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– Naszym sukcesem na pewno 
jest to, że komisja się nie rozpa-
dła. Udało się nam odbudować 
i zyskać stabilność – mówi 
Zbigniew Hańćkowiak, wiceprze-
wodniczący Komisji Oddziałowej 
„S” PERN SA w Bazie Paliw nr 21 
w Dębogórzu pod Rumią. Nie 
oznacza to jednak, niestety, że 
wszystkie sprawy z przeszłości zo-
stały już w pełni wyprostowane.
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W Dębogórzu „Solidarność” przechodziła 
zmiany razem z całą firmą

Od 16 marca do 7 kwietnia 1981 
roku w Polsce i sąsiednich repu-
blikach sowieckich odbywały 
się manewry wojskowe Układu 
Warszawskiego o kryptonimie 
„Sojuz ’81”. W trzecim dniu wojsko-
wych ćwiczeń w liczbie 25 dywizji 
wybuchł „kryzys bydgoski”.   
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Z manewrami wojsk Układu 
Warszawskiego w tle

Cyberuderzenie w Rosję 
Putina

Napaść Rosji na Ukrainę wywoła-
ła falę sprzeciwu, którego skalę 
trudno było przewidzieć. Ale o ile 
bojkotu rosyjskich produktów nie 
można uznać za element wyjątko-
wy, to włączenie się hakerskiej gru-
py Anonymous mogło już wywołać 
zdziwienie oraz – radość. 
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          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk str. 3

14 marca 2020 roku wystąpiły 
pierwsze przypadki korona-
wirusa na Pomorzu. Wówczas 
nikt nie mógł się spodziewać, 
ile będzie kolejnych fal ani jak 
długo potrwają zmagania, któ-
re wpłynęły na sposób, w jaki 
teraz pracujemy, podróżujemy 
czy robimy zakupy oraz odwie-
dzamy miejsca publiczne.  
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Dwa lata pandemii na Pomorzu i w Polsce
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Za naiwność i zaślepienie za-
chodnich państw, które swoją 
polityką umożliwiły budowę 
imperium zła na Wschodzie, 
dziś płaci nie tylko Ukraina. 
I pocieszeniem nie jest fakt, 
że teraz wszyscy przyznają 
rację Polsce, a właściwie części 
polskich polityków, bo przecież 
był czas, gdy niektórzy mówi-
li, że Putin „to nasz człowiek 
w Moskwie”.  
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Gdyby tylko słuchali tego,  
co mówili bracia Kaczyńscy…  
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Nic nie będzie takie jak było

Rozmowa z Marią Ochman, 
od 2002 roku przewodniczącą 
Krajowego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”, od 
2015 roku członkinią Rady NFZ 
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W imieniu Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, 
w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną 
Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu 
wyrazy wsparcia w walce o wolność – czytamy 
w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.
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Mickiewicz szefem Krajowego 
Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ 
„Solidarność”

Podwyżki w Orange Polska
Minimum 200 zł podwyżki otrzymają pracownicy 

Orange Polska. To efekt porozumienia podpisanego 
ze związkami zawodowymi, który zakłada 4 proc. 
wzrost funduszu wynagrodzeń. Pieniądze nie tra�ą 
jednak do wszystkich, bowiem zgodnie z umową 
społeczną od 20 lat trwają tam zwolnienia grupowe.

– Środki są spore, bo średnia płaca w Orange wy-
nosi 8 tys. zł – mówi przewodniczący „Solidarności” 
w Orange Polska Jerzy Iwaszkiewicz. Jednak w dużej 
mierze ta średnia wynika z bardzo wysokich zarob-
ków wyższej kadry, informatyków i menadżerów. 
Pracownicy techniczni, operatorzy call center zara-
biają średnio 4–5 tys. zł. Stąd minimalne podwyżki 
200 zł. Jednak jak zwraca uwagę przewodniczący, 
problemem nie jest samo naliczenie, ale podział tych 
środków.

– Nasza �rma od 20 lat prowadzi zwolnienia gru-
powe i osoby przeznaczone do redukcji podwyżek 
nie otrzymują. To efekt umowy społecznej zawartej 
przed ponad 20 laty podczas sprzedaży ówczesnej 
Telekomunikacji Polskiej SA. W tym roku zwolnienia 
obejmą 8 proc. z blisko 9,5 tys. pracowników.

Uzgodniony wzrost wynagrodzeń zasadniczych 
wyniósł zatem 4 proc. Środki na podwyżki zostaną 
naliczone od sumy wynagrodzeń pracowników obję-
tych PUZP, zatrudnionych na umowę o pracę na dzień 
31 stycznia 2022 r. Podwyżki będą dokonywane od 1 
sierpnia br. i obejmą nie mniej niż 45 proc. zatrudnio-
nych. Dopuszcza się uruchomienie 20 proc. budżetu 
na podwyżki poza datą 1 sierpnia.

Operator telekomunikacyjny Orange Polska za-
trudnia obecnie ponad 9400 pracowników. „Solidar-
ność”, która zrzesza blisko 980 członków, jest naj-
większym związkiem spośród kilkunastu działających 
w �rmie. W siedmioosobowej Radzie Pracowników 
ma trzech swoich przedstawicieli.

Członkowie „Solidarności” będą mogli 
służyć w WOT

czeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne 
dni. „Solidarność” przez wiele lat uparcie walczyła 
o realizację postulatów pracowników handlu i sku-
tecznie przeciwstawiała się ogromnemu lobbingowi. 
Dzisiaj spółka MerCo reprezentująca udziałowców 
oraz czterotysięczną rzeszę pracowników handlu 
detalicznego zatrudnionych w Trójmieście oraz na 
terenie województwa pomorskiego, doceniła stara-
nia „Solidarności” . W piśmie czytamy: „Dziękuję Panu 
Przewodniczącemu jak też szefowi handlowej „Soli-
darności” za olbrzymi wkład w realizację postulatów 
spraw pracowników handlu, mając nadzieję na dalszy 
twórczy monitoring w kolejnych pomysłach szukania 
luk w prawie”.

Bartłomiej Mickiewicz został wybrany na nowego 
szefa Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidar-
ność”. Zastąpił Jerzego Wielgusa, który przeszedł na 
emeryturę. Podczas dwudniowego (24–25 lutego) 
kongresu sekretariatu Mickiewicz był jedynym kan-
dydatem. Bartłomiej Mickiewicz jest przewodniczą-
cym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, 
a wraz z wyborem na szefa sekretariatu został rów-
nież członkiem Komisji Krajowej oraz delegatem na 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Rusza kampania przeciwko bezpłatnym 
stażom i praktykom!

Wprowadzenie zakazu odbywania bezpłatnych 
staży, które są podejmowane po zakończeniu formal-
nej edukacji w celu zdobycia doświadczenia zawodo-
wego przed podjęciem regularnej pracy oraz zapew-
nienie, że staże nie będą zastępowały miejsc pracy 
dla wchodzących na rynek, to główne cele kampanii, 
którą rozpoczął Komitet Młodych EKZZ.

Kampania odnosi się nie tylko do samego wymo-
gu odpłatności praktyk. Jej celem jest również pro-
mowanie wysokiej jakości oferty kierowanej do osób 
rozpoczynających karierę. Mowa o wielu kryteriach, 
które powinny zostać spełnione, jak np. jasne zasa-
dy rekrutacji, pisemna umowa, rozwój umiejętności, 
odpowiednie środowisko pracy i warunki pracy oraz 
dostęp do ochrony socjalnej i ubezpieczeń.

Zakaz organizacji darmowych praktyk i  walka o 
poprawę warunków ich odbywania to również cele 
NSZZ „Solidarność” i działającej w strukturach Związ-
ku Krajowej Sekcji Młodych. „Solidarność” od wielu lat 
zabiega o wprowadzenie wiążących wymogów doty-
czących jakości oferty staży organizowanych poprzez 
urzędy pracy, m.in. w ramach programu „Gwarancji 
dla młodzieży”. Jest to również postulat zgłaszany 
obecnie, w okresie programowania „Wzmocnionych 
Gwarancji dla młodzieży”. W polskim kontekście 
istotne znaczenie ma również nowelizacja ustawy o 
praktykach absolwenckich, która dopuszcza organi-
zowanie nieodpłatnych praktyk, wprowadzając jed-
nocześnie pułap maksymalnego wynagrodzenia.

Po naciskach „Solidarności” Ministerstwo Obrony 
Narodowej zmieniło dyskryminujący zapis w pro-
jekcie ustawy o obronie ojczyzny, który ograniczał 
członkom związków zawodowych służbę w Wojskach 
Obrony Terytorialnej. Zmiana jednoznacznie rozstrzy-
ga, że związkowcy po uchwaleniu ustawy będą mogli 
bez ograniczeń służyć w tych niezwykle ważnych dla 
naszego bezpieczeństwa jednostkach. W pierwot-
nym projekcie art. 328 ustawy o obronie ojczyzny 
znalazł się zapis zakazujący członkom związków za-
wodowych służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. 
Obecny zapis jednoznacznie to rozstrzyga: Art. 328. 
pkt 6. Zakaz wstępowania do związków zawodowych 
oraz brania udziału w działalności związków zawodo-
wych nie dotyczy żołnierzy pełniących terytorialną 
służbę wojskową dyspozycyjnie…

MerCo dziękuje „Solidarności” za wolne 
niedziele

Wbrew powszechnie obowiązującej opinii, że 
sieci handlowe nie chcą zakazu handlu w niedziele,  
MerCo Sp. z o.o. złożyła na ręce Piotra Dudy, prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
podziękowania za wypracowanie Ustawy o ograni-

Fabryka wież wiatrowych dla offshore 
w Gdańsku?

Jak donosi portal gospodarkamorska.pl, Agencja 
Rozwoju Przemysłu planuje wybudowanie w Gdań-
sku fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej 
za 100 milionów euro. 11 lutego zostało zawarte po-
rozumienie pomiędzy spółkami z GK ARP a hiszpań-
ską spółką GRI Renewable Industries, S.L. dotyczące 
współpracy w tym zakresie. 

„Niepokonani”. Nowa wystawa 
o NZS i „Solidarności” w Gdańsku

Uniwersytet Gdański zaprasza na wystawę zdjęć 
związanych ze stanem wojennym i strajkiem stu-
denckim na UG. Jak mówi jej autor Leszek Biernacki, 
nadano jej tytuł „Niepokonani” dla uczczenia tych, 
którzy w najtrudniejszym okresie represji wytrwali 
i nadal prowadzili swoją działalność.

13 grudnia 1981 r. studenci Wydziału Humani-
stycznego Uniwersytetu Gdańskiego dołączyli do 
kilkudziesięciu gdańskich instytucji i zakładów pracy 
protestujących przeciwko wprowadzeniu w Polsce 
stanu wojennego. – Wystawa przypomina o tym 
wydarzeniu, opowiadając o nim przede wszystkim 
z perspektywy uczestników strajku oraz przybliżając 
rolę Niezależnego Zrzeszenia Studentów w proteście 
i jego działalność w kolejnych miesiącach stanu wo-
jennego – poinformowali organizatorzy wystawy. Na 
ekspozycji zobaczymy m.in. historie aresztowanych 
i internowanych uczestników strajków. Nie zabrak-
nie również indywidualnych wspomnień związanych 
z przyłączeniem się studentów do strajku w Stoczni 
Gdańskiej oraz działalności podziemnej NZS UG.

Zarząd Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” uruchomił możliwość 
wpłat, które zostaną przekazane na pomoc dla 
osób z Ukrainy.

Podajemy numer konta Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”:
Bank Millennium SA 
34 1160 2202 0000 0000 6189 1527
Ważne: przy wpłatach należy dopisać zdanie 
„Pomoc Ukrainie”.

Wspieramy ofiary wojny w Ukrainie

Będzie porozumienie „Solidarności” 
oraz Komendy Głównej OHP

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podejmie 
bliższą współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy 
– to główna konkluzja po spotkaniu przewodniczą-
cego Komisji Krajowej „Solidarności” Piotra Dudy 
z komendantem głównym OHP Małgorzatą Zwier-
can. Porozumienie zostanie podpisane w najbliż-
szym czasie.

– Ochotnicze Hufce Pracy to jedne z nielicznych 
instytucji, które nie tylko wychowują, ale również sku-
tecznie i masowo przygotowują fachowców dla nasze-
go rynku pracy – powiedział po spotkaniu Piotr Duda.

