej 
linii wyruszył Sobieski 14 maja tamtego 
roku, zabierając po drodze 800 polskich 
dzieci udających się do Danii na trzy 
miesiące wakacji na zaproszenie orga-
nizacji Red Barnet. Ogółem Sobieski 
zabierał z Włoch w rejsie do Stanów 
Zjednoczonych 780 pasażerów w klasie 
pierwszej i turystycznej. Rejs trwał 10 

dni, z zawinięciem do Cannes we Fran-
cji celem zaokrętowania turystów1.

Wysoka frekwencja na tej linii trwała 
do 1949 roku, potem uległa zmniejszeniu. 
Nasze władze uznały, że dla transatlanty-
ku nie będzie zatrudnienia i Sobieskiego 
sprzedano Związkowi Sowieckiemu 
w marcu 1950 roku. Nie odbyło się to 
bez nacisku ze strony Sowietów. Potem 
Sobieski, już jako Gruzja, pływał pod 
sowiecką banderą na Morzu Czarnym, 
odbywając też rejsy na Kubę lub wokół 
Europy z Odessy do Leningradu.

Jak wspomniałem w poprzednim 
odcinku, otrzymany w ramach reparacji 
wojennych poniemiecki statek pasażerski, 
który nazwany został Jagiełło, wyczarte-
rowany przez włoską firmę Cosulich, od 
kwietnia 1948 roku pływał z portów wło-
skich do Ameryki Południowej. Była to 
także linia emigracyjna. Jednak w następ-
nym roku uznano, że nie będzie dla nie-
go zatrudnienia i jeszcze przed Sobieskim 
sprzedano ten transatlantyk do Związku 
Sowieckiego. Pływał jako Piotr Wielkij na 
Morzu Czarnym. 

Jerzy Miciński, historyk floty pol-
skiej XX wieku, zgadzał się, iż spadek 
frekwencji na tych liniach był bez-
sporny, to jednak czy nie można było 
zatrudnić Sobieskiego i Jagiełłę w inny 
sposób? Decyzję o sprzedaży obu stat-
ków uważał za polityczną. Jeśli nie z po-
wodów nacisków „wielkiego brata”, jak 
nazywał Związek Sowiecki, zmierza-
jących do przejęcia tych jednostek, to 
ze względu na nieprzemyślane decyzje 
ówczesnych władz i ich pogardę dla na-
strojów społecznych.2

Przypomnę tylko, że Batory przez 
wiele lat był flagowym statkiem pol-
skiej floty handlowej. Jego armatorem, 

po słynnych przed wojną Gall–Amery-
ka Linie, były Polskie Linie Oceaniczne 
w Gdyni. Po wojnie wrócił na swój stary 
szlak do Nowego Jorku, później w wy-
niku zimnej wojny zatrudniony był na 
linii wschodniej – pływał z Bombaju do 
portów angielskich. Po 1956 roku znów 
pokonywał szlak północnoatlantycki do 
Montrealu. Lubiany był bardzo przez 
Polonię, nie tylko amerykańską czy 
angielską, ale też francuską. Obsługi-
wał także wycieczki turystyczne, przede 
wszystkim turystów skandynawskich, 
wożąc ich na Wyspy Kanaryjskie czy 
do portów Morza Śródziemnego. I jemu 
też groziła sprzedaż w drugiej połowie 
lat 50. XX wieku, o czym alarmował 
„Ster – Tygodnik Morski”. Ale do tego 
nie doszło. Pamiętam piękną sylwetkę 
Batorego zacumowanego przy basenie 
Prezydenta przy skwerze Kościuszki 
w Gdyni. Miał być hotelem, muzeum, 
miejscem licznych konferencji. Ale 
zło, które zawisło nad nim wcześniej, 
dosięgło go w 1971 roku, kiedy został 
sprzedany za granicę do jednej ze stocz-
ni złomowych. Żal wielki. A tyle snuto 
planów co do jego wykorzystania.

Na linii północnoatlantyckiej zastą-
pił go Stefan Batory. Jego też już nie ma. 
Latamy samolotami. Planowano budowę 
nowego transatlantyku o nazwie Polonia,  
nigdy jednak nie doszło do tego. A może 
warto wrócić do tych planów?

Aleksander Miśkiewicz

1. „Morze”, Warszawa, maj – czerwiec 
1947, nr 5/6

2. J. Miciński, B. Huras, M. Twardow-
ski, Księga statków polskich 1918–
–1945, Gdańsk 1999, s. 178

IPN otrzymał nieznaną wcześniej 
korespondencję skierowaną do 
Anny Walentynowicz. 

Zamkniętą kopertę zaadresowaną na 
Annę Walentynowicz, więzioną w 1982 
r. przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, 
przekazała na ręce prezesa IPN dr. Ka-
rola Nawrockiego pani Janina Mańko. 
Przesyłka została nadana z Niemiec 
przez byłą działaczkę Amnesty Inter-
national Oerke Bärbel, która ma obec-
nie 77 lat. Ta korespondencja nigdy 
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nie dotarła do adresatki. Teraz trafi 
do zasobu Archiwum IPN Oddział w 
Gdańsku.

Spotkanie pani Mańko z prezesem 
IPN odbyło się 7 października w sie-
dzibie  Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” przy udziale prze-
wodniczącego Krzysztofa Dośli.

List nadany z Niemiec skierowany 
został na ul. Rakowiecką w Warsza-
wie, gdy opozycjonistka i działaczka 
„Solidarności” była przetrzymywana 
w komunistycznym areszcie na Mo-

kotowie (trafiła na oddział więzienny 
szpitala).

Korespondencja nie była dotychczas 
otwierana i nigdy nie dotarła do adre-
satki, być może dlatego, że w tym cza-
sie Anna Walentynowicz została prze-
wieziona z Rakowieckiej do więzienia 
w Grudziądzu. Po 39 latach list został 
odnaleziony przypadkowo w zbiorze 
książek.

Koperta została otwarta podczas 
spotkania. W środku znajdowała się 
kartka pocztowa z życzeniami świątecz-
nymi skierowanymi do Anny Walenty-
nowicz. Dokładna treść koresponden-
cji zostanie poddana analizie i opisana 
przez pracowników Archiwum IPN.

– To wyjątkowa pamiątka, która jest 
dowodem na to, że ludzie „Solidarno-

ści” wciąż dbają o spuściznę z Sierpnia 
1980 roku. Ten list to także świadectwo 
represji stanu wojennego. I w końcu to 
również dowód na to, że historia naj-
nowsza nie jest jeszcze opisana, ponie-
waż istnieją dokumenty pozostające 
w prywatnych zbiorach czekające na 
odkrycie – podkreślił dr Karol Nawroc-
ki, prezes IPN.  

– Instytut Pamięci Narodowej to 
najlepsze miejsce, do którego mogła 
trafić ta korespondencja. Czekamy 
z niecierpliwością na wyniki jej analizy 
– mówił Krzysztof Dośla, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.Od lewej: Krzysztof Dośla, Janina Mańko, Karol Nawrocki i Krzysztof Żmuda.

Jednym z inicjatorów przekazania 
listu był Krzysztof Żmuda, przewod-
niczący Komisji Międzyzakładowej 
Remontowa Shipbuilding SA, który 
zorganizował spotkanie.

Z ramienia IPN Gdańsk w spotkaniu 
uczestniczyli: Anna Nadarzyńska-Pisz-
czewiat, kierownik Referatu Gromadze-
nia, Opracowywania i Obsługi Magazy-
nów, Karol Lisiecki, kierownik Referatu 
Udostępniania Oddziałowe Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Gdań-
sku oraz dr Jan Hlebowicz.

źródło: gdansk.ipn.gov.pl

Zacznijmy od Sobieskiego. Prze-
trwawszy szczęśliwie wojnę, biorąc 
udział w wielu operacjach desantowych, 
przypłynął po raz pierwszy do Gdańska 
25 marca 1946 roku, cumując w No-
wym Porcie. Na jego pokładzie przy-

było z Anglii 2400 zdemobilizowanych 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie oraz osoby cywilne. Witał ich 
tłum matek, ojców, dzieci i krewnych, 
mających nadzieję, że przypłynął ktoś 
z ich bliskich, z kim przez okres wojny 
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Wyrzekliście się swoich dawniejszych przekonań, przyjęliście ideologię naszych 
przeciwników. 

Nikt nie zaprzecza pewnym waszym dawniejszym zasługom dla Polski, ale kar-
miąc się wyłącznie antypolską propagandą „Gazety Wyborczej” i płynącej z TVN24, 
pobłądziliście i stanęliście w szeregu zajadłych wrogów legalnie sprawujących wła-
dzę w Polsce.Opamiętajcie się! Otwórzcie oczy i usłyszcie głos większości Polaków, 
aby uświadomić sobie, że staliście się szkodnikami dla naszej Ojczyzny. 

Nie potrafiliście stanąć w prawdzie, by odczytać znaki czasu, w którym ży-
jemy. Nie potraficie tego uczynić dla dobra Polski z powodu pychy wynikającej 
z przekonania o swoich zasługach, a także utraty prestiżu i korzyści ze sprawowanej 
poprzednio władzy, co was szczególnie boli.

Chciałbym żywić nadzieję, że się w końcu opamiętacie i uszanujecie swoje dawne 
ideały. Nie byłoby w tym wstydu, a akt odwagi, którego Ojczyzna ma prawo ocze-
kiwać od nas wszystkich.

Gdańsk, 14 października 2021 r.
Zbigniew Bulczak

Szanowni Renegaci

6 września br. w ośrodku wypoczynkowym w Czerlinie odbyła sie uroczystość 
uhonorowania 25 zasłużonych członków Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „So-
lidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Pamiątkowe odznaczenia 40-lecia i 
dyplomy oraz książki związkowym seniorom wręczali przewodniczący koła Henryk 
Gielniak, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Wanda Lema-
nowicz oraz przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Uroczystość uhonorowania związkowych seniorów odbyła się w trakcie 3-dnio-
wego wyjazdu wypoczynkowego do stoczniowego ośrodka.

Obecnie stoczniowe Koło Emerytów zrzesza 190 osób.

Stoczniowi emeryci wyróżnieni

LĘBORK

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października br. w sali kina Fregata w Lę-
borku odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta, nauczycieli, pracowników 
oświaty, uczniów i ich rodziców.

Spotkanie  tak szerokiego gremium lęborczan było okazją do rozstrzygnięcia 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Solidarność oczami młodych” zorganizo-
wanego z okazji 40-lecia powstania Związku. W konkursie udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych, a jego organizatorem była Międzyzakładowa Komisja NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku, burmistrz Lęborka 
i wójt Nowej Wsi Lęborskiej. Nagrody uczestnikom wręczał zaproszony na tę uro-
czystość wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Roman Kuzimski wraz z burmistrzem Lęborka Witoldem Namyślakiem.

Stanisław Jakonis

Konkurs plastyczny 
„Solidarność oczami młodych”
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Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Historia pieniądza, zasady bezpie-
czeństwa w bankowości elektronicz-
nej, a także: co znaczy i jak przeciw-
działać wykluczeniu finansowemu 
i nadmiernemu zadłużeniu – to 
główne tematy warsztatów, w któ-
rych wezmą udział uczniowie szkoły 
w Wąglikowicach, organizowanych 
w ramach projektu „Uczniowskie 
vademecum bankowości”. 

W listopadzie rusza projekt realizo-
wany przez Pomorską Fundację Edu-
kacji i Pracy, współfinansowany przez 
Narodowy Bank Polski, którego celem 
jest edukacja finansowa młodzieży. 

– Nasz projekt został napisany dla 
uczniów starszych klas Szkoły Podsta-
wowej w Wąglikowicach, która nosi 
imię NSZZ „Solidarność”. Co roku wy-
bitnym uczniom z tej szkoły wręczane 
są stypendia z naszego Funduszu Sty-
pendialnego, poza tym Region Gdański 
NSZZ „Solidarność” zaprasza młodzież 
ze szkoły na rocznicowe – sierpniowe 
i grudniowe – wydarzenia. Również 
przedstawiciele zakładowych organi-
zacji „Solidarności” z naszego Regio-
nu bywają gośćmi w tej szkole – mówi 
Renata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej 
Fundacji Edukacji i Pracy.   

W ramach projektu „Uczniowskie 
vademecum bankowości” zorganizo-
wany zostanie cykl warsztatów, podczas 
którego poruszone zostaną takie tematy, 
jak: wykluczenie finansowe, nadmier-
ne zadłużenie, historia i alternatywne 
formy pieniądza. Jeden z warsztatów 
zostanie poświęcony systemowi eme-
rytalnemu w Polsce.

– Wiedza z zakresu finansów jest 
potrzebna wszystkim. Jej brak ma po-
ważne konsekwencje. Nieumiejętność 
czytania zawieranych umów czy brak 
wiedzy na temat bezpieczeństwa w In-
ternecie może skutkować poważnymi 
konsekwencjami – mówi koordynator-
ka projektu Renata Tkaczyk.

W ramach projektu planowana jest 
wycieczka do Centrum Pieniądza NBP 
im. Sławomira S. Skrzypka w Warsza-

wie, a także wizyta w pomorskim od-
dziale Narodowego Banku Polskiego. 

– Chcielibyśmy pokazać młodzieży 
jak funkcjonuje bank centralny, zwie-
dzić jego siedzibę, byłaby to też okazja 
do rozmowy z pracownikami banku. 
W ramach naszego projektu będzie 
też zorganizowany konkurs literacki 
dotyczący problematyki z zakresu ban-
kowości. Forma będzie dowolna – esej, 
rozprawka, krótkie opowiadanie. Te-
matyka może dotyczyć oszczędzania, 
budżetu domowego. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie 
pierwszego miejsca przewidziany jest 
tablet – dodaje Renata Tkaczyk.

Projekt „Uczniowskie vademecum 
bankowości” będzie realizowany przez 
Pomorską Fundację Edukacji i Pracy 
z Narodowym Bankiem Polskim w ra-
mach programu edukacji ekonomicznej.

Małgorzata Kuźma

Z młodzieżą o pieniądzach

Tablica w szkole w Wąglikowicach.

Szkoła w Wąglikowicach nosi imię 
NSZZ „Solidarność”.

– Wiedza z zakresu finansów 
jest potrzebna wszystkim. 
Jej brak ma poważne 
konsekwencje. Nieumiejętność 
czytania zawieranych umów 
czy brak wiedzy na temat 
bezpieczeństwa w Internecie 
może skutkować poważnymi 
konsekwencjami – mówi 
koordynatorka projektu 
Renata Tkaczyk.

POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY została utworzona w 2009 roku 
przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców 
Forum Okrętowe. Celem fundacji jest wspieranie osób dyskryminowanych, 
zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, a także młodzieży. Fundacja działa 
także w obszarze wspierania edukacji – od 2010 roku prowadzi Fundusz Stypen-
dialny im. NSZZ „Solidarność”. Środki �nansowe przeznaczone na działalność
stypendialną pochodzą z darowizn od osób �zycznych i prawnych. W 2013 roku
fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego i przeznaczając na jej 
działalność 1 proc.  podatku można pomóc innym w solidarnościowej rodzinie.

NARODOWY BANK POLSKI  jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku 
Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują nie-
zależność NBP od innych organów państwa. Podstawowym zadaniem NBP jest 
utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności NBP 
należą:  prowadzenie polityki pieniężnej, działania na rzecz stabilności krajo-
wego systemu �nansowego, działalność emisyjna, rozwój systemu płatniczego,
zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, obsługa Skarbu Państwa.  

Ponadto NBP, w ramach funkcji edukacyjnej, �nansuje projekty, które wpisują się
w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami 
działalności w tym obszarze jest upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjono-
wania rynku �nansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności
i rozwojowi systemu �nansowego, a także  przeciwdziałanie wykluczeniu
�nansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji
�nansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług
�nansowych.
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Od XVIII edycji Funduszu Sty-
pendialnego, w związku z obchodami 
czterdziestolecia Związku, dodatkowym 
warunkiem ubiegania się o stypendium 
„Solidarności” jest przedstawienie wy-
powiedzi (wywiadu, opowiadania, wier-
sza) na temat „Moje spotkanie z NSZZ 
Solidarność”.

Swoimi pracami (teksty publikowa-
liśmy już w 9 i 10 numerze „Magazynu 
Solidarność”) mogli pochwalić się tym 
razem stypendyści Kinga Kaczorowska 
i jej brat Piotr Kaczorowski z I LO w 
Starogardzie Gdańskim oraz Piotr 
Czerwiński, uczeń Ogólnokształcącej 

Szkoły Muzycznej w Gdańsku, laureat 
wielu konkursów pianistycznych.

Wypowiedzi stypendystów wy-
słuchane zostały z uwagą przez ludzi 
„Solidarności”. Przypomnijmy, że te 
wyjątkowe stypendia w tym roku zo-
stały wręczone 31 sierpnia w Sali BHP 
d. Stoczni Gdańskiej podczas uroczy-
stych obchodów 41 rocznicy zawarcia 
Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ „Solidarność” oraz 33 rocznicy 
strajków z sierpnia 1988 roku.

Fundusz Stypendialny NSZZ „Soli-
darność” powstał przy Zarządzie Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 
2003 roku. Od jedenastu lat jest częścią 

działalności Pomorskiej Fundacji Edu-
kacji i Pracy. Dotychczas przyznano 712 
stypendiów, co niewątpliwie przysłużyło 
się do rozwoju talentów tych uczniów. 
Główne kryteria warunkujące to wyróż-
nienie to przede wszystkim uzdolnie-
nia i osiągnięcia (sportowe, muzyczne, 
naukowe), bardzo dobra średnia ocen 
i wysoka ocena z zachowania, sytuacja 
finansowa rodziny, rekomendacja wy-
chowawcy klasy i stowarzyszeń społecz-
nych. Wśród gości ZRG była Gabriela 
Noga, żona nieżyjącego już działacza 
Związku z Kociewia Zygmunta Nogi, w 
1980 roku członka Miejskiego Komitetu 
Założycielskiego Kociewie „S” w Staro-

gardzie Gdańskim, represjonowanego 
w stanie wojennym. Jego los był osno-
wą historii spisanej przez stypendystę 
Piotra Kaczorowskiego. 