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim oso-
by w wieku 15–18 lat o zmniejszonych szansach ży-
ciowych, pochodzące z rodzin defaworyzowanych, 
dotknięte bezrobociem, wymagające socjalizacji, jak 
również poszukujące opieki oraz możliwości kształce-
nia i zdobycia kwali�kacji w zawodach, na które jest 
zapotrzebowanie na rynku pracy. Do OHP rekrutowa-
na jest również młodzież zagrożona wypadnięciem 
z systemu edukacji.
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Reklama

Piotr Duda: Ukraina walczy za całą Europę. Pomoc dla niej 
jest sprawą priorytetową

– W „Solidarności” panuje wielkie poruszenie z powodu tego, co dzieje się na 
Ukrainie. Otrzymuję telefony ze wszystkich regionów, struktur branżowych i or-
ganizacji zakładowych, że organizują pomoc albo na własną rękę, albo nawiązują 
współpracę z samorządami czy innymi organizacjami niosącymi pomoc dla naszych 
sąsiadów. Tych telefonów jest mnóstwo, bo NSZZ „Solidarność” to naprawdę duża 
organizacja.  „Solidarność” nigdy nie zawiodła i teraz też nie zawiedzie. Polakom, 
a szczególnie ludziom „Solidarności”, nie trzeba tłumaczyć, czym jest walka o 
wolność. Pół wieku walczyliśmy z sowieckim okupantem i doskonale wiemy, jak 
brutalna i nieobliczalna jest Rosja. Przesyłamy Ukraińcom wyrazy wsparcia i za-
pewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć im pomoc we 
wszelkim możliwym zakresie. Apeluję do wszystkich organizacji i struktur związ-
kowych o włączanie się w niesienie pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. To 
sprawa absolutnie priorytetowa. Ukraina walczy teraz nie tylko za siebie, ale za całą 
Europę  – powiedział w rozmowie z Tysol.pl przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. 

Ośrodki wypoczynkowe dla uchodźców
W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę i falą uchodźców szukających schro-

nienia na terytorium Polski  władze NSZZ „Solidarność” podjęły decyzję o udo-
stępnieniu swoich ośrodków wypoczynkowych dla przybywających z Ukrainy. 
W pierwszej kolejności będą to domy wczasowe w lokalizacji Jarnołtówek i Spała, 
które są w stanie przyjąć godnie nawet kilkaset osób.

„Solidarność” ratowników 
3 marca Kra-

j o w a  S e k c j a 
Pogotowia Ra-
tunkowego i Ra-
townictwa Me-
dycznego NSZZ 
„ S o l i d ar n o ś ć” 
wysłała konwój 
z pomocą składa-
jący się z w pełni 
wyposażonego do 
działań ambulan-
su szczecińskiego 
Pogotowia Ratun-
kowego, dodatko-
wo wypełnionego 
sprzętem i materiałami medycznymi na kwotę 100 tysięcy złotych, ambulansu  
z krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, również wypełnionego po sam dach 
oraz busa wypełnionego materiałami medycznymi. Transport zorganizowany zo-
stał w ciągu jednego dnia. Cały konwój, po wcześniejszej konsultacji z ukraińskimi 
medykami, został przekazany do Wojewódzkiego Centrum Medycyny Ratunkowej 
i Katastrof w Iwanofrankowsku. Akcję solidarnościowych medyków można wes-
przeć wpłacając na konto: 

 Bank Santander SA  36 1500 1722 1217 2006 0540 0000, z dopiskiem „Pomoc 
dla Ukrainy”.

Pomoc Związku dla Ukrainy
W całym kraju organizacje zakładowe, sekcje, regiony, sekretariaty branżowe 

przeprowadzają akcje pomocy dla walczącej Ukrainy. Podczas ostatniego posie-
dzenia Komisji Krajowej zdecydowano o koordynacji działań Związku. Poniżej 
komunikat z posiedzenia Prezydium KK, w którym wydzielono specjalne konto 
oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za koordynowanie w poszczególnych ob-
szarach.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w sposób komplek-
sowy uruchamia program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto 
bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze.

Nr konta: 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693
Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”.
Koordynatorem programu wsparcia organizowanego przez NSZZ „Solidarność” 

jest Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. (tel. kon-
taktowy: 22 827 79 72. Adres e-mail: b.kubiak@solidarnosc.org.pl).

Koordynatorem pomocy w zakresie udostępniania ośrodków związkowych dla 
uchodźców wojennych z Ukrainy jest Marta Kiereś, prezes Spółki „DomS”. (tel. 
kontaktowy Spała: 511 828 643, Jarnołtówek: 511 828 642. Adres e-mail: solidar-
nosc@doms.com.pl).

Osobą do pomocy w kontaktach zagranicznych jest Robert Szewczyk z biura 
zagranicznego Komisji Krajowej (nr tel. 727 570 130, adres e-mail: r.szewczyk@so-
lidarnosc.org.pl).
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„Solidarność” 
z Ukrainą

W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną 
Ukrainę, przesyłamy Narodowi ukraińskiemu wyrazy wsparcia w walce o wolność – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W tym czasie dramatycznej próby, przed jaką stanęła Ukraina, polska „Solidarność” jest razem z Wami. Wykorzystamy wszelkie 
możliwości, abyście w tej walce nie pozostali osamotnieni. Tak jak nie pozostawiliśmy Was podczas Euromajdanu, organizując 
pomoc humanitarną dla ofiar i rannych, tak również dzisiaj możecie na nas liczyć.

Polakom, a szczególnie ludziom „Solidarności”, nie trzeba tłumaczyć, czym jest wolność. Przeżyliśmy nie tylko rosyjsko-
-niemiecko-austriackie zabory, ale również niemiecko-rosyjską okupację i sowiecki komunizm. Doskonale wiemy, jak nie-
obliczalna jest Rosja, rozumiał to również śp. Lech Kaczyński, który po agresji na Gruzję przewidział, jakie dążenia może mieć 
putinowska Rosja wobec sąsiednich krajów. Dzisiaj z całą bezwzględnością ten scenariusz jest realizowany.

Wzywamy społeczność międzynarodową do ostrej i zdecydowanej reakcji, w tym ekonomicznej, politycznej, informacyjnej 
i fizycznej izolacji Rosji. Tylko w ten sposób można zmusić Rosję do zaprzestania – powodowanych imperialnymi urojeniami 
– agresywnych, bandyckich działań.

Za Prezydium KK NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda

Dla Ukrainy
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WOJNA W UKRAINIE

Wojna!
Wojna. Doniesienia zza naszej wschodniej granicy przyćmiły pandemię. 
Postawiły nas wszystkich wobec nowej rzeczywistości, której niewielu 
się spodziewało. Trudno pisać dziś o czym innym. Choć trudno także 
przewidzieć, jak i kiedy ten koszmar się zakończy. Niemniej na pewno już 
teraz można formułować kilka podstawowych wniosków. 

Pierwszy i zasadniczy – to ci, którzy przestrzegali przed imperialną poli-
tyką Moskwy, mieli historyczną rację. Ba, można powiedzieć, że naiwność 
europejskich elit politycznych, w tym także wielu naszych polityków, 
ową imperialną politykę „hodowała” przez całe dekady. A przecież żal za 
imperium sowieckim pobrzmiewał w większości wypowiedzi nie tylko 
rosyjskiego prezydenta, ale także większości rosyjskich polityków, a pew-
nie także tlił się u znacznej części Rosjan. 

Trudno było też nie dostrzec (choć niektórym się to udawało), wykorzy-
stanie surowców jako broni politycznej. Z zamkniętymi oczyma świat 
zachodni robił interesy z Rosją, dostarczając finansowego paliwa do 
napędzania rosyjskiej machiny wojennej. Oczywiście, po wojnie Rosja nie 
zniknie z mapy, ale wydaje się pewne, że od tego momentu świat będzie 
na nią patrzył bardziej naszymi oczami. A to oznacza także wnioski 
dotyczące siły militarnej. 

Wielu zachodnich mędrców, szczególnie tych z lewej strony sceny, uznało, 
że wydatki na zbrojenia to wyrzucone pieniądze. Bo przecież w uporząd-
kowanym świecie czołgi, samoloty i okręty niczemu nie służą. Właśnie 
przekonujemy się, jak błędne to myślenie. Dlatego cieszy jednogłośne (!) 
poparcie sejmowe dla zwiększenia finansowania polskiej armii. Słusznie 
Jarosław Kaczyński podkreślił, że na pomoc sojuszników mogą liczyć 
ci, którzy są sami zdolni do obrony. Na sojuszników oczywiście liczyć 
możemy, ale trzeba też pamiętać, że do NATO weszliśmy dwadzieścia trzy 
lata temu „w ostatniej chwili”. Biorąc pod uwagę fakt, że jedną z przyczyn 
napadu na Ukrainę były jej natowskie aspiracje, można przypuszczać, że 
okrzepły na Kremlu Putin dziś zrobiłby absolutnie wszystko, aby zapobiec 
wejściu do Sojuszu tak krajów bałtyckich, jak i pozostających przez dzie-
sięciolecia w sowieckiej strefie wpływów krajów środkowo-wschodniej 
Europy.

Nowy układ sił na naszym kontynencie powinien także zmienić spojrze-
nie na tzw. politykę klimatyczną. Niestety, część elit uważa, że ewentu-
alne odejście od importu rosyjskich surowców powinno przyspieszyć 
inwestycje w tzw. odnawialne źródła energii i wymóc szybkie dojście do 
gospodarki zeroemisyjnej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy Chiny budują 
sto nowych kopalni węgla kamiennego i „odmrażają” wydobycie w stu 
kolejnych. Tymczasem szybkie odejście od rosyjskich surowców to przede 
wszystkim mądra dywersyfikacja dostaw gazu i ropy. Gdyby nie tylko 
Polska, ale cała Europa zrobiła to wcześniej, dziś nie martwilibyśmy się 
jak zjeść ciastko i mieć ciastko – czyli podjąć sankcję wobec Rosji, ale 
nie rezygnować z importu ich gazu czy ropy. Strach pomyśleć, co by 
było, gdybyśmy tak jak jeszcze w 2013 roku, w 98 procentach „wisieli” na 
rosyjskich dostawach…

Polska, polskie władze wszystkich szczebli, polskie społeczeństwo w tych 
dniach zdaje egzamin z człowieczeństwa. Przekonuje się o tym już ponad 
sześćset tysięcy uchodźców, którzy przekroczyli naszą granicę. To ważna 
lekcja solidarności z potrzebującymi. Musimy pamiętać, że najpewniej 
będą u nas nie tydzień czy dwa. Dlatego tak ważna jest mądra asymilacja 
dzieci w systemie edukacji, chorych – w ochronie zdrowia, a dorosłych 
– na polskim rynku pracy. Musimy przy tym pamiętać i pilnować, aby 
nie odbywało się to przez wykorzystanie potrzebujących jako taniej siły 
roboczej, do pracy na czarno. To zadanie dla polskich służb, ale także dla 
nas związkowców. 

Źle zaczęła się tegoroczna wiosna. Ale być może przejrzą na oczy ci, 
którzy uważali, iż wolność jest dana raz na zawsze, a wszyscy, którzy nas 
otaczają, miłują pokój. Dynamiczny wzrost chętnych zarówno do zawo-
dowej służby wojskowej, jak i Wojsk Obrony Terytorialnej pokazuje, że 
wyciągamy z tej sytuacji praktyczne wnioski. Szczególnie cieszy, że robią 
to ludzie młodzi, przed którymi przyszłość. Robią to właśnie – jak sądzę 
– w imię tej przyszłości.

Jacek Rybicki

W tysiącach przykładów, jak poin-
formował Instytut Badania Internetu 
i Mediów Społecznościowych, można 
liczyć próby dezinformacji, jakie po-
jawiają się w polskim Internecie, a są 
mniej lub bardziej bezpośrednio zwią-
zane z sytuacją na Ukrainie. 

Propaganda emitowana przez ro-
syjskie media państwowe jest tylko 
częścią medialnej rozgrywki toczącej 
się wojny. Przy tej okazji informujemy, 
że w czwartek, 3 marca Google zablo-
kowało w swoich europejskich sklepach 
możliwość pobierania na telefon apli-
kacji związanych z prokremlowskimi 
mediami, a więc Russia Today oraz por-
talem Sputnik (wcześniej ograniczenia 
zostały nałożone także na YouTube). 

Innym frontem rosyjskiej agresji są 
pseudoinformacje, których źródeł nie je-
steśmy w stanie w pełni – przynajmniej 
„od ręki” – zweryfikować, a które zaczęły 
masowo się pojawiać. Co ciekawe, jednym 
z najczęstszych celów prorosyjskiej propa-
gandy były, i to w okresie przed rosyjską 
agresją, producenci polskiej żywności.