4 października jednym z gości ZRG 
był natomiast Wiktor Kamiński, dyrek-
tor Oddziału Regionalnego Narodowe-
go Banku Polskiego w Gdańsku. NBP 
wspiera naszych stypendystów. Dyrek-
tor Kamiński wręczył pamiątkowe mo-
nety kolekcjonerskie z wizerunkiem 
św. Jana Pawła II, które bank wybił, 
upamiętniając 100. rocznicę urodzin 
świętego. Darczyńcy, członkowie ZRG, 
reprezentujący organizacje związko-
we wspierające Fundusz Stypendialny, 

otrzymali pamiątkowe podziękowa-
nia.

Dodatkową atrakcją październi-
kowego posiedzenia ZRG był koncert 
pianistyczny jednego ze stypendystów, 
Piotra Czerwińskiego, który wykonał 
dwie etiudy skomponowane przez Fry-
deryka Chopina i Siergieja Rachmani-
nowa. Nic dziwnego więc, że Krzysztof 
Dośla, przewodniczący ZRG, mając na 
uwadze rozpoczęty właśnie w stolicy 
XVIII Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Chopina (2–23 
października br.) życzył mu udziału w 
jego kolejnej odsłonie.

(asg)

O organizacji związkowej NSZZ 
„Solidarność” po raz pierwszy usły-
szałem podczas lekcji historii w szkole, 
chociaż wcześniej, podróżując z rodzi-
cami, nieraz widziałem charaktery-
styczne symbole umieszczone na bu-
dynkach Trójmiasta – zwłaszcza przy 
okazji rocznic strajków grudniowych 
lub też w pobliżu Muzeum Solidarności 
w Gdańsku. Strukturami tej organizacji 
związkowej zainteresowałem się bliżej 
dwa lata temu podczas strajku nauczy-
cieli w 2019 roku. Kończyłem wówczas 
szkołę podstawową i dużo mówiło się 
o Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” 
oraz oczywiście o ZNP. Wówczas do-
wiedziałem się, że moi rodzice są 
członkami „Solidarności”, a więc tym 
bardziej interesowały mnie doniesienia 
medialne związane z jej stanowiskiem 
podczas wspomnianych strajków. Jed-
nak w swojej pracy chciałbym cofnąć 
się do lat 80. Wiele słyszałem i czyta-
łem o osobach internowanych. Były 
one w stanie poświęcić swoją wolność, 
spokojne życie z rodziną w imię wolnej 
Polski. Są nazwiska osób, które stały się 
symbolem „Solidarności”, jednak warto 
pamiętać, że za nimi stały tysiące dzia-
łaczy – anonimowych członków wal-
czących o niepodległość. Jedną z takich 
osób był Zygmunt Noga – mieszkaniec 
Starogardu Gdańskiego. 

Pan Zygmunt urodził się 2 marca 
1949 r. w Elblągu. Tam ukończył szkoły 
i rozpoczął pracę jako tokarz. W 1972 r. 
przeniósł się do stolicy Kociewia, podej-
mując pracę w Zakładach Naprawczych, 
a w 1979 r. w Zakładach Wyrobu Ogniw 

i Baterii Centra (Ema Elektron) w Staro-
gardzie Gdańskim. W latach 1986–1989 
pracował w Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego w Starogardzie  Gdańskim, 
a ostatnie 5 lat pracy zawodowej związał 
z Fabryką Mebli Okrętowych Famos. W 
2004 roku przeszedł na rentę. Zmarł 10 
lat później, 16 września 2014 r. W krótkiej 
notatce, którą odnalazłem w Internecie na 
temat Pana Zygmunta, uderzyła mnie in-
formacja, że spędził prawie rok w Ośrod-
ku Odosobnienia w Strzebielinku (13 XII 
1981 – 9 XII 1982). Rodzicom udało się 
nawiązać kontakt z żoną Pana Zygmunta 
– Panią Gabrielą Nogą. Zgodziła się na 
spotkanie, więc udałem się do niej z moją 
mamą.  

Przywitała nas bardzo miła i uśmiech-
nięta kobieta. Kiedy weszliśmy do jej 
domu, pierwszą rzeczą, jaka rzuciła się 
w oczy, był obraz „Jezu, ufam Tobie” 
wiszący w głównym pomieszczeniu. Na 
komodzie i półkach stało wiele zdjęć, fi-
gurek i różnych symboli religijnych, któ-
re kojarzyły mi się z mieszkaniem mojej 
babci. Sam jestem ministrantem, więc od 
razu poczułem się dobrze w tym mieszka-
niu. O głębokiej wierze i religijności Pani 
Garbrieli przekonalem się także podczas 
rozmowy. 

Pani Gabriela bardzo obrazowo opi-
sywała wydarzenia, które zaczęły się, a 
raczej miały swój punkt kulminacyjny w 
tę strasznie mroźną noc z soboty na nie-
dzielę 12/13 grudnia 1981 r. Od począt-
ku wzruszył mnie sposób, w jaki mówiła 
Pani Gabriela. Wówczas pomyślałem o 
rodzinach osób internowanych. O żo-
nach działaczy, a w szczególności o dzie-

ciach, o których bardzo rzadko się mówi. 
Teraz wiem, że to wlaśnie ich przeżycia 
dopełniają obrazu ówczesnych tragedii 
ludzkich. Powiedziała, że ok 2.30 w nocy 
przyszło dwóch milicjantów i zaczęli do-
bijać się do drzwi. Krzyczeli, że jeżeli nie 
zostaną wpuszczeni do środka dobrowol-
nie, to wyważą drzwi, więc Pani Gabriela 
otworzyła. Milicjanci zapytali, czy w jej 
domu jest jakaś kontrabanda, a następnie 
zaczęli przeszukiwać dom. Mimo że nie 
znaleźli żadnych ulotek ani innych dowo-
dów działalności męża przeciw ówczesnej 
władzy, Pan Zygmunt został zabrany w 
kajdankach do milicyjnej nysy. Podczas 
przeszukania milicjanci byli bardzo agre-
sywni, wyrzucali rzeczy osobiste z szaf, 
a obie córki: 5-letnia Beatka i 7-letnia 
Wioletka płakały. Próbowałem sobie wy-
obrazić moją młodszą siostrę, która jest 
teraz w wieku Beatki, jaki byłby to dla 
niej straszny widok – zakutego w kajdan-
ki tatusia. Milicjanci nie chcieli udzielić 
żadnych informacji, gdzie zabierają Pana 
Zygmunta. Pani Gabriela przez ponad 
dwa tygodnie próbowała ustalić miejsce 
pobytu męża. Codziennie towarzyszył jej 
strach, czy jeszcze żyje. Najpierw udała się 
do komisarza w Starogardzie, który jej 
powiedział, że to gdańska milicja, a nie 
starogardzka go pojmała. Więc Pani Noga 
udała się do Gdańska. Tam dostała adres 
ośrodka dla internowanych w Strzebielin-
ku. Pojechała więc do Strzebielinka, gdzie 
postarała się o widzenie ze swoim mę-
żem. Do pierwszego widzenia doszło 31 
grudnia, na które mogła wejść tylko żona. 
Podobne spotkania mogły mieć miejsce 
tylko raz w miesiącu i zawsze odbywały 

STYPENDYŚCI O „SOLIDARNOŚCI”

Stypendyści 
łączą pokolenia 

Październikowe posiedzenie członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” było okazją do przekazania dziedzictwa „Solidarności” i po-
łączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jego osnową było bo-
wiem podsumowanie XIX edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidar-
ność”. Podczas zebrania wybrani stypendyści odczytali fragmenty swoich 
prac zatytułowanych „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”.

Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału NBP w Gdańsku, wręcza Gabrieli Nodze pamiątkową monetę wybitą z okazji 100 rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II.

się pod nadzorem milicjantów, bez odro-
biny prywatności. Kilka razy na takie spo-
tkanie zabrała córki, ale pobyt w takim 
miejscu był dla nich zbyt traumatyczny. 
Wielokrotnie Pan Zygmunt namawiany 
był do podpisania współpracy. W lipcu 
do Pani Gabrieli przyszedł funkcjona-
riusz Służby Bezpieczeństwa i próbował 
ją przekonać, aby jej mąż podpisał tzw. 
lojalkę. Groził, że Pan Zygmunt nie wyj-
dzie z więzienia, jeśli nie podpisze. Pani 
Noga mówiła, że esbek próbował podło-
żyć podsłuch w mieszkaniu, ale mu się nie 
udało. Pan Zygmunt nie podpisał lojalki, 
a jego żona w pełni wspierała tę decyzję, 
mimo że było jej ciężko i pragnęła, aby 
rodzina mogła być znowu razem. Potem 
Pan Zygmunt, jak to określiła Pani Ga-
briela, wyszedł na „urlop” z więzienia na 
2 tygodnie. To była ogromna radość, ale 
też ból, kiedy młodsza córka nie poznała 
taty, który wówczas miał gęstą brodę. W 
tym okresie musieli szczególnie uważać, 
aby nie podrzucono im żadnych ulotek.  
Po dwóch tygodniach Pan Zygmunt 
wrócił do Strzebielinka na ponad cztery 
miesiące. Cały ten czas przebywał w wię-
zieniu bez wyroku i wiedzy, co będzie 
z nim dalej. Pani Gabriela żyła nadzieją, 
powierzając swój los opiece Matki Bożej. 
Samotnie zmagała się z wychowaniem 
córek, a mieszkali w domu, który wyma-
gał remontu. Wspomina, że były osoby, 
które z rezerwą na nią spoglądały, a może 
i ze strachem, aby nie być posądzonym  
o kontakty  z „wywrotowcami”. Byli też 
tacy, którzy w imię powiedzenia „głową 
muru nie przebijesz”, dziwili się, że Pan 
Zygmunt zostawił żonę i dzieci w imię 

“jakichś” idei. Był też czas, że Wioletka 
nie chciała chodzić do szkoły, gdyż dzieci 
śmiały się, że jej tata siedzi w więzieniu. 
Na szczęście wychowawczyni okazała jej 
dużo pomocy i wsparcia. 

Moja rozmówczyni podkreślała, że 
nie czuje do tych ludzi żalu i nie cho-
wa urazy. Jest dumna z męża, że się nie 
ugiął i mogli iść przez życie z podnie-
sioną głową. Jednak dominującą rolę 
we wspomnieniach Pani Gabrieli pełnią 
dobrzy ludzie, którzy nieśli jej wsparcie 
duchowe, a nawet pomoc materialną. Tu 
nieodzowne były działania księży oraz 
organizacji kościelnych, jak Caritas. 

9 grudnia 1982 r. Pan Zygmunt 
został zwolniony z ośrodka dla inter-
nowanych. Pani Noga, patrząc przez 
okno, opisywała, jak szedł ulicą w takim 
więziennym płaszczu i niedowierzanie 
mieszało się z ogromną radością. 

Pan Zygmunt Noga został odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia 
Polski (2010 r.), a pośmiertnie Krzyżem 
Wolności i Solidarności, który odebra-
ła jego żona w 2016 roku. Te oznaki 
uznania cieszą i są potrzebne. Niestety, 
czasu rozłąki z rodziną, życia w ciągłym 
strachu o swój los i los najbliższych nie 
zrekompensują.

Wizyta w domu Pana Zygmunta 
Nogi była dla mnie bardzo wzruszają-
ca. Wierzę, że nie było to moje ostatnie 
spotkanie z „Solidarnością”.

Piotr Kaczorowski
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Starogardzie Gdańskim

Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność” 
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Wysokość emerytur zawsze wzbu-
dza wiele emocji. Jak oblicza się to 
świadczenie? W Polsce obowiązuje 
zasada zdefiniowanej składki, a to 
oznacza, że wysokość emerytury za-
leży od kwoty składek opłaconych 
w czasie aktywności zawodowej.

Prawo do emerytury powszechnej 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
przysługuje każdemu, kto ukończy po-
wszechny wiek emerytalny (60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i opłacił 
przynajmniej jedną składkę na ubez-
pieczenia społeczne lub emerytalno-
-rentowe.

Na wysokość emerytury znacząco 
wpływa staż pracy. Im więcej odłożo-
nych składek i późniejsze przejście na 
emeryturę, tym wyższe świadczenie. 
Każdy rok przepracowany po osią-
gnięciu wieku emerytalnego może 
podwyższyć świadczenie nawet o 10 
procent.

Wyliczenie emerytury sprowadza się 
do prostego dzielenia. W liczniku jest 
kwota zwaloryzowanych składek na 
ubezpieczenie emerytalne zapisanych 

na indywidualnym koncie ubezpie-
czonego i subkoncie oraz zwaloryzo-
wanego kapitału początkowego, czyli 
środków zgromadzonych na emeryturę 
przed 1999 r. Mianownik to natomiast 
wyrażone w miesiącach średnie dalsze 
trwanie życia w momencie ustalenia 
wypłaty emerytury.

Od stażu pracy zależy, że świad-
czenie nie będzie niższe od najniższej 
gwarantowanej emerytury, która obec-
nie wynosi 1250,88 zł.  Dostanie ją ko-
bieta, która posiada co najmniej 20 lat 
okresów składkowych i nieskładkowych 
oraz mężczyzna, który ma ich co naj-
mniej 25 (na te okresy składają się okre-
sy przypadające do 1999 r. skłądające się 
na kapitał początkowy i składki po 1998 
roku zewidencjonowane na indywidu-
alnym koncie). Okresy składkowe to 
te związane z aktywnością zawodową, 
takie jak czas ubezpieczenia czy samo-
dzielnego opłacania składek. Natomiast 
nieskładkowe to brak aktywności zawo-
dowej, np. nauka w szkole wyższej czy 
pobieranie zasiłku chorobowego. Okre-
sy nieskładkowe nie mogą przekraczać 
1/3 okresów składkowych.

Na wysokość emerytury znacząco 
wpływa waloryzacja składek i kapitału 
początkowego. Polega ona na pomno-
żeniu zapisanych w ZUS kwot przez 
wskaźnik waloryzacji.

Ustawa określa jedynie minimalny 
wiek przejścia na emeryturę. Jest ona 
bowiem prawem, a nie obowiązkiem. 
Każdy sam podejmuje decyzję o zakoń-
czeniu aktywności zawodowej.

Przy wielu założeniach można spró-
bować obliczyć, ile powinniśmy odłożyć 
kapitału emerytalnego, aby otrzymać 
emeryturę w oczekiwanej wysokości. 
Można także sprawdzić stopę zastąpie-
nia, czyli stosunek przeciętnej emery-
tury do przeciętnej pensji. Warto zrobić 
takie wyliczenia, gdyż da to świado-
mość, jakimi środkami będziemy dys-
ponować na emeryturze. Pomocą służą 
tu pracujący w ZUS doradcy emerytal-
ni. Hipotetyczną emeryturę można tak-
że obliczyć samodzielnie, korzystając z 
kalkulatora emerytalnego na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego

ZUS INFORMUJE

Wzór na emeryturę

A sprawiedliwy choćby umarł przedwcześnie,  
znajdzie odpoczynek

Księga Mądrości (4.7)
Z żalem informujemy, iż zmarł długoletni działacz NSZZ „Solidarność” 

ś.p.

Romuald Dunst
Przewodniczący Związku w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót 

Drogowych, następnie w Skanska S.A. do 2006 r., były członek Rady 
Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, sportowiec, prezes 

piłkarskiego LKS Orzeł Trąbki Wielkie.
Uczestnik robotniczych protestów w 1970 i w 1980 roku. W 1987 r. był 

w składzie delegacji asystującej cudownemu obrazowi Matki Boskiej 
Trąbkowskiej, który ukoronował Ojciec Święty Jan Paweł II podczas mszy 

świętej w Gdańsku Zaspie. 
Zaangażowany w pomoc strajkującym w 1988 r.

Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

11 października br. weszła w życie 
ustawa o kasach zapomogowo-po-
życzkowych.

Nowe przepisy dostosowują działal-
ność kasy zapomogowo-pożyczkowej 
do znowelizowanej ustawy o związkach 
zawodowych. Zgodnie z ustawą do kasy 
zapomogowo-pożyczkowej  w przedsię-
biorstwach będą mogli przystępować  nie 
tylko pracownicy, lecz także np. zlecenio-
biorcy i samozatrudnieni. Będzie to moż-
liwe w przypadku zgłoszenia deklaracji 
chęci przystąpienia co najmniej 10 osób.

Zgodnie z ustawą celem działania 
kas jest udzielanie pomocy material-

nej w formie nieoprocentowanych 
pożyczek oraz,  w miarę posiadanych 
środków,  także zapomóg. Osoba chęt-
na zostanie przyjęta w poczet członków 
KZP na podstawie złożonej deklaracji 
i będzie zobowiązana do wpłacenia 
wpisowego oraz miesięcznych wkładów 
członkowskich (lub wyrazić zgodę na 
ich potrącanie z pensji) oraz  do wska-
zania co najmniej jednej osoby upraw-
nionej do otrzymania zgromadzanych 
w ten sposób środków (w razie śmierci 
zatrudnionego).

W ustawie określono zasady kontroli 
nad kasami zapomogowo-pożyczkowy-
mi u pracodawcy, u którego nie działają 

związki zawodowe. Zasadą jest, że kon-
trolę nad kasami sprawuje działająca u 
pracodawcy zakładowa organizacja 
związkowa. W sytuacji, gdy taka orga-
nizacja nie działa, kontrolę nad kasami 
sprawować będzie rada pracowników, a 
w razie jej braku – reprezentacja osób 
wykonujących pracę zarobkową wy-
łoniona w trybie przyjętym u danego 
pracodawcy.

Wejście w życie ustawy uchyla roz-
porządzenie Rady Ministrów z 19 grud-
nia 1992 r. (Dz. U. nr 100, poz. 502 ze 
zm.), określające dotychczasowe zasady 
funkcjonowania kas.

Kasy pożyczkowe po nowemu

Dobroć i łaska niech idą za mną
przez wszystkie dni mego życia, 

abym zamieszkał w domu Pana po najdłuższe czasy.
Psalm 23

Koleżance Hannie Kowalewskiej-Minkiewicz, wieloletniej zastępcy 
przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,
składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Łącząc się w żałobie i smutku, przekazujemy słowa otuchy,

 wierząc, że śmierć jest tylko bramą do lepszego świata.
Koleżanki i koledzy z KMPOiW NSZZ  „Solidarność” w Gdańsku

Żegnamy wielkiego przyjaciela nauczycielskiej Solidarności

Ojca Ryszarda Myśliwca,
który zakończył swój ziemski żywot w wieku 98 lat.
To On, nie zważając na represje, w latach 1982 do końca 1989 r. wygłaszał 
wykłady i podtrzymywał na duchu nauczycieli w okresie stanu wojennego, 
a formację duchową pracowników oświaty kontynuował do ponownej 
legalizacji NSZZ Solidarność. Tzw. Grupa O. Myśliwca spotykała się 
w kościele pw. św. Bartłomieja w Gdańsku, wzmocniona duszpasterskim 
wsparciem nieocenionego Jezuity, rozprowadzała prasę, informowała 
o internowanych i poszkodowanych przez reżim komunistyczny. Dzięki 
takim osobom jak O. Ryszard Myśliwiec przetrwał NSZZ Solidarność 
w duszach i umysłach Polaków, co mobilizowało działaczy do podejmowania 
różnorodnych akcji w  związkowych strukturach podziemnych.
Kontakt O. Ryszarda Myśliwca z naszą Komisją Międzyzakładową trwał 
niemalże do końca Jego dni, chociażby poprzez składanie  osobistych 
świątecznych życzeń dla naszej społeczności. 
Z okazji 25-lecia NSZZ Solidarność w 2005 roku Kapłan został odznaczony 
złotą Odznaką Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania, którą 
przyjął niezwykle wzruszony i jak zawsze skromny.
Nasza delegacja odwiedziła Ojca Ryszarda w domu zakonnym jezuitów 
w Jastrzębiej Górze w roku 2014, co sprawiło Mu wyraźną radość. Ale i to 
spotkanie miało wymiar ewangelizacyjny, duszpasterski, bo ten niezwykły 
kapłan żył Jezusem i pragnął Go nieść wszystkim ludziom.
Odszedł od nas niezapomniany duszpasterz, który kochał i cenił 
nauczycieli, zawsze sercem  i duchem był przy nas.
Cześć Jego pamięci!
Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ Solidarność w Gdańsku z przewodniczącą Bożeną Brauer

Z głębokim żalem informujemy,  
że zmarł nasz serdeczny Kolega  

z NSZZ „Solidarność” w Skanska S.A. 

ś.p.

Henryk Jerzy 
Musa 

ps. Kot
Poeta z Kaszub

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność 
w Skanska S.A.

wierzę w Boga
wolę w samotności

wsłuchiwać się
w niezmienny refren przyrody

wędrować własną ścieżką
jak kot

do znanego końca
nie wiedząc, kiedy dojdę

gdyż to wie tylko Bóg
nie potrzebni mi lekarze

nie potrzebni mi...
potrzebny mi spokój natury

potrzebny mi Bóg

Henryk Jerzy Musa „Kot”
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Spóźniłeś się z opłaceniem składek? Od nowego roku nie będzie to już 
przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. To nie koniec zmian w zasił-
kach, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Inne dotyczą m.in. wysokości 
świadczeń i okresu ich pobierania.

Zasiłek mimo spóźnienia ze składkami

Każdego roku od przedsiębiorców, którzy spóźnili się z ich opłaceniem, a chcieli 
zachować prawo do zasiłku, do ZUS trafiało ponad 150 tys. wniosków o przywrócenie 
terminu płatności składek. Od nowego roku takie wnioski nie będą już potrzebne. Do-
browolne ubezpieczenie chorobowe, czyli takie, z którego korzystają m.in. przedsiębior-
cy i osoby  z nimi współpracujące, nie będzie już ustawało z powodu nieterminowego 
opłacenia składek. Innymi słowy, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z 
ubezpieczenia chorobowego również wtedy, gdy opłacili składki po terminie. 

Natomiast osoby, których niezdolność do pracy powstanie w okresie, gdy będą miały 
zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, 
będą mogły otrzymać świadczenia po spłacie zadłużenia. Prawo do tych świadczeń 
ulegnie jednak przedawnieniu, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu 6 
miesięcy od dnia powstania tego prawa. Natomiast zadłużenie wynoszące do 1 proc. 
minimalnego wynagrodzenia nie będzie już przeszkodą w wypłacie zasiłku. 

Zmiany w wysokości zasiłku 

Zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu będzie wyliczany na korzystniej-
szych zasadach. Obecnie jest on niższy od standardowej stawki i wynosi co do 
zasady 70 proc. podstawy wymiaru. Od nowego roku miesięczny zasiłek chorobo-
wy będzie przysługiwać w wysokości 80 proc. zarówno osobie hospitalizowanej, 
jak i przebywającej w domu. Od 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku nie będzie się 
obliczać na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na 
ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. 
Dotychczas były to 3 miesiące kalendarzowe.

Korekty okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy wynosi standardowo 182 dni i określa łączny czas, przez który można 
pobierać zasiłek chorobowy. Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie 
nieprzerwane okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli była ona spowodowana różnymi 
przyczynami. W przypadku przerw w niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego wlicza 
się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą, o ile jest ona spowodowana 
tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni.  Od stycznia nie będzie mieć znacze-
nia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed i po przerwie. Będzie ona 
liczona jednakowo, bez względu na to, czy chodzi o te same, czy różne choroby. Wyjątkiem 
będzie niezdolność do pracy przypadająca na czas ciąży. Do okresu zasiłkowego nie będą 
wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, 
jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia 

Według nowych przepisów po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać 
zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyć m.in. osób chorych 
na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w czasie ciąży. Osoba, której wyczerpał się 
okres zasiłku, tak jak dotąd będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne, 
które przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli nadal choruje, lecz rokuje 
odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji.

Macierzyński w razie śmierci pracodawcy

Prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzymają od stycznia kobiety, których za-
trudnienie ustało w czasie ciąży z powodu śmierci pracodawcy. Dotychczas po uro-
dzenia dziecka nie miały one prawa do zasiłku. Jeśli ubezpieczona była zatrudniona 
na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia 
porodu kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 Krzysztof Cieszyński 
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Zasiłki od nowego roku

Na początku czerwca 2021 roku 
weszła w życie nowelizacja ustawy 
o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjo-
nowanych z powodów politycz-
nych. Przepisy wprowadzają nowe, 
korzystne rozwiązania w zakresie 
świadczenia wyrównawczego, obli-
czenia wysokości emerytur i rent, jak 
również kapitału początkowego.

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. 
zwiększenie progów dochodowych 
uprawniających do jednorazowej po-
mocy pieniężnej i okresowej pomocy 
pieniężnej oraz umożliwienie przyzna-
nia pomocy pieniężnej jednorazowej 
dwa razy w roku (do tej pory jeden raz 
na 12 miesięcy). 

Podniesienie kryteriów 
dochodowych przy pomocy 
jednorazowej:.

Urząd do spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych w ramach 
udzielania pomocy pieniężnej prowadzi 
wiele programów polegających na do-
finansowaniu np. wyjazdów do sanato-
riów czy zakupu aparatów słuchowych 
– skorzystanie z takiej formy pomocy 
uniemożliwia później danej osobie 
uzyskanie pomocy w razie jakiegoś nie-
spodziewanego zdarzenia losowego lub 
pogorszenia stanu zdrowia, powodują-
cego zwiększenie wydatków na opiekę 
i świadczenia medyczne.

Pomoc pieniężna jednorazowa bę-
dzie mogła być przyznana, jeżeli:
1.  dochód osoby samotnie gospoda-

rującej nie przekracza kwoty od-
powiadającej 290 proc. najniższej 
emerytury (dotychczas: 220 proc.),

2.  dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty odpowiadającej 
220 proc. najniższej emerytury (do-
tychczas: 150 proc.),

3.  dochód osoby samotnie gospodaru-
jącej lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty odpowiadają-
cej 350 proc. najniższej emerytury, 
w przypadku gdy wnioskodawca 
jest osobą całkowicie niezdolną do 
pracy i do samodzielnej egzystencji 
(dotychczas: 300 proc.).
Pomoc pieniężna jednorazowa bę-

dzie mogła być przyznawana do wyso-
kości 150 proc. najniższej emerytury, 
przy czym pomoc przeznaczona na 

częściowe pokrycie kosztów zakupu 
wyrobów medycznych będzie mogła 
być przyznawana do wysokości 350 
proc. najniższej emerytury, a na do-
stosowanie pomieszczeń mieszkalnych 
do rodzaju niepełnosprawności jest 
przyznawana do wysokości 450 proc. 
najniższej emerytury.