– Zarówno analiza ilościowa, jak 
i jakościowa wskazują jednoznacznie na 
zintensyfikowaną operację mającą na 
celu osłabienie wizerunku jakościowego 
polskiej żywności i polskich produktów 
spożywczych w oczach polskich konsu-
mentów – poinformował Instytut Bada-
nia Internetu i Mediów Społecznościo-
wych. – Strategicznym celem ataków jest 
tonowanie hasła „Zdrowe, bo polskie!” i 
zdyskredytowanie jakości produktów pol-
skich wobec produktów zagranicznych. 
Pogłębiona analiza dostępnych danych 
wskazuje na bardzo mocne negatywne 
oddziaływanie kont w kanale Facebook 
i YouTube. Na kontach tych mieszają się 
treści atakujące polski przemysł z poli-
tyczną krytyką polskich polityków i afir-
macją działań Białorusi i Rosji. W trakcie 
badań odnotowano wiele targetowanych 
przekazów o sentymencie negatywnym 
do odpowiednich grup docelowych, 
głównie w kategoriach produkcji nabiału 
i mięsa. Szczególnie adresowane one były 
do klientów sieci handlowych, intensyw-
nie działając w kierunku obniżenia wia-
rygodności oferowanych tam produktów. 
Część kont charakteryzuje się wyjątkowo, 
czasem wręcz infantylnie, pozytywnym 
stosunkiem do wschodnich sąsiadów 
Polski (Białoruś, Rosja).

Z Ukrainy, czyli zły

Żywność była tylko jednym z ele-
mentów walki. W ostatnich dniach 
przed atakiem Rosji dało się zauważyć 
kolejne elementy. Od tego czasu dało 
się dostrzec częstsze wiązanie ze sobą 
konkretnych fraz na stronach interne-
towych. To: „Ukraińcy” w kontekście 
słów „mordować Polaków”, „ukraiń-
scy uchodźcy” w kontekście negatyw-

INTERNET

Dezinformacja na potęgę: 
niezliczona liczba fake 
newsów w związku z Ukrainą 

nym „rynek pracy” oraz „bezrobocie”, 
wulgaryzmy w różnych wariacjach 
odnoszące się w sposób negatywny do 
obywateli Ukrainy i wyrażane bezpo-
średnio poparcie dla działań prezydenta 
Rosji. Odnotowane zostało także dyna-
miczne zwiększenie liczby fraz wprost 
negujących spójność sojuszu NATO, 
poniżających oraz wyśmiewających 
najważniejszych liderów europejskich 
w zestawieniu z prezydentem Rosji. 

W tym samym czasie można było 
zobaczyć, ciekawą w kontekście analizy 
propagandy, grafikę o treści: „Jako wol-
ni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowczo sprzeciwiamy się udziałowi 
żołnierzy Wojska Polskiego na wypadek 
wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy 
Federacją Rosyjską a Ukrainą! To nie 
jest nasza wojna! Zgadzasz się? Udo-
stępnij nasz przekaz, wyrażając swoją 
solidarność w słusznej sprawie”. 

Celem jest panika i chaos 

Dezinformacja w znacznej mierze 
ma miejsce w mediach społecznościo-
wych, ale nie są to jedyne kanały. 

Portal trójmiasto.pl przedstawił 
przykład osoby, która otrzymała SMS-a 
wysłanego rzekomo z Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w sprawie „obo-

wiązkowego stawiennictwa w Sztabie 
Generalnym Wojska Polskiego”. 

– W ostatnich dniach wiele osób otrzy-
mało wiadomości, rzekomo z MON, wzy-
wające do tego, by stawić się w jednostkach 
wojskowych – alarmował portal. – To ele-
ment nasilającej się kampanii dezinforma-
cyjnej, przed którą ostrzegają eksperci. 

– Wojsko nie wysyła SMS-ów z in-
formacją o mobilizacji – przypomnieli 
przedstawiciele Ministerstwa Obrony 
Narodowej. 

Szerzej niż wezwania do wojska rozpo-
wszechnione zostały informacje w sprawie 
zamykania stacji benzynowych i wstrzy-
mania dostaw paliwa w Polsce. Trudno też 
określić, w którym dniu po raz pierwszy 
pojawiły się publicznie. W każdym razie 
efekt był taki, że w niektórych miejscach 
utworzyły się spore kolejki, a Polacy zaczęli 
kupować paliwa, ile tylko dało radę.  

– Dostawy są w pełni zabezpieczone 
i wszyscy nasi klienci będą obsłużeni. Jeste-
śmy bezpieczni, bo na przestrzeni ostatnich 
sześciu lat realizowaliśmy działania zmie-
rzające do dywersyfikacji dostaw surowca 
– informował wielokrotnie w odpowiedzi 
Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. 

Kolejny przykład przyszedł z Prze-
myśla, gdzie można było dowiedzieć się 
o zgwałceniu kobiety w centrum miasta 
oraz porwaniu dziecka (obie informacje 
były nieprawdziwe). 

W fake newsach oraz jawnych kłam-
stwach można zobaczyć jedną specyficz-
ną zależność. Jak poinformował branżo-
wy portal Press.pl, posty z negatywnym 
przekazem są najpopularniejsze nie tyl-
ko wśród grup prorosyjskich, ale także 
w tych negujących COVID-19. Komu-
nikacja w tych grupach przestała opierać 
się o treści antycovidowe, teraz skupia się 
na budowie poczucia zagrożenia wojną 
oraz przed napływem uchodźców. 

Tomasz Modzelewski

W ostatnich dniach wiele 
osób otrzymało wiadomości, 
rzekomo z MON, wzywające 
do tego, by stawić się 
w jednostkach wojskowych. 
To element nasilającej się 
kampanii dezinformacyjnej.
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Za naiwność i zaślepienie zachodnich państw, które swoją polityką umożliwiły budowę imperium zła na Wschodzie, 
dziś płaci nie tylko Ukraina. I pocieszeniem nie jest fakt, że teraz wszyscy przyznają rację Polsce, a właściwie części 
polskich polityków, bo przecież był czas, gdy niektórzy mówili, że Putin „to nasz człowiek w Moskwie”. 

Gdyby tylko słuchali tego,  
co mówili bracia Kaczyńscy…  
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WOJNA W UKRAINIE

– Dziś jest absolutnie jasne, że Mo-
skwa odrzuca dialog i współpracę, 
ale gdy Putin dochodził do władzy 
20 lat temu, nie było to takie oczy-
wiste. Być może uświadomienie 
sobie tego zajęło nam zbyt dużo 
czasu, a Polacy lepiej rozpoznali 
sedno rosyjskiej polityki  
– mówił w szóstym dniu najazdu 

Rosji na Ukrainę ambasador Niemiec 
w Polsce Arndt Freytag von Lorin-
ghoven. Rzeczywiście, nikt lepiej nie 
doświadczył rosyjskiej polityki na wła-
snej skórze niż Polacy. Dlatego trakto-
wanie Rosji jako kraju respektującego i 
szanującego drugą stronę jest objawem 
naiwności i niedojrzałości politycznej. 
Dziś w Polsce gdzieś pochowali się ci, 
którzy traktowali Putina jako męża sta-
nu, z którym warto rozmawiać. 

Przypomnijmy kilka faktów i cyta-
tów z przeszłości.

1 lutego 2008 roku z jednodniową 
wizytą w Moskwie przebywał ówczesny 
premier Donald Tusk. Atmosfera roz-
mów ponoć była tak owocna, że rosyj-
ski serwis internetowy gazeta.ru napisał 
o liderze PO: „Nasz człowiek w Warsza-
wie”. Komentując te słowa, Donald Tusk 
powiedział, że równie dobrze można 
by powiedzieć o Władimirze Putinie: 
„Nasz człowiek w Moskwie”. 

W tym samym roku, w sierpniu, 
Putin najechał na Gruzję. 12 sierpnia, 
podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej, po 

kolejnym bombardowaniu przez Rosjan 
miasta Gori, do Tbilisi przybył prezy-
dent Lech Kaczyński. Sprzeciwił się on 
w ten sposób rosyjskiej agresji, a jego 
przemówienie okazało się prorocze dla 
późniejszych losów wschodniej części 
Europy.

– Wiemy świetnie, że dziś Gruzja, 
jutro Ukraina, pojutrze państwa 
bałtyckie, a później może i czas na 
mój kraj, na Polskę 
– przestrzegał Lech Kaczyński na 

wiecu w stolicy Gruzji. Słowa polskie-
go prezydenta dziś brzmią proroczo. 
Podobnie, jak obecna wojna w Ukra-
inie, ta gruzińska została wywołana 
pod pretekstem obrony przez Rosję 
separatystycznych republik – Abchazji 
i Osetii Południowej. Zdaniem części 
gruzińskich polityków i komentato-
rów przylot Lecha Kaczyńskiego i jego 
przyjaciół do Gruzji można traktować 
jak „rozpostarcie parasola ochronnego 
nad krajem zaatakowanym przez Rosję”. 
Delegacja,  na czele której stał polski 
prezydent, leciała na pokładzie samo-
lotu, który kilka miesięcy wcześniej był 
serwisowany przez… Rosjan. Nie będę 
przypominać, co robili i mówili przed-
stawiciele ówczesnego rządu PO-PSL, 
którzy ręczyli, że Rosjanie robią wszyst-
ko, by wyjaśnić przyczyny katastrofy. 

29 września 2010 roku brat poległe-
go pod Smoleńskiem prezydenta, Jaro-
sław Kaczyński, napisał artykuł, który 

trafił w wersji angielskiej do eurode-
putowanych i ambasadorów akredyto-
wanych w Polsce. Prezes PiS ostrzegał 
w nim m.in., że Rosja systematycznie 
odbudowuje swoją strefę wpływów, 
jednocześnie oceniając, że maleje za-
angażowanie USA w Europie.

– Nie doszło do instalacji elemen-
tów projektu tarczy antyrakietowej 
w Polsce i Czechach. Za to pojawia 
się coraz więcej sygnałów, że maleje 
zaangażowanie Ameryki w Euro-
pie. To źle dla obu stron. Niestety, 
sytuacja ta ma miejsce, podczas gdy 
neoimperialna polityka zagranicz-
na Moskwy nie budzi kontrreakcji 
ze strony największych politycznych 
rozgrywających w Europie i Ame-
ryce. Zacieśnianie bilateralnej 
współpracy największych państw 
europejskich z Rosją, podyktowane 
względami ekonomicznymi, niesie 
ze sobą poważne konsekwencje po-
lityczne i zmniejsza znaczenie Unii 
Europejskiej. (…) Należy respekto-
wać interesy nie tylko największych, 
ale też średnich i małych państw. 
Należy wrócić do standardów i oby-
czajów, które były dla wielu ludzi i 
narodów podstawą wiary w lepszy 
świat. Należy odkurzyć drogowska-
zy wartości w polityce międzynaro-
dowej
– napisał wówczas Jarosław Kaczyń-

ski.

Artykuł prezesa PiS wywołał bu-
rzę wśród członków ówczesnego rzą-
du PO–PSL, a także w mediach mu 
sprzyjających. Jarosława Kaczyńśkiego 
oskarżono o rusofobię i sugerowano, 
że powinien ten artykuł jak najszybciej 
wycofać. 

Gdy Kaczyński ostrzegał przed Ro-
sją, Donald Tusk nie widział przeszkód, 
aby brać pod uwagę sprzedaż Lotosu 
Rosjanom. Tak mówił 28 marca 2011 
roku premier Donald Tusk: 

– Nie ma żadnej ideologicznej prze-
słanki, by mówić kategorycznie 
„nie” inwestorom z jakiegokolwiek 
kraju, także z Rosji. Nasi sąsiedzi 
są również od tego, abyśmy robili 
z nimi wspólne interesy. 

Na szczęście do tego nie doszło. Po-
myślmy, co by było, gdyby druga co do 
wielkości polska firma paliwowa była 
dziś w rękach Rosjan, czyli Putina.

Faktów i cytatów pokazujących 
przykłady, która strona sceny politycz-
nej ostrzegała przed Rosją, a która przy-

bijała sobie piątki z satrapą Putinem, 
jest dużo. Dziś cała Europa i wolny 
świat mówią „głosem Polaków”, a ra-
czej części Polaków. Dawni zwolennicy 
Putina się pochowali, ale nie zaprzestali 
wrogiego dla Polski działania.