Nowy okres składkowy

Ustawa wprowadziła nowy okres 
składkowy. Jest to okres pozbawienia 
możliwości wykonywania swojego za-
wodu przed 31 lipca 1990 roku na sku-
tek represji politycznych za działania 
na rzecz odzyskania przez Polskę nie-
podległości i suwerenności lub respek-
towania politycznych praw człowieka w 
Polsce. Okres ten uwzględnia się przy 
ustalaniu kapitału początkowego oraz 
przy ustalaniu prawa do emerytury i 
renty z tytułu niezdolności do pracy 
oraz wysokości tych świadczeń.

Szef Urzędu do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych będzie 
potwierdzał nowy okres składkowy w 
drodze decyzji. Nowy okres może być 
dowodzony w szczególności dokumen-
tami lub zeznaniami świadków.

Ponowne przeliczenie 
świadczenia

Osoby, które mają ustalony kapitał 
początkowy albo wysokość emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do pra-
cy przed 1 czerwca 2021 r. i chcą sko-
rzystać z ich przeliczenia na podstawie 
zmienionych przepisów, powinny 
złożyć odpowiednio wniosek w spra-
wie kapitału początkowego (EKP) lub 
wniosek o ponowne obliczenie świad-
czenia emerytalno-rentowego (ERPO). 
Emerytura lub renta w nowej wysoko-
ści przysługuje  od miesiąca zgłoszenia 
wniosku.

Podstawa wymiaru od 
przeciętnego wynagrodzenia

Obliczenie podstawy wymiaru ka-
pitału początkowego, emerytury lub 
renty z tytułu niezdolności do pracy 
od kwoty przeciętnego wynagrodze-
nia dotyczy następujących okresów:
 pozbawienia możliwości wykonywa-

nia swojego zawodu przed 31 lipca 

1990 r. na skutek represji politycz-
nych za działania na rzecz odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
i suwerenności lub respektowania 
politycznych praw człowieka w Pol-
sce,

 osadzenia w więzieniach lub innych 
miejscach odosobnienia na teryto-
rium Polski na mocy skazania albo 
bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 
r. za działalność polityczną,

 świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz 
organizacji politycznych i związków 
zawodowych, nielegalnych w rozu-
mieniu przepisów obowiązujących 
do kwietnia 1989 r.,

 niewykonywania pracy przed dniem 
31 lipca 1990 r. na skutek represji 
politycznych,

 internowania na podstawie art. 42 
dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o 
stanie wojennym.

Świadczenia wyrównawcze

Osoby posiadające status działacza 
opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycz-
nych mogą składać wnioski o wypłatę 
świadczenia wyrównawczego. Świad-
czenia emerytalne lub rentowe tych 
osób nie mogą być niższe niż  2501,76 
zł.

Świadczenia wyrównawcze będą 
przyznawane i wypłacane przez ZUS.

Świadczenie wyrównawcze przy-
sługuje w kwocie stanowiącej różnicę 
pomiędzy kwotą 2501,76 zł a kwotą 
emerytury lub renty (renty inwalidz-
kiej, renty z tytułu niezdolności do 
pracy) pobieranej przez osobę upraw-
nioną. Środki będą wypłacane razem z 
emeryturą lub rentą.

Aby ubiegać się o świadczenie wy-
równawcze, należy złożyć wypełniony 
wniosek, a także dokumenty potwier-
dzające nadanie statusu działacza opo-
zycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycz-
nych.

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o 
zmianie ustawy o działaczach opozy-
cji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycz-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. nr 794)
Stan prawny na dzień 13.10.2021 r. 

Maria Szwajkiewicz

Zmiany w wysokości świadczeń dla 
osób represjonowanych i działaczy 
opozycji antykomunistycznej

Więcej pracujących na czas nieokreślony!
Z ostatnich danych GUS wynika, że 

liczba osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony 
wzrosła, a jednocześnie zmniejszyła się 
liczba osób zatrudnianych w ramach ela-
stycznych i mniej stabilnych umów.

W porównaniu z okresem sprzed 
epidemii przybyło ponad 800 tys. pra-
cujących bezterminowo Podobny trend 
wynika z danych Eurostatu. „Polska 

przestała być liderem zatrudnienia ter-
minowego. Jeszcze w 2016 r. na podsta-
wie takich umów pracowało 21,6 proc. 
Polaków (1. miejsce w UE; średnia 
unijna wynosiła wówczas 12,2 proc.). 
W 2020 r. wskaźnik ten wyniósł już tylko 
14,4 proc. (wciąż wysokie 3. miejsce).

 Umowa  o pracę na czas nieokreślny 
jest najbardziej stabilną podstawą zatrud-
nienia. Przy jej wypowiedzeniu praco-

dawca ma obowiązek podać uzasadnioną 
tego przyczynę oraz dokonać konsultacji 
związkowej.  Dodatkowo w razie jej nie-
uzasadnionego lub niezgodnego z prawem 
rozwiązania pracownikowi przysługuje 
prawo do przywrócenia do pracy. 

Widać więc, że pracodawcy w Pol-
sce, konkurując o pracownika, muszą 
proponować zachęcające pracowników 
warunki zatrudnienia. 

Koledze Józefowi Lisowi składamy wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci żony

ś.p.

Mieczysławy Lis
Przekazujemy najserdeczniejsze kondolencje.

Związek Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku
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WYSTAWA 

W jaki sposób na dziesięciu planszach opowiedzieć o wydarzeniu, którego 
stenogram liczy 3 tysiące stron, jak uporządkować wielowątkową dyskusję 
zjazdową, przedstawić program, główne osie sporu i porozumień? – z tym 
wyzwaniem musiała zmierzyć się kurator wystawy Joanna Lewandowska. 
Czy udało się zrealizować to ambitne zadanie mogli się przekonać uczest-
nicy wernisażu wystawy „Kim jesteśmy i dokąd dążymy. 40 rocznica I Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność”, które odbyło się 27 paździer-
nika w historycznej Sali BHP w Gdańsku. 

Kim jesteśmy i dokąd dążymy. 
40 rocznica I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność”

Ekspozycja przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności opowiada 
o historycznym I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, jego naj-
ważniejszych decyzjach, burzliwych sporach i zawartych porozumieniach, a także 
przypomina towarzyszącą tamtemu wydarzeniu atmosferę. Wystawa została zreali-
zowana w hołdzie uczestnikom zjazdu i ku pamięci następnych pokoleń. 

Na wystawie wykorzystano historyczne fotografie uznanych autorów, wśród 
których znaleźli się: Sławomir Fiebig, Chris Niedenthal, Paweł Glanert i Zygmunt 
Pałasz. Dokumenty pochodzą z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Scenariusz wystawy to dzieło Joanny Lewandowskiej. Autorem bar-
dzo ciekawego projektu graficznego jest Łukasz Kostecki. 

– Mimo wielu prób rozbicia przez aparat represji tego pierwszego po II woj-
nie światowej narodowego wiecu, „Solidarność” utrwaliła swój mit. Podkreśliła 
to, co najważniejsze, że była autonomiczna, autentyczna i reprezentowała wolne i 
prawdziwe aspiracje Polaków. O tym należy pamiętać i o tym jest nasza wystawa 
– mówił podczas wydarzenia Mateusz Smolana, dyrektor Instytutu Dziedzictwa 
Solidarności. 

Następnie głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, który powiedział, że obecna „Solidarność” kontynuuje zadania i wartości 
wytyczone przez uczestników tego historycznego już zjazdu. – Pierwszy Krajowy 
Zjazd Delegatów „S” poprzedzony był mszą świętą, tak jak to się dzieje do dzisiaj, 
odprawioną przez śp. kardynała Józefa Glempa. Na sali odśpiewany był hymn pań-
stwowy, a także „Boże, coś Polskę”. To było dla nas bardzo ważne i do dzisiaj nasz 
Związek jako jedyny w kraju i nieliczny w Europie, a nawet w świecie, ma w Statucie 
wpisane te wartości chrześcijańskie i naukę społeczną Kościoła. I z tego na co dzień 
czerpiemy, dlatego ta wystawa jest tak bardzo ważna – mówił Piotr Duda. 

Z kolei prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, zwrócił uwagę 
na ważny dokument – przesłanie zjazdu. – Jednym z najciekawszych dokumentów, 
które wówczas powstały, było „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. To po-
słanie – typowe, związkowe, prodemokratyczne, prowolnościowe, propracownicze 
wystąpienie – zostało odebrane przez władze komunistyczne, całego komunistycz-
nego świata, z wściekłością. (...) To, co w nim przekazano, było jednym z fundamen-
tów Jesieni Ludów w Europie w 1989 roku – podkreślił prof. Mirosław Golon.

Honorowym gościem wernisażu wystawy był legendarny działacz „Solidarności” 
Andrzej Gwiazda, jeden z ważniejszych uczestników pierwszego zjazdu. W swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na istotny aspekt tamtego wydarzenia, jakim były dzia-
łania Służby Bezpieczeństwa, która usiłowała mieć wpływ na przebieg obrad.