Dziś, gdy państwo polskie w bez-
precedensowy sposób pomaga walczą-
cej Ukrainie, nie szczędząc środków 
finansowych, przyjrzyjmy się, co robi 
Europejska Partia Ludowa, której prze-
wodniczy Donald Tusk. Otóż – wraz 
z lewicą – wzywa Komisję Europejską 
„do podjęcia pilnych działań oraz do 
natychmiastowego i retrospektywnego 
zastosowania mechanizmu warunko-
wości praworządności”. W dokumencie, 
który ujawniony został przez europosła 
PiS Patryka Jakiego, czytamy: 

Komisja wypełnia swoje obowiązki 
strażnika traktatów i niezwłocznie 
powinna zareagować na trwające 
w niektórych krajach naruszenia 
zasad praworządności, które powo-
dują poważne zagrożenie dla inte-
resów finansowych UE w związku 
ze sprawiedliwą, legalną i bezstron-
ną dystrybucją funduszy UE. 

W skrócie oznacza to, że nie nale-
ży dawać obecnemu rządowi żadnych 
funduszy.

Patryk Jaki w swoim komentarzu na 
Twitterze zwrócił się do Tuska: 

Jak pan może wbijać nóż w plecy, 
kiedy Polska tyle zasobów angażuje 
w pomoc Ukrainie?. 

Małgorzata Kuźma
Dworzec kolejowy we Lwowie.
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Prezydent Lech Kaczyński  
w Tbilisi: 
Wiemy świetnie, że dziś 
Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze 
państwa bałtyckie, a później 
może i czas na mój kraj, na 
Polskę. 
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Napaść Rosji na Ukrainę wywołała 
falę sprzeciwu, którego skalę trudno 
było przewidzieć. Ale o ile bojkotu 
rosyjskich produktów nie można 
uznać za element wyjątkowy, to włą-
czenie się hakerskiej grupy Anony-
mous mogło już wywołać zdziwienie 
oraz – w tej konkretnej sytuacji – ra-
dość. Tym samym jest to pierwsza 
wojna tak bardzo mocno rozgrywa-
na także w cyberprzestrzeni. 

Hakerów wiele osób nie lubi i ma o 
nich jak najgorsze zdanie. Teraz zde-
centralizowana i nieznana personalnie 
grupa Anonymous zapowiedziała włą-
czenie się na swój sposób w konflikt 
rosyjsko-ukraiński. 

W czwartkowy wieczór, 24 lutego, a 
więc w dniu rozpoczęcia ataku na Ukra-
inę, na profilu twitterowym Anonymous 
opublikowany został krótki, aczkolwiek 
bardzo jasny komunikat: „Kolektyw Ano-
nymous jest oficjalnie w stanie cyberwoj-
ny przeciw rosyjskiemu rządowi”. 

Niedługo później brytyjska agencja 
Reuters poinformowała o problemach 
w poprawnym działaniu serwisów in-
ternetowych rosyjskiego rządu, w tym 
Ministerstwa Obrony, prezydenta, par-

lamentu, a także międzynarodowego i 
wielojęzycznego kanału TV Russia To-
day. Ale to był dopiero początek. 

W nocy z piątku na sobotę rząd 
ukraiński wezwał hakerskie „podzie-
mie” do pomocy w obronie kluczowej 
cyberinfrastruktury w tym kraju oraz 
śledzeniu działań rosyjskich najeźdź-
ców. Wezwanie było skierowane do 
wszystkich, którzy mogli pomóc. Ano-
nymous nie pomogli w obronie, ale… 
kontrataku. Po pierwsze, napisali nowy, 
krótki komunikat: „Hej, Gazprom, 
chcecie zagrać w grę?”, po czym zablo-
kowali stronę internetową paliwowej 
firmy. Po drugie, oświadczyli, że prze-
chwycili rosyjskie wojskowe systemy 
łączności.  

Dopiero się rozkręcają...

– Anonymous ciągle prowadzi dzia-
łania prowadzące do tego, by rosyjskie 
rządowe witryny internetowe były za-
blokowane. Przekazujemy także infor-
macje mieszkańcom Rosji, by w końcu 
mieli oni dostęp do wiadomości nieska-
żonych putinowską państwową cenzurą 
– zapewniała grupa na swoim profilu. 

Weekend zakończył się ostrzeże-
niem i jednocześnie wezwaniem skiero-
wanym do Aleksandra Łukaszenki, aby 
przestał wspierać swojego rosyjskiego 
partnera Władimira Putina. 

– Panie Łukaszenka! Ostrzegamy 
pana, dajemy panu tę szansę, jedyną 
szansę – napisali Anonymous w porta-
lu społecznościowym, po czym zwró-
cili się bezpośrednio do Białorusinów: 
– Mieszkańcy Białorusi, nie jesteśmy 
z wami w konflikcie, niemniej jeżeli 
wspieracie Łukaszenkę bądź białoruski 
rząd, to nie możemy się temu przy-
glądać z boku i patrzeć. Podejmiemy 
działanie. 

Nowy tydzień rozpoczął się od 
możliwości obejrzenia screenów z za-
blokowanych stron internetowych sił 
zbrojnych Białorusi, a także funduszu 
emerytalnego, służby celnej i usług 
publicznych Rosji. Kolejna była strona 
rosyjskiej państwowej agencji prasowej 
TASS. Tam można było przeczytać, za-
miast nowych wiadomości, apel: „Pu-
tin zmusza nas do kłamstwa i stwarza 

Cyberuderzenie 
w Rosję Putina 

Grupa Anonymous ogłosiła wojnę 
z Putinem na swoim koncie w serwisie 
Twitter.

zagrożenie dla nas wszystkich... To nie 
nasza wojna, powstrzymajmy go!”. 

Dodajmy, że prezes Polskiej Agen-
cji Prasowej Wojciech Surmacz wezwał 
do usunięcia TASS ze  Stowarzyszenia 
Agencji Prasowych oraz do aktywnej 
walki z rosyjską dezinformacją. 

Tymczasem cyberataki dotknęły 
również inne rosyjskie media, m.in. 
gazetę „Izwiestia” oraz stację telewizyj-
ną RBK. 

...ale nie są jedyni

O ile działania Anonymous dość 
szeroko obiegły świat, to warto wspo-
mnieć, że nie były jedyne. 

Doradca ministra spraw wewnętrz-
nych Ukrainy Wadym Denysenko po-
informował, że ukraińskim hakerom 
z grupy Cyborgs-Spam of Ukraine 
udało się włamać na stronę interneto-
wą Kremla i upublicznić bazę danych 
telefonicznych urzędników. 

Z kolei gruziński kolektyw Georgian 
Hackers Society zaatakował Sbierbank 
Rossii i dostał się do danych dotyczą-
cych rosyjskich oligarchów, które na-
stępnie opublikował.  

– Wiadomość do Władimira Putina: 
Niedługo poczujesz gniew wielu hake-
rów na całym świecie – napisali jeszcze 
na przełomie lutego i marca hakerzy z 
grupy Anonymous. – Putler nadszedł 
twój czas. Światła, kamera, akcja! 

Kolejna informacja dotyczyła do-
stania się do bazy danych rosyjskiego 
Ministerstwa Rozwoju Gospodarcze-
go. Co będzie dalej, zapewne okaże się 
w najbliższych dniach i tygodniach, ale 
po raz pierwszy międzynarodowy kon-
flikt toczy się tak bardzo intensywnie 
również w sieci internetowej, a nawet 
kosmosie. W środę rano można było 
bowiem usłyszeć, że centrum kontroli 
rosyjskiej agencji kosmicznej Rosko-
smos straciło kontrolę nad własnymi 
satelitami szpiegowskimi. Właśnie 
z powodu ataku hakerskiego – według 
wstępnych informacji – grupy powiąza-
nej z Anonymous. 

(tm)

Charakterystyczna biała maska 
z czarnymi brwiami, wąsami oraz brodą 
jest symbolem Anonymous. Można ją 
zobaczyć także w filmie „V jak Vendetta”. 

W Rosji nie można naładować aut 
elektrycznych. Wyświetlają się 
natomiast komunikaty: Slava Ukrayini! 
Gieroyam Slava! albo... Putin ch**. To 
również działania grupy Anonymous.

Robert Kwiatek, fotoreporter z Gdańska, publicysta, działacz Federacji Młodzie-
ży Walczącej, pojechał na Ukrainę. Najpierw do Lwowa, a następnie Kijowa. 

– Walki są, bo oglądamy obrazy, a ja jadę je zweryfikować – zapowiadał. 
W ostatniej chwili przed zamknięciem tego wydania „Magazynu” korespondent 

Radia Gdańsk powiedział: „Kijów przygotowuje się do działań wojennych. Jest co-
raz więcej rowów strzeleckich, okopów, stanowisk. Atmosfera gęstnieje, ale jeszcze 
życie, ogólnie mówiąc, toczy się normalnie. Zaopatrzenie jest. Niewiele sklepów 
jest otwartych, natomiast czynne są sklepy spożywcze”. 

Jego relacje na bieżąco można czytać i oglądać na naszej stronie internetowej 
www.solidarnosc.gda.pl. 

(tm)

Korespondencja
z Ukrainy

Zdjęcia: Robert Kwiatek
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NSZZ „Solidarność” zwrócił się do europejskich i światowych związków za-
wodowych o wykluczenie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych 
Rosji z Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ). Jest 
to reakcja na bezprecedensowe poparcie Federacji Niezależnych Związków 
Zawodowych Rosji dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.

„Solidarność” domaga się wykluczenia rosyjskich związków zawodowych

Oto jak rosyjscy pseudozwiązkowcy 
poparli Putina. Poniżej komunikat ro-
syjskiego FNPR opublikowany w dniu 
otwartego ataku wojsk Federacji Rosyj-
skiej na niepodległą Ukrainę, otwarcie 
wspierający łamiącego wszelkie cywili-
zowane zasady międzynarodowej koeg-
zystencji prezydenta Putina.

Komunikat służby prasowej 
Federacji Niezależnych 
Związków Zawodowych Rosji

Federacja Niezależnych Związków 
Zawodowych Rosji popiera decyzję 
prezydenta Rosji Władimira Putina 
o przeprowadzeniu operacji denazyfi-
kacji Ukrainy. O przyszłości tego kraju 
muszą decydować jego mieszkańcy, ale 
ich wola nie może być forsowana przez 
bandy benderystów, nacjonalistów i 
nazistowskich kolaborantów. Współ-
czujemy tym, którzy zostali zmuszeni 
do ewakuacji na terytorium Rosji z po-
wodu regularnych ostrzałów i śmierci 
swoich bliskich. Rosyjskie związki za-
wodowe pomagają im, jak tylko mogą. 
Wierzymy, że na Ukrainę wróci pokój, 
że Ukraina stanie się demokratycznym, 
pokojowym, neutralnym państwem.

Hitlery i Zelenskije przychodzą i od-
chodzą, ale międzynarodowa solidarność 
robotników pozostaje.

Pokój narodom! Wojna z narodowy-
mi faszystami!

Na tak nikczemne stanowisko reak-
cja może być tylko jedna, czyli wyklu-
czenie FNZZR ze wspólnoty związków 
zawodowych, o co apeluje NSZZ „So-
lidarność” w liście skierowanym przez 
przewodniczącego Piotra Dudę do Mię-
dzynarodowej Organizacji Związków 
Zawodowych.

Drodzy Przyjaciele, Liderzy 
Międzynarodowych 
Organizacji Związków 
Zawodowych, Liderzy 
Krajowych Central 
Związkowych, Liderzy 
Federacji Branżowych

W jaki sposób można zareagować 
na tak nikczemne słowa? W jaki sposób 
można tolerować tak fałszywe i niegodne 
zachowanie? Jak możemy my, związkowcy 
dążący do budowania dostatniego i spokoj-
nego życia ludzi pracy w oparciu o pokój, 
znosić tak otwarte i bezczelne wspieranie 
wojny? W jaki sposób my z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, z Bałkanów, z Krajów 
Bałtyckich, szczególnie doświadczeni de-
kadami i stuleciami niezmiennej rosyjskiej 
i sowieckiej opresji, niszczenia wszelkich 
przejawów niezależności, wspominający 
zamęczonych w KGB kazamatach, odbu-
dowujący mozolnie gospodarki naszych 
krajów po dekadach Moskiewskiej central-
nie planowanej produkcji niemal wyłącz-
nie uzbrojenia i drutów kolczastych – jak 

długo będziemy znosić szantaż i warczenie 
wschodniej bestii i jej apologetów? Jak dłu-
go będziemy udawać, że FNPR jest równą 
nam w dążeniu do pokoju i dobrobytu 
demokratyczną organizacją związkową, 
skoro otwarcie wspiera kolejny raz zniszcze-
nie i grabież wobec narodu, który ośmiela 
się mieć własne zdanie, własne aspiracje, 
własne cele? Jak długo będziemy znosić 
rosyjską agresję, szkalowanie i nowomowę 
wobec tych, którzy samodzielnie, w oparciu 
o  iędzynarodowe uzgodnienia i gwarancje 
bezpieczeństwa supermocarstw, chcą budo-
wać przyszłość swojego kraju i swoich ro-
dzin w pokoju? Czy jesteśmy niewolnikami 
dyplomatycznego dwójmyślenia? Czy jeste-

Międzynarodowe i europejskie fe-
deracje branżowe w swoich wystą-
pieniach zareagowały na wybuch 
wojny w Ukrainie. Zdecydowana 
większość z nich jednoznacznie 
określiła Rosję jako agresora, który 
natychmiast musi przerwać swoje 
bezprawne działania.