– Zjazd był przede wszystkim okresem ciężkiej pracy, bo tam się kłębiły bar-
dzo różne opinie. Wydaje mi się, że jego uczestnicy, delegaci, nie zdawali sobie 
sprawy z wpływów bezpieki, które na zjeździe było wyraźnie widać. Jeśli chodzi o 
przekaz dla młodego pokolenia, powiem tak: granice wolności wyznacza poziom 
odpowiedzialności, jaki ludzie gotowi są przyjąć na własne sumienie i na własną 
odpowiedzialność – wskazał Andrzej Gwiazda.

Wystawa otwarta jest dla zwiedzających od 28 października w Muzeum histo-
rycznej Sali BHP w Gdańsku przy ulicy Popiełuszki 6, w godzinach od 10 do 18.

www.solidarnosc.org.pl, (mk)

Wernisaż wystawy, 27 października 2021 r. 
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Serdeczne wyrazy współczucia dla Mieczysława Haronka, 
przewodniczącego Organizacji Zakładowej „Solidarności” Urzędu Miasta 
Starogard Gdański oraz członka Prezydium Rady Oddziału, w związku ze 

śmiercią małżonki 

Grażyny 
składają  

Przewodniczący i Prezydium Rady Oddziału Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim

Wzajemne zaufanie pomiędzy 
partnerami społecznymi i dotrzy-
mywanie umów – to według uczest-
ników badania przeprowadzone-
go w ramach projektu „Poprawa 
funkcjonowania systemu dialogu 
społecznego oraz wzmocnienie 
instytucji i uczestników dialogu 
społecznego” najważniejsze czyn-
niki mające wpływ na możliwości 
zawierania porozumień społecz-
nych na poziomie zakładu pracy.

W ramach projektu przeprowadzo-
no badania dotyczące dialogu na pozio-
mie zakładu pracy. Przedstawicieli pra-
codawców, pracowników oraz liderów 
związkowych spytano między innymi 
o elementy wzajemnych relacji, które 
ich zdaniem są kluczowe dla przebie-
gu dialogu społecznego i uzyskiwania 
korzystnych dla firmy i pracowników 
efektów.

Wśród zaproponowanych przez ba-
daczy 19 postaw  sprzyjających dialogo-
wi w zakładzie pracy najwięcej głosów 
uzyskało „dotrzymywanie umów”. 69,7 
proc. pracodawców stwierdziło, że jest 
to ważny element dialogu społeczne-
go, podobnego zdania było 74,9 proc. 
pracowników i 75,4 procent liderów 
związkowych.

Na drugim miejscu znalazło się 
„wzajemne zaufanie”. Ten element był 
ważny dla 69,7 proc. badanych praco-
dawców, 64,4 proc. pracowników i 67 
proc. liderów związków zawodowych.

Wysokie poparcie uzyskały także 
takie kategorie, jak „pełna rzetelna 
informacja dla wszystkich stron dialo-
gu”, „obopólna chęć podjęcia rozmów”, 
„tworzenie klimatu zaufania”. Dla lide-
rów związkowych duże znaczenie mia-
ło „dobre przygotowanie merytoryczne 
stron” (64,4 proc.).

Mniejsze poparcie wśród badanych 
uzyskały natomiast takie elementy, jak  
„udział mediatora” czy „pomoc eksper-
tów zewnętrznych”.

Na wykresie obok prezentujemy 
warunki, które zostały najczęściej oce-
nione przez respondentów jako bardzo 
ważne.

Bez zaufania społecznego, którego 
jednym z warunków jest poczucie, że 
zawarte umowy będą dotrzymane, nie 
można mówić o prawdziwym dialogu 
społecznym. Jedną z przyczyn sta-
nu, że w Polsce dialog społeczny na 
wszystkich poziomach jest mało efek-
tywny, jest utrzymywanie się od wielu 
lat na niskim poziomie zaufania spo-
łecznego. W 2020 roku w badaniach 
przeprowadzonych przez CBOS wśród 
innych stwierdzeń aż 76 proc. respon-
dentów wybrało odpowiedź mówiącą, 
że „w stosunkach z innymi trzeba być 
bardzo ostrożnym”. To bardzo dużo, 
choć i tak nieco mniej niż w badaniu 
CBOS np. z roku 2003, kiedy to poziom 
nieufności wynosił 81 proc.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Dialog społeczny na poziomie 
zakładu pracy. Między zasadami a re-
aliami, pod redakcją Jacka Męciny.

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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Litery w szarych krat-
kach czytane rzędami 
utworzą hasło.

POZIOMO
7) wyciąg z ksiąg, 
8) miasto nad Jeziora-
kiem, 9) przeciwieństwo 
promocji , 10) „Jak minął 
…” śpiewał Krzysztof 
Krawczyk, 13) mysie 
krzyki,  17) mieszkanka 
miasta z koziołkami, 
18) kalkulacja, rozra-
chunek, 19) szarża w 
wojsku, 22) rogaty znak 
zodiaku, 25) … Chy-
trusek, 26) kaszubskie 
miasto z zamkiem krzy-
żackim,  27) Adam autor 
satyry „Chudy literat”.

PIONOWO
1) imię najlepszego aktora wśród ame-
rykańskich prezydentów, 2) natarczywe 
wypytywanie, 3) miasto u podnóża 
Wielkiej Czantorii, 4) zwierzchnik diecezji, 
5) drążek linoskoczka, 6) państwo ze 
stolicą Liliongwe, 11) choroba odzwierzę-
ca, 12) znawca kultury ludów, 14) Tro-
janowska, Scorupco, 15) silny narkotyk, 
16) w klasztorze, 19) zwitek, 20) były 
prezydent Egiptu, 21) syn Zeusa i Kalisto, 
22) partackie wyroby, 23) „paznokcie” 
krowy, 24) użyźnia glebę.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z kanionem z nr. 9/2021. 
Otrzymuje ją pan Andrzej Zambrzycki. 
Hasło brzmiało:  „Jest tysiące chorób, 
ale tylko jedno zdrowie”.
Nagrodę wyślemy pocztą. 

Krzyżówka ze zwitkiem

www.solidarnosc.gda.pl
W I E S Z  W I Ę C E J

Która forma jest poprawna? Czym te wyrazy się różnią? 
Dlaczego sformułowanie „chłopaki wyjechali” jest błęd-
ne?

W liczbie pojedynczej mamy dwa wyrazy o bardzo podob-
nym znaczeniu: chłopak i chłopiec. 

W „Słowniku języka polskiego PWN” widnieje wspólna 
definicja dla jednego i drugiego wyrazu. Brzmi ona:

chłopiec (chłopak) to:
1. ‘dziecko płci męskiej’, np. Urodził nam się chłopiec (chło-

pak).
2. ‘młodzieniec’, np. Ten chłopak (chłopiec) mi się podoba.
3. ‘młody mężczyzna będący sympatią dziewczyny’, np. To jest 

mój chłopak.
4. daw. ‘młody pracownik wykonujący pomocnicze prace’, np. 

Zawołam chłopaka. On to zaraz naprawi.
Jednak warto przyjrzeć się formom liczby mnogiej od tych 

rzeczowników. Wtedy zorientujemy się, że te wyrazy się róż-
nią i nie zawsze można je wymiennie stosować.

Liczba mnoga od chłopak
Rzeczownik „chłopak” w liczbie mnogiej ma dwie formy: 

chłopaki albo chłopacy. Co je różni? Sprawdźmy. 

Uwaga!
Zanim sprawdzimy, w jakich kontekstach występują 

„chłopaki” i „chłopacy”, warto przypomnieć, że czasowniki 
w niektórych formach odmieniają się przez rodzaje. W liczbie 
pojedynczej wyróżniamy rodzaje: męski (wyjechał), żeński 
(wyjechała), nijaki (wyjechało), a w liczbie mnogiej – mę-
skoosobowy (wyjechali) i niemęskoosobowy (wyjechały). Na 
przykład: Ten mężczyzna wyjechał (rodzaj męski) do pracy. 
Ten samochód wyjechał (r. męski) z garażu. Ci mężczyźni wy-
jechali (r. męskoosobowy). Te samochody wyjechały (r. nie-
męskoosobowy) z garażu. 

Przymiotniki w liczbie mnogiej  również mają formy mę-
skoosobowe (sympatyczni mężczyźni) i niemęskoosobowe 
(sympatyczne kobiety).

* Chłopaki
Słowo „chłopaki” występuje w następujących kontek-

stach.
Te chłopaki wygrały zawody. Te dziewczynki wygrały zawody. 
Te dzieci wygrały zawody.
Te sympatyczne chłopaki mnie nie zawiodły. Te sympatyczne 
dziewczynki  mnie nie zawiodły. Te sympatyczne dzieci mnie 
nie zawiodły. Te samochody mnie nie zawiodły.

Jak widać, wyrazu chłopaki używamy w kontekście nie-
męskoosobowym, tak jak rzeczowniki: dziewczynki, dzieci, 
samochody. 