Wspólne oświadczenie globalnej 
federacji związków branży spożywczej 
IUF oraz jej europejskiego odpowiednika 
– federacji EFFAT głosi m.in: „Wyrażamy 
pełne współczucie, wsparcie i solidar-
ność z członkami naszych afiliowanych 
organizacji oraz z całym narodem ukra-
ińskim. Potępiamy wybór Rosji, która 
zdecydowała się na zbrojną agresję, by 
rozwiązać swoje problemy, i nalegamy 
na natychmiastowe zaprzestanie inter-
wencji wojskowej, wycofanie wojsk z 
Ukrainy i powrót do dyplomacji. Każde 
rozwiązanie tego kryzysu musi chronić 
prawa demokratyczne na Ukrainie. Wzy-
wamy ruch zawodowy i rządy w Europie 
i na całym świecie do udzielenia pełnego 
poparcia narodowi ukraińskiemu. Rosja 
musi przerwać tę wojnę!”.

Europejska Federacja Związków 
Służb Publicznych  EPSU oraz globalna 
federacja pracowników służb publicz-
nych Public Services International we 
wspólnym oświadczeniu piszą:  „Dziś 
rano wojska rosyjskie zaatakowały Ukra-
inę. Potępiamy to naruszenie integralno-

ści Ukrainy. Wojna i okupacja niosą ze 
sobą cierpienie dla pracowników, ich 
rodzin i całej społeczności. To właśnie 
spotyka ludzi na Ukrainie, gdy spadają 
bomby, a oni szukają schronienia lub 
uciekają przed przemocą. Ból dotyczy 
także setek tysięcy ewakuowanych do 
Rosji. Cierpienie to dotknie także pra-
cowników i mieszkańców Rosji i Euro-
py, ponieważ już są odczuwalne  konse-
kwencje konfliktu. (…) Popieramy apel 
ukraińskich związków zawodowych i Se-
kretarza Generalnego ONZ, by zwrócić 
się do Rosji o natychmiastowe zaprzesta-
nie ataków i zawrócenie wojsk rosyjskich 
z powrotem do Rosji. Negocjacje są je-
dyną drogą prowadzącą do zapewnienia 
trwałego bezpieczeństwa, demokracji, 
poszanowania praw człowieka i praw 
związków zawodowych, pokoju i do-
brobytu ludziom na Ukrainie, w Rosji 
i Europie. Jesteśmy pewni, że przy po-
mocy bomb, kuli i żołnierskich butów 
tego nie osiągniemy”.

Do tego apelu dołączyła także  Eu-
ropejska Federacja Dziennikarzy EFJ. 
Jej przewodniczący Mogens Blicher 
Bjerregård oświadczył: „Atak na Ukra-
inę to nie tylko wojna na Ukrainie, to 
wojna przeciwko wszystkim naszym 
demokracjom – to atak przeciwko 
nam wszystkim. Naszym zadaniem jako 
dziennikarzy jest być filarem demo-
kracji i obywateli. Musimy, w ramach 
międzynarodowych organizacji dzien-

nikarzy i mediów, zrobić wszystko, co 
w naszej mocy, aby chronić naszych 
członków i upewnić się, że obywatele 
są dobrze poinformowani, a nie dezin-
formowani przez propagandę”.

Przy tej okazjo warto przytoczyć 
oświadczenie  rosyjskiego związku 
dziennikarzy i pracowników mediów 
JMWU datowane 26 lutego:  „My, ro-
syjscy dziennikarze i pracownicy me-
diów, jesteśmy głęboko wstrząśnięci 
i zasmuceni faktem, że władze naszego 
kraju rozpoczęły wojnę z Ukrainą. Ten 
zdradziecki krok może doprowadzić do 
śmierci wielu obywateli obu krajów i do 
ogromnych zniszczeń. Dla większości 
wojna oznacza wzrost cen, załamanie 
gospodarki, zubożenie w warunkach 
międzynarodowej izolacji. (…)Tej 
wojny nie da się usprawiedliwić. Z jej 
konsekwencjami będziemy musieli się 
zmagać przez wiele lat, jeśli nie wiele 
dziesięcioleci. Żądamy szybkiego wy-
cofania wojsk rosyjskich i zaprzestania 
działań wojennych na Ukrainie!”.

Federacje pracowników oświaty, eu-
ropejska – ETUCE i globalna – Educa-
tion International, wydały także wspólne 
oświadczenie: „Atak Rosji na Ukrainę 
jest nie do zaakceptowania. Nauczyciele 
z całego świata popierają naszych kole-
gów, uczniów i społeczności na Ukrainie 
i potępiają inwazję. (…) Inwazja Rosji na 
suwerenne terytorium Ukrainy jest rażą-
cym naruszeniem prawa międzynarodo-

wego, które spowoduje tragiczne straty 
w ludziach i zagraża nie tylko bezpie-
czeństwu Ukrainy, ale i całego regionu. 
Nie sposób przecenić dalekosiężnych 
konsekwencji tego aktu wojny”.

Wspólne oświadczenie światowej  
i europejskiej federacji pracowników 
budownictwa i  przemysłu drzewnego 
EFBWW i BWI głosi m.in.: „Zdecydo-
wanie potępiamy przemoc i działania 
zbrojne przeciwko Ukrainie i wzywamy 
Rosję do natychmiastowego zakończe-
nia agresji wojskowej i wycofania swo-
ich wojsk z całej Ukrainy. Przyłączamy 
się do społeczności międzynarodowej, 
która wzywa do zaprzestania agresji 
i dania szansy pokojowi”.

Reprezentująca pracowników han-
dlu i sektora prywatnych usług federa-
cja UNI Global potępiła inwazję Rosji 
na Ukrainę informując, że  „popiera 
oświadczenie MKZZ i EKZZ, domaga-
jące się natychmiastowego opuszczenia 
Ukrainy przez wszystkie siły rosyjskie”.

W oświadczeniu federacji pracow-
ników transportu, międzynarodowej 
– ITF i europejskiej – ETF, brak jest jed-
noznacznego potępienia sprawców agre-
sji. Federacje oznajmiają, że „Wszystkie 
nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy. 
(…) Popieramy światowy ruch zawodo-
wy i społeczność międzynarodową w po-
tępieniu wojny i wzywamy wszystkie 
strony do ścisłego przestrzegania mię-
dzynarodowego prawa humanitarnego 

i praw człowieka. Ten konflikt musi się 
natychmiast zakończyć”. Oświadczenie 
stwierdza, że „wszystkie strony, w tym 
Rosja i Ukraina, a także cała Europa 
i państwa NATO, muszą zrobić wszystko, 
co w ich mocy, aby zmniejszyć napięcie 
i dążyć do pokojowego, dyplomatyczne-
go zakończenia tego kryzysu”.

Najbardziej stonowane jest wspól-
ne oświadczenie dwóch federacji re-
prezentujących związki pracowników 
przemysłu IndustriAll Global Union 
i IndustriAll European Union wydane 
24 lutego, a więc w dniu najazdu Rosji 
na Ukrainę. Pojawiają się w nim ogól-
nikowe stwierdzenia, że „w rozwiązaniu 
kryzysu powinna przeważyć dyploma-
cja” i że „obecne napięcia dotykają 
przede wszystkim zwykłych ludzi, za-
kłócając ich codzienne życie i zwiększa-
jąc niepewność co do ich przyszłości”. 
Dlatego federacje „wzywają odpowied-
nich decydentów z Ukrainy, Federacji 
Rosyjskiej, USA, UE i organizacji mię-
dzynarodowych do podwojenia wysił-
ków na rzecz ukierunkowania procesu 
na dialog i rozwiązania polityczne, aby 
zapewnić stabilne, pokojowe rozwią-
zanie dla Ukrainy oraz zagwarantować 
bezpieczeństwo Europie i krajom sąsia-
dującym z Ukrainą”. Trudno nie zauwa-
żyć, że w oświadczeniu wręcz unika się 
jednoznacznego odwołania do trwającej 
agresji oraz wskazania jej sprawcy.

www.solidarnosc.org.pl

Najazd na Ukrainę: reakcje związków branżowych

śmy niewolnikami brudnych interesów i ko-
rupcji politycznej? Pytamy was o to otwarcie 
w dniu, gdy kolejni żołnierze i cywile padają 
ofiarą krwiożerczego psychopaty.

Jako NSZZ „Solidarność”, jako pierw-
szy wolny i demokratyczny związek zawo-
dowy w dawnym bloku komunistycznym, 
jako związek, który rozpoczął mozolny iź-
bolesny proces wyzwalania naszego kraju, 
jak i całego regionu z okowów rosyjskiej 
tyranii, wzywamy wszystkie wolne i de-
mokratyczne związki zawodowe w Europie 
i na świecie, wszystkie Międzynarodowe 
Organizacje Związkowe, wszystkie Fe-
deracje Branżowe do natychmiastowego 
rozpoczęcia procesu usunięcia rosyjskiego 

FNPR z naszych struktur, gdyż nie może 
być w nich miejsca dla wspierających woj-
nę, grabież i zniszczenie bandytów prze-
branych za związkowców.

Z takim apelem i wnioskiem zwracamy 
się do was dzisiaj, w drugim dniu inwazji 
Rosji na niepodległą Ukrainę. Z takim wnio-
skiem zwracamy się do Międzynarodowych 
Organizacji Związkowych, do federacji 
branżowych i wszystkich central związko-
wych na świecie. Odpowiedzcie sobie sami, 
we własnych sumieniach, czy potraficie po 
raz kolejny zamknąć oczy i udawać, że to 
tylko mała lokalna kłótnia.

Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność”
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1 lutego br. weszły w życie przepisy uszczelniające ustawę o ograniczeniu 
handlu w niedziele. Jednak nieuczciwi właściciele sklepów wciąż szukają 
pretekstów, aby obejść przepisy. Teraz na fali jest przekształcanie placówek 
handlowych w dworce, bo niedaleko znajduje się przystanek autobusowy, 
lub… w czytelnie. W lekceważeniu prawa polskiego prym wiodą zagranicz-
ne sieci handlowe, które w swoich krajach nigdy nie pozwoliłyby sobie na 
tak ostentacyjne naigrywanie się z prawa.

HANDEL

OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELE  

Teraz, zamiast poczty, dworzec i zakład pogrzebowy

„Solidarność” zaapelowała 
o kontrolę sklepów 
Intermarche

To dzięki NSZZ „Solidarność” 
pracownicy handlu otrzymali wolne 
od pracy w niedziele i to właśnie nasz 
Związek walczy z łamaniem przepisów 
przez nieuczciwych właścicieli sklepów. 
Dlatego, gdy w pierwszą niedzielę lutego 
okazało się, że francuska sieć sklepów 
Intermarche otworzyła swoje niektóre 
placówki, władze Związku zwróciły się 
do głównego inspektora pracy o prze-
prowadzenie w nich kontroli w związku 
z nieprzestrzeganiem ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele.

– Proszę o szybką reakcję, która 
przywróci stosowanie prawa, jak rów-
nież stanowić będzie czytelny sygnał dla 
obywateli, a szczególnie podmiotów z 
branży handlowej. Nie wolno dopuścić, 
aby w tak ewidentny sposób naigrywa-
no się z prawa – zaapelował przewod-
niczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” „nie-
które firmy próbują obejść przepisy 
nawet po ich uszczelnieniu. Powodem 
rzekomo uprawniającym do niedzielne-
go handlu ma być otwieranie w sklepach 
czytelni prasy i książek oraz ogłoszenie 
się dworcem, za sprawą wykorzystania 
sąsiedztwa przystanków”. W ocenie 
Związku „jest to nie tylko złamanie za-
pisów ustawy i próba bezprawnego wy-
korzystania katalogu wykluczeń (zawar-
tego w art. 6 ustawy, a dopuszczającego 
handel), ale również przestępstwo.

Inspektorzy pracy sprawdzili 
handlujących w niedzielę

W niedzielę, 13 lutego br. na pole-
cenie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, 
głównej inspektor pracy, inspektorzy 
pracy przeprowadzili czynności spraw-
dzające w sklepach, w których zgodnie 
z pozyskanymi informacjami miał w 
tym dniu być prowadzony handel. 

Jak przekazuje nam Biuro Informacji 
Głównego Inspektoratu Pracy, podjęte 
czynności miały na celu ustalenie, na 
jakie wyłączenia spod zakazu handlu 
powołują się placówki, a w szczegól-
ności, czy prawidłowo korzystają z wy-
łączeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 10 Ustawy o ograniczeniu handlu w 
niedziele i święta oraz w niektóre inne 
dni (placówki handlowe w zakładach 
prowadzących działalność w zakresie 
kultury, sportu, oświaty, turystyki i 
wypoczynku) oraz w art. 6 ust. 1 pkt 
13 (placówki handlowe na dworcach w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym). To właśnie artykuł 6 ustawy 
zawiera wyłączenia z zakazu niedziel-
nego handlu, a jest ich aż 32.

Inspektorzy Państwowej Inspekcji 
Pracy sprawdzili 257 placówek handlo-
wych, wśród których 40 należało do sie-
ci Intermarche, stwierdzając, że 95 było 
zamkniętych (w tym 31 działających 
jako Intermarche). W pozostałych 162 
skontrolowanych sklepach – zgodnie z 
deklaracjami przedsiębiorców – handel 
był prowadzony w oparciu o wyłączenia 
znajdujące się w ustawie bądź w dniu 
kontroli nie było możliwe dokonanie 
ustaleń ze względu na brak osób upraw-
nionych do złożenia wyjaśnień.

Inspektorzy pracy ustalili, że w 96 
przypadkach handel prowadzony był 
zgodnie z przepisami przez przedsię-
biorcę będącego osobą fizyczną wyłącz-
nie osobiście, we własnym imieniu i na 
własny rachunek lub też przy pomocy 
członków jego rodziny.

Wśród pozostałych wyłączeń, na 
które powoływali się właściciele skle-
pów, było uznanie, że są to: placówki 
handlowe w zakładach prowadzących 
działalność w zakresie kultury (głów-
nie czytelnie, kluby czytelnika – 8 
placówek, w tym 7 należących do sie-
ci Intermarche), zakłady pogrzebowe 
(1 sklep), placówki zlokalizowane na 
dworcu (1 sklep Intermarche), stacje 
paliw płynnych (1 sklep Intermarche), 

placówki handlowe, których przewa-
żająca działalność polega na handlu 
wyrobami tytoniowymi.

Przeprowadzone kontrole potwier-
dziły informacje o korzystaniu przez 
część przedsiębiorców z wyłączeń spod 
zakazu handlu jako placówki handlowej 
w zakładach prowadzących działalność 
kulturalną, sportową, oświatową czy tu-
rystyczną oraz jako placówki handlowe 
na dworcach.

Rozpoczęte 13 lutego kontrole nie 
zostały zakończone. Inspektorzy pracy 
czekają na przedłożenie dokumentów, 
sprawdzają te, które zostały im okaza-
ne, dokonują analizy ustalonych stanów 
faktycznych. Trwa zatem ustalanie, ile 
placówek naruszało postanowienia 
ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele i święta.

– Jestem zadowolona ze wstępnych 
wyników, bo pokazują one, że – przy-
najmniej na pierwszy rzut oka – praco-
dawcy poważnie potraktowali ustawowe 
zapisy i się do nich zastosowali – po-
wiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko. 
– Jednocześnie chcę podkreślić, że w 
zależności od potrzeb będziemy konty-
nuowali niedzielne kontrole placówek 
handlowych i jesteśmy gotowi reago-
wać na każde zgłoszenie o podejrzeniu 
omijania przepisów. Przypadki łamania 
obowiązującego zakazu, w szczególno-
ści podejmowanie pozornych działań, 
będą przez nas sankcjonowane z wy-
korzystaniem wszystkich posiadanych 
środków prawnych – dodała.

Kontrole placówek przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy są potrzebne, jed-
nak równie istotną sprawą jest to, jak 
do spraw związanych z obchodzeniem 
ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele będą podchodzić sądy. To, że 
właściciele tak śmiało korzystali z wy-
łączeń ustawy w dużej mierze zawdzię-
czają sędziom, którzy stawali po ich 
stronie, a nie po stronie pracowników 
zmuszanych do pracy w te dni.

Drugim elementem, który powo-
duje, że duże sieci handlowe w spo-
sób bezczelny obchodzą obowiązu-
jące w Polsce przepisy, jest wsparcie 
mediów i to przede wszystkim tych 
znajdujących się rękach zagranicz-
nych. Już w momencie pojawienia się 
inicjatywy uchwalenia ustawy o ogra-
niczeniach w handlu w niedziele pro-
wadzona była kampania medialna 
mająca na celu jej zdyskredytowanie. 
Czytaliśmy więc o tym, jakie to będą 
straty dla gospodarki i ilu to pracow-
ników straci pracę. A przede wszyst-
kim zamknięcie galerii handlowych 
spowoduje, że polskie rodziny nie 
będą wiedziały, jak spędzić wolną 
niedzielę. Nie mówiono natomiast nic 
o pracownikach i ich prawie do od-
poczynku w gronie rodziny. Zarówno 
sieci handlowe, jak i media nie mogły-
by sobie na coś takiego pozwolić w kra-
jach zachodnich, tam muszą liczyć się 
z opinią publiczną. Czy państwo polskie 
tym razem poradzi sobie z „kreatyw-
nością” menadżerów sieci handlowych 
wkrótce się przekonamy.

(asg, mk)

Paweł Grabowski, p.o. zastępca 
okręgowego inspektora pracy 
w Gdańsku ds. nadzoru

– W niedzielę, 13 lutego br. inspektorzy z Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przepro-
wadzili 45 kontroli placówek handlowych pod ką-
tem przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz w niektóre dni. Spośród 
skontrolowanych placówek 25 było otwartych, 
z czego w 23 sprzedaż prowadzona była przez 
właściciela lub członka jego rodziny. W dwóch 
przypadkach inspektorzy mieli zastrzeżenia co do 
zgodnego z prawem otwarcia placówki. W jednym 
przypadku właściciel stwierdził, że w sklepie mieści 

się czytelnia i dlatego nie obowiązuje go ograniczenie handlu. 
W ustawie o ograniczeniu handlu są 32 wyłączenia. Nowelizacja ustawy, któ-

ra weszła w życie od dnia 1 lutego br., część tych wyłączeń uściśliła, jak choćby 
wymóg, że co najmniej 40 procent miesięcznego przychodu sklepu musi pocho-
dzić z działalności pocztowej. Jednak część wyłączeń nadal obowiązuje. Niestety, 
nieprecyzyjne przepisy powodują, że część przedsiębiorców szuka możliwości ich 
obejścia. 

Pamiętamy, że gdy ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele zaczęła obowią-
zywać, część  sklepów obchodziła przepisy, powołując się na wyłączenia. Inspekto-
rzy pracy z Państwowej Inspekcji Pracy zaczęli nakładać kary na przedsiębiorców 
bezprawnie handlujących w niedziele, jednak sądy, do których tra�ały sprawy, ra-
cję przyznawały właścicielom sklepów. Dlatego tak ważne jest proste i precyzyjne, 
niepozostawiające wątpliwości, prawo.

Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” 

– Intencją ustawodawcy było to, żeby dotowa-
rować półki, a nie zmuszać pracowników do pracy 
w niedziele i robić biznes kosztem pracowników. 
My, pracownicy handlu, jesteśmy w Polsce trakto-
wani jak tania siła robocza, jak niewolnicy. Nie ma 
takich warunków w Europie Zachodniej, nawet 
w krajach postkomunistycznych, jak Czechy czy 
Węgry. Tam są układy zbiorowe pracy, tam wiele 
kwestii jest regulowanych. U nas mamy wolną ame-
rykankę. Pracodawcy robią co chcą z polskim pra-
wem. Pokazują, że tu przez lata rządzili, korporacje 

w majestacie prawa nie płaciły podatków i wykorzystywały pracowników. Myślę, 
że jako obywatele powinniśmy powiedzieć „dość”. 

Apeluję do pracowników handlu, aby zgłaszali przypadki nadużyć odpowied-
nim organom, a także apeluję do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę przestrze-
gania przepisów znowelizowanej ustawy o zakazie handlu w niedziele. 

Wypowiedź dla money.pl

Sieć Żabka to ponad 6700 sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ograniczeniu pracy w niedziele, która weszła 
w życie 1 lutego br., w niedziele niehandlowe także w sklepach Żabki za ladą 
powinni stanąć tylko właściciele, ewentualnie członkowie ich rodzin. Zarzą-
dzający siecią Żabka ogłosili, że jej placówki będą otwarte w niedziele nawet 
po zmianie przepisów.  Jak chcą to osiągnąć, gdy decyzja o pracy w niedziele 
zależy od woli franczyzobiorcy?

Jak podaje Bankier.pl, sieć, aby przekonać przedsiębiorców do samodzielnego 
stanięcia za ladą oferuje premię za każdą niedzielę otwarcia sklepu i wypłatę  
500 złotych i 13 procent obrotu, z wyłączeniem paragonów za sprzedaż alko-
holu i papierosów. Sklep jednak musi być czynny minimum przez 9 godzin. Co 
jednak, gdy pomimo tych zachęt, właściciel nie otworzy sklepu w niedzielę? 
Wówczas musi się liczyć z kontrolą z centrali sieci Żabka.

Jak nie kij, to marchewka
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KOMISJA ODDZIAŁOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PERN SA W BAZIE PALIW NR 21 W DĘBOGÓRZU

ZWIĄZEK

– Naszym sukcesem na pewno jest to, że komisja się nie rozpadła. Udało się nam odbudować i zyskać stabil-
ność – mówi Zbigniew Hańćkowiak, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej w PERN SA w Bazie Paliw nr 21 
w Dębogórzu pod Rumią. Nie oznacza to jednak, niestety, że wszystkie sprawy z przeszłości zostały już w pełni 
wyprostowane. 

W Dębogórzu „Solidarność” przechodziła 
zmiany razem z całą firmą 

Grupa PERN, do której należy obec-
nie dębogórska baza, zarządza siecią 
rurociągów naftowych i produktowych, 
posiada magazyny na ropę naftową i 
paliwa płynne, dysponuje morskim 
terminalem przeładunkowym oraz 
prowadzi działalność w zakresie trans-
portu, magazynowania i przeładunku 
ropy naftowej oraz paliw. 

„PERN S.A. jest strategiczną spółką 
gwarantującą bezpieczeństwo energetycz-
ne Polski, a tym samym także Unii Euro-
pejskiej w zakresie dostaw ropy” – można 
przeczytać na stronie internetowej firmy. 

Wiosną ubiegłego roku PERN za-
kończył drugi etap megainwestycji, jaką 
była rozbudowa zbiorników w bazach 
paliw znajdujących się w Boronowie, 
Emilianowie, Koluszkach, Małaszewi-
czach, Rejowcu oraz właśnie w Dębo-
górzu (w prawie każdym przypadku 
chodziło o kilkadziesiąt tysięcy metrów 
sześciennych). 

– Dębogórze przeładowuje paliwo, 
które przychodzi poprzez port gdyński, 
gdzie rozładowywane są statki, maga-
zynuje je, przelewa na autocysterny lub 
poprzez bazę kolejową wysyła w Pol-
skę – tłumaczy wiceprzewodniczący 
Komisji Oddziałowej „Solidarności” 
Zbigniew Hańćkowiak.

W bazie można spotkać nie tylko 
pracowników PERN, ale również spółek 
córek, czyli Naftoserwisu, oraz zajmu-
jącej się ochroną bazy Naftoru (gdzie 
problemem jest zatrudnianie  w dużej 
mierze na umowy zlecenia oraz niskie 
płace). Łącznie to ponad 100 osób, z 
czego część należy do „Solidarności”, a 
część do innych związków zawodowych 
(na terenie całego PERN działa ich 
osiem, a w samym Dębogórzu cztery). 

– Nasze sprawy pracownicze naj-
pierw próbujemy załatwić na miejscu, 
ponieważ kierownik bazy nie stwarza 
problemu, jeśli chcemy się spotkać 

i rozmawiać. Dopiero jeśli tu się nie 
porozumiemy, zwracamy się do władz 
przedsiębiorstwa w Płocku albo ko-
legów z Komisji Międzyzakładowej 
– mówi wiceprzewodniczący.