Wniosek:
Nie można pisać (mówić): Chłopaki wygrali zawody. Chło-

paki wyjechali. Chłopaki poszli. To jest błąd! Poprawne są 
tylko sformułowania: Chłopaki wygrały. Chłopaki wyjechały. 
Chłopaki poszły.

* Chłopacy
Natomiast rzeczownik chłopacy występuje w kontekstach 

męskoosobowych, tak jak rzeczownik mężczyźni.
Ci chłopacy wygrali zawody. Ci mężczyźni wygrali zawody.
Ci sympatyczni chłopacy mnie nie zawiedli. Ci sympatyczni 
mężczyźni mnie nie zawiedli.

Uwaga!
Forma chłopacy jest bardzo rzadko stosowana i dlatego 

wielu osobom wydaje się niepoprawna. Jednak można ją 
śmiało używać.

Liczba mnoga od chłopiec
Liczba mnoga od chłopiec brzmi chłopcy. Tu nie ma żad-

nych wątpliwości, bo rzeczownik chłopiec w liczbie mnogiej 
łączy się z zaimkiem „ci” i czasownikiem w rodzaju męsko-
osobowym, na przykład:
Ci chłopcy wygrali zawody. Ci mężczyźni wygrali zawody.
Ci sympatyczni chłopcy mnie nie zawiedli. Ci sympatyczni 
mężczyźni mnie nie zawiedli.

Nasuwa się pytanie: Dlaczego wobec tego nie używa-
my tylko formy „chłopcy”? Otóż w niektórych kontek-
stach – jak słusznie zauważa profesor Mirosław Bańko 
– „forma chłopcy wydaje się infantylna”, przeznaczona 
przede wszystkim do nazywania ‘dzieci płci męskiej’ i 
‘młodzieńców’.

Reasumując
A zatem: wszystkie formy: chłopcy, chłopacy i chłopaki 

– podane w tytule – są poprawne i można je stosować, tylko 
trzeba pamiętać, że chłopcy i chłopacy łączą się z czasowni-
kami męskoosobowymi (wyjechali), a chłopaki z niemęsko-
osobowymi (wyjechały).

Barbara Ellwart

Chłopcy, chłopacy czy chłopaki? 

Dział Szkoleń RG NSZZ „Solidarność” informuje, że 
są jeszcze wolne miejsca na najbliższe szkolenia:
• 15–18 listopada – szkolenie z kodeksu pracy (Jastrzę-

bia Góra),
• 22 listopada – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-

nych (siedziba ZRG)

Zapraszamy wszystkich chętnych działaczy związko-
wych, którzy chcą zapoznać się z obowiązującym prawem 
pracy i prawem związkowym.

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 58 308 42 
76; 58 305 54 79 lub e-mailowo: dzial.szkolen@solidar-
nosc.gda.pl

Zapraszamy na szkolenia 
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Mściszewice. Kurhany, stolemy, świątki...
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama
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Reklama

Z Sierakowic do Czarnej Wody wiedzie zielony szlak turystyczny zwany Szla-
kiem Kamiennych Kręgów. Wymiennie nazywa się go Szlakiem Partyzanckim, 
gdyż na jego trasie można spotkać wiele pamiątkowych miejsc martyrologii 
i walk partyzantów Gryfa Pomorskiego z Niemcami podczas II wojny świato-
wej. Długość szlaku została wyliczona na niecałe 95 kilometrów. Po 15 kilo-
metrach, startując w Sierakowicach, dochodzi się do miejscowości o nazwie 
Mściszewice, kaszubskiej wsi położonej w gminie Sulęczyno nad urokliwym 
Jeziorem Mściszewickim. Warto tam zajrzeć, chociaż przewodniki wspominają 
tę wieś jedynie w kontekście rezerwatu geologicznego głazów narzutowych.

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

Kiedy wjeżdżamy do Mściszewic 
od strony Klukowej Huty, po prawej 
stronie wzdłuż drogi widać barwny, 
nietypowy płot z kolorowych sztachet. 
Jest tak intrygujący, że trudno się przy 
nim nie zatrzymać. Ustawiono go tylko 
fragmentarycznie, jakby miał informo-
wać, że za nim znajduje się Kaszubska 
Osada Artystyczna u rzeźbiarza Cze-
sława Birra. Niestety, ten znakomity 
twórca ludowy, notabene poruszający 
się na wózku inwalidzkim, już nie żyje, 
ale w Mściszewicach pozostały po nim 
„wydobyte” z lipowego drewna naj-
różniejsze postaci: stolemy i świątki, 
a przede wszystkim piękne wspomnie-
nia i jego „zagroda”.

Przybyszów nieco szokuje centrum 
wsi. Na samym środku znajduje się je-
zioro, wokół którego rozlokowały się 
najróżniejsze budowle, a także skwerki 
i ławeczki. Tuż przy wodzie, niemal na 
rozwidleniu dróg, stoi spora drewniana 
kapliczka z Matką Boską umieszczoną 
na wysokim pniu, całość autorstwa 

Czesława Birra. Po drugiej stronie dro-
gi widać rzeźbę stolema, miejscowego 
olbrzyma, wznoszącego spory głaz. We-
dług dawnej legendy w Mściszewicach 
dzieci stolemów bawiły się wielkimi ka-
mieniami wyciąganymi z ziemi. Dzisiaj 
stolemów już nie ma, ale pozostały po 
nich porozrzucane po okolicy jak pi-
łeczki wielkie głazy narzutowe. 

Na niewielkim wzniesieniu przy 
południowo-zachodnim brzegu jeziora 
w 1921 r. ustawiono kościół. Pierwot-
nie była to budowla szachulcowa kryta 
gontem. W 1951 r. przebudowano ją 
i drewnianą konstrukcję ściany zastą-
piono cegłą, a dach pokryto ceramiczną 
dachówką. Interesujące jest wnętrze tej 
świątyni z drewnianym namiotowym, 
ale ściętym stropem, pokrytym barw-
nymi malowidłami nawiązującymi do 
herbów z symbolami Chrystusa, chrze-
ścijaństwa… Na ścianach rozmieszczo-
no drewniane płaskorzeźby ukazujące 
sceny z poszczególnych stacji Drogi 
Krzyżowej. Są proste, może trochę na-

iwne, ale jakże piękne, wykonane przez 
wspomnianego Czesława Birra. 

Ciekawa jest też aranżacja otocze-
nia kościoła. W pniach rosnących wo-
kół drzew wycięto niewielkie nisze, do 
których powstawiano rzeźby Matki 
Boskiej, Jezusa, postaci świętych… Na-
tomiast u podnóża owego wzniesienia 
umieszczono dwa kompleksy głazów 
narzutowych, stolemowych zabawek, 
z tablicami zarówno o charakterze reli-
gijnym, związanym z imieniem parafii, 
jak i patriotycznym. Przypominają waż-
ne polskie daty, jak chrzest Polski, „cud 
nad Wisłą” czy pontyfikat św. Jana Pawła 
II. Na innych umieszczono informacje 
o trzech rozbiorach Polski, powstaniach 
narodowowyzwoleńczych oraz o setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

Na kartach historii Mściszewice po-
jawiły się w XIV wieku. Jednak zamiesz-
kane były już na początku I tysiąclecia 
p.n.e. Świadczą o tym prawie nieznane 
kurhany tworzące cmentarzysko. Na 
początku XX wieku liczyło ono z 350 
kurhanów, dzisiaj składa się zaledwie 
z kilku, leżących przy drodze z Mści-

Mściszewice. Największy z grobowców (ok. 9 m średnicy) wzniesiony przez ludność 
kultury pomorskiej w okresie halsztackim (lata 550–400 p.n.e.).

Mściszewice, kapliczka w sercu drzewa 
z Matką Boską Różańcową na placu 
przykościelnym.

Mściszewice, kapliczka w sercu drzewa 
z rzeźbą św. Józefa trzymającego 
Dzieciątko Jezus, usytuowana na placu 
przykościelnym.

szewic do Augustowa (ok. kilometra 
od centrum wsi). Owe cmentarzysko 
zostało założone przez społeczność 
grupy kaszubskiej kultury łużyckiej w 
późnym okresie epoki brązu, czyli w 
latach 900–750 p.n.e. Wykorzystywane 
było również we wczesnej epoce żelaza 
pomiędzy 750 a 400 r. p.n.e. przez lud-
ność kultury pomorskiej. Archeolodzy 
odkryli, że nekropolia ta użytkowana 
była też w czasach późniejszych, m.in. 
w drugiej połowie II w. n.e. przez spo-
łeczność kultury wielbarskiej.

Dla większości pochówków stosowa-
no obrządek polegający na ciałopaleniu, 
co wiązało się z kultem Słońca. Tak więc 
zmarłego palono na stosie. Jego szcząt-
ki wsypywano do popielnicy (specjalna 
urna) i całość składano do grobu. Zda-
rzały się też pochówki jamowe, czyli 
szczątki zmarłego wkładano bezpośred-
nio do jamy wykopanej w ziemi. Nad ta-
kim grobem układano kamienny kurhan 
i otaczano go wieńcem kamieni. Potem 
całość przez wieki porastała trawa. I tak 
trwają do dzisiaj…

Tekst i zdjęcia Maria Giedz