Przykładem sprawy, którą udało się 
rozwiązać na miejscu, jest kwestia po-
siłków regeneracyjnych. Po wykonaniu 
badań w tym zakresie firma uznała, że 
na jednym ze stanowisk takie posiłki 
nie przysługują.

– Poprosiliśmy o spotkanie z kierow-
nikiem, przedyskutowaliśmy sprawę, 
badania zostały powtórzone, po czym 
się okazało, że na tym konkretnym sta-
nowisku normy związane z kaloriami 
są jednak znacząco przekroczone. Te-
raz ci pracownicy otrzymują posiłki 
zarówno latem, jak i zimą – relacjonuje 
wiceprzewodniczący. 

Kierownik dębogórskiej bazy jest 
także jednym z dwóch przedstawicieli 
pracowników wybranych do Rady Nad-
zorczej przedsiębiorstwa. Jeśli więc trze-
ba rozwiązać jakąś kwestię, może być to 
łatwiejsze, niż na przykład w przypadku 
osoby z drugiego końca Polski, której 
nikt z Pomorza nie zna. 

– Poza tym naszym sukcesem jest na 
pewno to, że jako komisja się nie roz-
padliśmy, ale odbudowaliśmy i uzyska-
liśmy stabilność – mówi wiceprzewod-
niczący. Nie zawsze tak jednak było.

Zmiany odbiły się 
na „Solidarności”

W przeszłości o perturbacjach za-
ważyły między innymi ambicje niektó-
rych osób należących do Związku. W 
przypadku Komisji Oddziałowej udało 
się dojść do porozumienia, ale „wyżej” 
nie było już tak łatwo (dębogórska KO 
należy do Komisji Międzyzakładowej 
PERN zarejestrowanej w Płocku). 

– Wcześniej związek się nie roz-
wijał – przyznaje Zbigniew Hańćko-
wiak, który jest wiceprzewodniczą-
cym pierwszą kadencję, podobnie 
jak przewodniczący KO Stanisław 
Butowski. – Znaleźliśmy się w tej ko-
misji, gdy PERN wchłonęło Opera-
tora Logistycznego Paliw Płynnych. 
To spowodowało, iż dwie organizacje 
„Solidarności” również powinny się 
połączyć, ale, niestety, nie doszło do 
porozumienia. Poprzednia przewod-
nicząca nie podpisała dokumentu, wy-
szła ze Związku i wyprowadziła ze sobą 
część osób. W poszczególnych bazach 
na terenie kraju komisje oddziałowe 
różnie się zachowywały. Przewodni-
czący poszczególnych komisji przeszli 
z przewodniczącą do nowego związ-

ku, ale członkowie już niekoniecznie. 
Niektórzy zrezygnowali z członkostwa 
w związkach w ogóle. W Dębogórzu, 
gdy zauważyliśmy, że taka problema-
tyczna sytuacja ma miejsce, zwrócili-
śmy się o pomoc do Zarządu Regionu 
Gdańskiego „Solidarności” i podpisa-
liśmy porozumienie z nowym prze-
wodniczącym KM z Płocka, po czym 
przystąpiliśmy do nowej organizacji.

Organizacja w Dębogórzu odczuła 
te wahania, ponieważ w Związku ostała 
się tylko garstka osób. Ale od tego cza-
su, a minęły trzy lata, członków „Soli-
darności” jest już dwa razy więcej. 

Kto dochodzi do Związku?

– To nowe osoby. Ci, którzy kiedyś 
odeszli, przyglądają się, ale raczej nie 
wracają – przyznaje wiceprzewodni-
czący Hańćkowiak, załoga w firmie 
jest bowiem raczej młoda. – Jeszcze 
za poprzednich rządów baza Dębogó-
rze właściwie nie wykonywała pracy. 
Można powiedzieć, że stała niewyko-
rzystana. Była załoga, która pracowała 
przez osiem godzin. Po tym, jak doszło 
do zmian w Polsce, zatrudnienie wzro-
sło. Teraz mamy w bazie ruch ciągły, 
praca odbywa się także w soboty oraz 
niedziele, są również zmiany nocne. To 
wszystko spowodowało zatrudnienie 
nowych i przede wszystkim młodych 
pracowników. Ale w „Solidarności” jest 
sporo starszych osób, które w perspek-
tywie pięciu czy dziesięciu lat przejdą 
na emeryturę. 

Są plany na przyszłość…

W planach na ten rok jest także 
– zależnie od sytuacji pandemicznej 
– spotkanie z przedstawicielami Pre-
zydium Komisji Międzyzakładowej, 
którzy mają przyjechać na Pomorze 
w okresie wielkanocnym. Być może 
w ramach regularnej działalności 
odbędą się kolejne warty przy grobie 
bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie 
(w ubiegłym roku pracownicy z Dę-
bogórza pojechali tam jako przedsta-
wiciele Regionu Gdańskiego, w tym 
będą, być może, jako reprezentacja 
przemysłu chemicznego). 

– Co będzie jesienią, zobaczymy, po-
nieważ z powodu pandemii nie mamy 
dalekosiężnych planów. Teraz ludzie 
nie planują nawet wczasów – przyznaje 
wiceprzewodniczący. Jego zdaniem wi-
rus niszczy działania, a z pewnością w 
niczym nie pomaga. – Planowane spo-
tkania były odwoływane, na przykład 
dwa lata temu zostało zorganizowane 
spotkanie wigilijne, rok temu absolut-
nie takie się już nie odbyło. Teraz z ko-
lei udało się je przeprowadzić. Staramy 
się bowiem, aby jedno takie spotkanie, 
świąteczne, a nie robocze, odbywało się 
w okresie Bożego Narodzenia. PERN 

ma swoją bazę także w Gdańsku, więc i 
stamtąd zapraszamy poszczególne oso-
by do nas. 

Dębogórze korzysta również ze 
szkoleń organizowanych przez Region 
Gdański (przykładem może być pro-
jekt „Wiem więcej – działam skutecz-
nie” związany z prawem pracy, prawem 
związkowym czy negocjacjami). W ba-
zie paliw zbierane były także podpisy 
pod projektem dotyczącym emerytur 
stażowych. Podpisali się prawie wszy-
scy pracownicy.

…ale i obawy, co będzie

Mimo zwiększonej w ostatnich kilku 
latach ilości pracy, a także obsady bazy 
pracownicy mają obawy o swoją przy-
szłość. To jest związane z „zielonym 
ładem” i planowanym ograniczaniem 
wykorzystywania kopalnych źródeł 
energii.

– Nasza Komisja Międzyzakładowa, 
jak i inne związki działające w przed-
siębiorstwie już kilka razy prosiły pre-
zesa o spotkanie i udzielenie gwarancji 
pracowniczych, podobnych do tych, 
które otrzymali pracownicy Orlenu 
oraz Lotosu. Jednak nasz pracodawca 
nie chce podjąć nawet rozmowy na ten 
temat – przyznaje wiceprzewodniczący 
KO. – A obawy o to, że zmiany mogą 
wpłynąć na zatrudnienie, są duże. 
Zwłaszcza że skutki połączenia Lotosu 
i Orlenu również odbiją się na innych 
przedsiębiorstwach w tej branży.

Na razie, na szczęście, baza paliw 
PERN w Dębogórzu zanotowała na 
swoim koncie wielki sukces. Po rozła-
dowaniu tankowca Hafnia Sunda, któ-
ry pod koniec roku dotarł z dostawą 
blisko 40 tysięcy metrów sześciennych 
oleju napędowego, statystyki wskaza-
ły, że łącznie przeładowano w minio-
nym roku ponad 2 miliony ton paliw 
dostarczonych transportem morskim. 
Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy 
w historii.

– Baza niebawem będzie mogła tak-
że skorzystać z rozbudowywanego ko-
lejowego frontu załadunkowego wraz 
z bocznicą kolejową – przypomina 
Katarzyna Krasińska, rzecznik praso-
wy PERN SA. – Zadanie obejmuje bu-
dowę nowych rurociągów i urządzeń 
pompowych, nowych stanowisk nale-
wu cystern kolejowych i nowych torów 
do obsługi większej liczby wagonów 
oraz dalszą automatyzację procesów 
kontrolnych i sterowniczych. Dzięki 
temu znacznie zwiększą się możliwości 
ekspedycyjne paliw na transport kole-
jowy, co wzmocni stabilność krajowego 
i międzynarodowego rynku logistyki 
produktów naftowych oraz pozwoli 
podnieść jakość świadczonych usług 
w bazie w Dębogórzu.

Tomasz Modzelewski

Od lewej: Zbigniew Hańćkowiak, wiceprzewodniczący Komisji Oddziałowej „S”  
w PERN SA w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu, oraz Stanisław Butowski, przewodniczący.
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Pracownicy PERN SA podczas warty przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. 
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– Obyśmy zdrowi byli. Jakie nasze 
zdrowie jest? Szpitale są spółkami 
prawa handlowego. Zdrowie jest 
zatem towarem?    

– Szpitale są spółkami prawa han-
dlowego tylko w części. Zasługą „Soli-
darności” jest skuteczna obrona szpitali 
przed obligatoryjnym przekształceniem 
w spółki. Był taki pomysł Platformy 
Obywatelskiej i rządu Ewy Kopacz, aby 
zastosować reguły rynkowe w ochronie 
zdrowia. Kilka lat wcześniej prezydent 
Lech Kaczyński swoim wetem, następnie 
podtrzymanym przez Sejm, zatrzymał 
przekształcanie szpitali w spółki prawa 
handlowego (w listopadzie 2008 roku 
prezydent Kaczyński zawetował ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej i ich pra-
cownikach, zgodnie z którymi byłyby one 
obligatoryjnie przekształcane w spółki 
działające w oparciu o prawo handlowe 
– dop. red.). Pojawił się„Plan B” mini-
ster, a potem premier Ewy Kopacz, który 
wprost oferował: pieniądze w zamian za 
przekształcenia. Plan upadł ostatecznie 
po wyborach z 2015 roku i po nowelizacji 
ustawy o  Narodowym Funduszu Zdro-
wia w roku 2016. Dzięki „Solidarności” 
i możliwym z woli wyborców zmianom 
legislacyjnym proces przekształcania 
szpitali został zahamowany.

– Na Pomorzu większość szpitali to 
spółki z o.o., za wyjątkiem UCK GU-
Med i kilkoma samodzielnymi, pu-
blicznymi specjalistycznymi ZOZ. 

– To jest decyzja i polityka samorzą-
dów terytorialnych. Na Pomorzu domi-
nują spółki, na Mazowszu mamy takich 
spółek mniej. W Warszawie wszystkie 
przychodnie pierwszego kontaktu są 
publiczne. Miasto stołeczne zagwaran-
towało sobie formułę publiczną, dzia-
łającą poza warunkami komercyjnymi. 
Podmioty niepubliczne muszą kierować 
się przede wszystkim wynikiem ekono-
micznym. Mogą wykonywać usługi 
medyczne w trybie odpłatnym, choć 
– powiedzmy sobie szczerze – niewielu 
Polaków stać dziś na często wysokopłat-
ne zabiegi, może z  wyjątkiem położnic-
twa i okulistyki.  W sytuacji pandemii 
to szpitale publiczne, zarządzane w sys-
temie  dyrektyw (decyzje wojewodów) 
zapewniały kluczowe zabezpieczenie 
łóżek szpitalnych. Pamiętajmy też o szpi-
talach tymczasowych organizowanych 
przez duże podmioty publiczne. Wysoka 
wycena świadczeń, kolejne dodatki dla 
personelu były finansowane via NFZ, ale 
z dodatkowych środków budżetowych. 
To niewyobrażalnie duże pieniądze! 

– Dwa lata obcowania z koronawiru-
sem i chorobą COVID-19 przeorały 
opiekę zdrowotną, sferę gospodar-
ki, polityki oraz naszą świadomość, 
zmieniły nasz zespół zachowań. Czy 
możemy mówić o skuteczności, czy o 

nieskuteczności strategii rządu w po-
wstrzymywaniu COVID-19?

– Nic nie będzie takie jak było. Po-
jawiają się mutacje wirusa. Zmienne 
są dane i rekomendacje. Działamy po 
omacku. Nie tylko w Polsce. Nie ma 
idealnego przepisu i nie ma powszech-
nego, a skutecznego, rozwiązania. Dzia-
łamy „od ściany do ściany”.

 Była próba szczepień obowiązko-
wych jak w Austrii. Od 1 marca w Pol-
sce będzie  obowiązek szczepień na 
COVID-19 dla służby zdrowia. Szcze-
pionkę muszą przyjąć wszyscy zatrud-
nieni w sektorze opieki zdrowotnej,  
medycy, jak i pracownicy niemedycz-
ni,  kadra administracyjna i technicz-
na. Z drugiej strony mamy luzowanie 
obostrzeń w kilku krajach Skandynawii, 
południa Europy czy Wielkiej Brytanii. 
W  Szwecji był i jest model oparty na 
myśleniu „co ma być, to będzie”. Pró-
bowała go powielić Polska parę mie-
sięcy temu...Tak propagowane pasz-
porty  covidowe też do końca  się nie 
sprawdziły. Przejechałam pół Europy 
latem ubiegłego roku.  Raz jeden, jedy-
ny byłam pytana o paszport covidowy. 
Żaden kraj, łącznie z Chinami, które to 
paskudztwo podrzuciły, nie jest krok 
przed wirusem. Jest krok za nim i za 
jego kolejnymi mutacjami.

– Nic dziwnego, że pracownik ochro-
ny zdrowia popada we frustrację, 
a pacjent, nawet „wyszczepiony”, nie 
wyzbywa się lęku. 

– Pan, jak wielu publicystów, używa 
terminu „ochrona zdrowia”. W „Soli-
darności” mamy Krajową Sekcję Służby 
Zdrowia. Akcentujemy aspekt służby, 
czyli misyjności”. Słowo „służba” nie-
którym  kojarzy się  ze służącym, co 
jest błędem popełnianym przez zarzą-
dzających systemem, ale niestety także  
przez pracowników, mających mylne 
pojęcie o roli zawodu. Rola misyjna, 
gdyż opiekowanie się pacjentem jest 
misją, powołaniem ze szczególnymi 
preferencjami, które nie wszystkim są 
dane. Musi być oczywiście zachowa-
na równowaga między poświęceniem, 
wykształceniem, czasem dla pacjenta, 
etosem zawodu i uczciwym wynagro-
dzeniem! Warunki pracy muszą być  
bezpieczne dla pacjentów, ale również 
dla tych, którzy troszczą się o nasze 
zdrowie. Jako związkowcy bardzo 
często się o to  upominamy, mając na 
względzie odpowiedzialność zawodową 
lekarzy, pielęgniarek czy diagnostów. 

– Nie zaniepokoiła Pani, jako czło-
wieka NSZZ „Solidarność”, dekla-
racja wyartykułowana przez Radę 
Dialogu Społecznego, w tym przez 
władze Związku i przez pracodaw-
ców, z apelem do rządu o wprowa-
dzenie obowiązkowych, powszech-

nych szczepień przeciwko COVID-19 
i wprowadzenia preferencji dla osób 
zaszczepionych? Dla NSZZ „Solidar-
ność” jest ważna sfera wolności, w je-
go etos wpisany jest gen wolności. 

– Ów apel był zaskoczeniem. Sta-
nowisko nie było z nami konsulto-
wane. Szczepienie na COVID-19 jest 
decyzją indywidualną. Ja ją podjęłam 
i moja rodzina również. Jeśli chodzi 
o dobrowolne, podkreślam, dobrowol-
ne szczepienie dzieci, to zawsze zależy 
od możliwie pełnej wiedzy medycznej 
i odpowiedzialności rodziców. Decyzja 
o przyjęciu i podpisywaniu tego typu 
stanowisk, jak to zrobiła RDS, w mojej 
ocenie była nieprzemyślana i podjęta 
bez respektowania zasad dialogu spo-
łecznego. Była ryzykowna. Nie szermu-
jąc etykietą „szur” (oszołom, radykał, 
zwolennik teorii spiskowych – dop. 
red.), „foliarz” (sekciarz – dop. red.), 
wszyscy musimy zachować pewne zasa-
dy. W części są one dobrowolne, w czę-
ści ograniczone przepisami, jak dystans 
i maseczki. Zachowywać standardy 
społeczne  powinniśmy. Wszyscy!

– „Gen wolności” to nie patogen.
– Ów gen nie przynosi szkody. By-

wał genem kreatywnym, spajającym 
nas jako Naród. Jako osoba trzykrotnie 
zaszczepiona, zakażona koronawiru-
sem po pełnym cyklu szczepień, która 
trudno przeszła COVID-19, mogę po-
wiedzieć tyle, że szczepienia nie dają 
„nieśmiertelności”, nie możemy ulegać 
mitom i nie do końca oczywistym za-
pewnieniom. Nie wszyscy zapewne 
nabierzemy po nich odporności. 

Ale  jest wskazaną przez  medyków 
metodą ochrony, nie możemy nie doce-
niać roli, jaką odegrały w historii ludz-
kości szczepienia! Szukajmy rozwiązań, 
które będą źródłem nadziei. I choć już 
nic nie będzie takie jak było, musimy 
znaleźć kotwicę, która  utrzyma nas 
na  powierzchni społecznego życia. 
Zamknięcie nas w domach – alienuje. 
W życiu społecznym i zawodowym 
potrzebna będzie nowa „socjalizacja”. 
Musimy wyjść z tego cienia. Zacząć żyć 
z wirusem. Oswoić go, a potem poko-
nać tak, jak pokonaliśmy komunę.  

– Jakby było mało problemów, po-
jawia  się tzw. dług zdrowotny. Setki 
tysięcy pacjentów nie otrzymało na 
czas właściwej opieki zdrowotnej. Co 
z chorymi niecovidowymi?

– Dług zdrowotny mieliśmy od 
zawsze. „Wyszczepienie” populacji 
w 80–90 procentach nie odwróci sy-
tuacji. Problem wynika z trwających 
dziesięciolecia zaniedbań dotyczących 
opieki zdrowotnej. Narastał przez zły 
system organizacji, przez brak profilak-
tyki i promocji zdrowego trybu życia, 
a w rezultacie – późnego wykrywania 

schorzeń, w tym onkologicznych i kar-
diologicznych. Zgony covidowe, zwłasz-
cza w przypadkach wielochorobowości, 
to właśnie ta  nadumieralność, która jest  
wynikiem zaniedbań wielu lat. COVID-
-19 postawił kropkę nad „i”. Być może 
rządzącymi wstrząśnie ten dramatyczny 
dług? Pozytywnie oceniamy z perspekty-
wy „Solidarności” przesiewowe progra-
my profilaktyczne, w tym wykrywania 
raka piersi i raka szyjki macicy. Z bie-
giem czasu powoli, ale jednak zmienia 
się świadomość. W przypadku badań 
raka prostaty oraz jelita grubego nadal 
jest bariera psychologiczna, podobnie 
przy depresji i innych  chorobach psy-
chicznych. Dla wielu z nas to nadal kwe-
stie wstydliwe. A jest to walka o życie!  

Wróćmy do  szczepień przeciw CO-
VID. Chodzi o to, aby ludzie zrobili to 
dobrowolnie i w ślad za tym nie szły po-
działy. Są inne śmiertelne choroby...

– To oczywiste. Porozmawiajmy także 
o zdrowiu  seniorów. Żyjemy dłużej. 
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ROZMOWA „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Nic nie będzie takie  
jak było

Rozmowa z Marią Ochman, od 2002 roku przewodniczącą Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, od 2015 roku członkinią Rady NFZ 

– Czy w odpowiedniej jakości życia? 
Śmiem wątpić, gdyż wysokość emery-
tur do tego nie uprawnia, zwłaszcza  do 
tego, by lepiej się odżywiać i korzystać 
z profilaktyki, z rehabilitacji neuro-
logicznej i fizjologicznej. Mamy leki 
dla seniorów. Jesteśmy w stanie zapa-
nować nad cukrzycą stopnia II, nad 
chorobami układu krążenia. Podczas 
obrad Narodowej Rady Rozwoju często 
rozmawialiśmy o polityce senioralnej. 
Powstał  moim zdaniem dobry projekt, 
który koordynuje działania resortów 
odpowiedzialnych (polityka rodzinna, 
zdrowie, samorządy terytorialne). De-
cyzje są konieczne już  teraz. Jesteśmy 
spóźnieni o dziesięciolecia! 

– Tymczasem utrzymuje się minuso-
wy wskaźnik przyrostu naturalnego. 
Polaków jest coraz mniej.

– Problem demograficzny dla ryn-
ku pracy, w perspektywie dwóch dekad, 
stanie się absolutnie dramatyczny. Jako 
Krajowy Sekretariat Zdrowia  NSZZ 
„Solidarność” od wielu  lat domagamy 
się skoordynowania opieki zdrowotnej 
i polityki senioralnej. Dziś ograniczamy  
ją jedynie do opieki społecznej. DPS-y 
są placówkami samorządowymi. Część 
władztwa nad nimi zachowuje Mini-
sterstwo Rodziny, ale nie są podmio-
tami działalności leczniczej, mimo że 
takimi być powinny. Rozmywa się pro-
blem odpowiedzialności finansowej, ale 
przede wszystkim społecznej. To bar-
dzo kluczowa kwestia wiarygodności 
państwa…

– Seniorom ma wystarczyć „trzyna-
sta” emerytura?

– Emerytury „13.” i „14.” proble-
mu nie rozwiązują. To są potrzebne 
ze wszech miar działania doraźne, 
ale wciąż nie rozwiązania systemowe. 
W Polsce te decyzje  odbierane są  jako 
doraźna działalność polityczna, skro-
jona na uzyskanie głosów na kolejną 
kadencję… dzięki zbudowaniu u czę-
ści wyborców przekonania, że jeśli dana 
partia przestanie rządzić, dzielić docho-
dy, to zmienią się ich adresaci i znikną 
programy prospołeczne oraz benefity z 
nimi związane. Polacy powszechnie nie 

Nic nie będzie takie jak 
było. Pojawiają się mutacje 
wirusa.  Działamy po omacku. 
Nie tylko w Polsce. Nie ma 
idealnego przepisu i nie ma 
powszechnego, a skutecznego 
rozwiązania. Działamy „od 
ściany do ściany”. Była próba 
szczepień obowiązkowych, 
jak w Austrii. Od 1 marca 
jest obowiązek szczepień 
na COVID-19 dla służby 
zdrowia. Szczepionkę muszą 
przyjąć wszyscy zatrudnieni 
w sektorze opieki zdrowotnej,  
medycy, jak i pracownicy 
niemedyczni.
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decydują się na pierwsze i na kolejne 
dzieci, bo nie mają poczucia stabilności 
systemu wsparcia. 
– Zastępowalność pokoleń, w per-
spektywie składek od pracujących, 
zasilających obecnie wypłatę eme-
rytur, już jest problemem?

– Temat na odrębną  debatę. Wywo-
ływaną przez „Solidarność” i toczoną od 
kilkunastu lat. Cieszymy się, że mamy 
możliwość przechodzenia na emerytu-
rę w wieku 60 i 65 lat. Jeśli chcemy sobie 
i naszym bliskim zapewnić minimum 
komfortu oraz pomoc, nie tylko społecz-
ną, mamy problem. W zdecydowanej 
większości, przechodząc na emeryturę, 
nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. 
Znaleźliśmy się w potrzasku. Oczeku-
jemy działań rządu. „Solidarność” chce 
skoordynowania emerytur, płac i sys-
temu ubezpieczeń. Mówiliśmy o tym, 
niemal jednym głosem, z profesorem 
Zbigniewem Religą, ministrem zdrowia, 
już w 2005 roku. Dodatkowy 1 procent 
w systemie opieki zdrowotnej i społecz-
nej powinien  trafiać na opiekę, umoż-
liwiając finansowe wsparcie na lata, po 
przejściu na emeryturę, gdy ktoś po-
trzebuje opieki. To quasi-podatek, który 
każdy z nas zaczyna płacić, gdy zaczyna 
pracować. Czy to powinny być środki fi-
nansowe agregowane na indywidualnych 
kontach czy, tak jak w zdrowiu, system 
solidarnościowy, to kwestia decyzji poli-
tycznej. Ale nie wolno nam jej odkładać 
ad calendas graecas. 

– Z finansowaniem zdrowia zawsze 
były problemy. Z Polskim Ładem po-
wrócił temat składki zdrowotnej…

– Środki z PKB na zdrowie znaczą-
co wzrosły, ale system zdrowia wcią-
gnie każde pieniądze. Czy poważnie 
rozmawiamy o efektywności wydawa-
nia środków? O usytuowaniu szpitali 
w bezpośredniej bliskości, o identycz-
nym zakresie świadczeń specjalistycz-
nych, z dobrze opłacanych procedur? 
System przez lata był kształtowany pod 
potrzeby jednej grupy zawodowej, a to 
sprzyjało i nadal sprzyja patologiom. 

– Lekarzy specjalistów jest za mało?
– Ilu jest lekarzy specjalistów decyduje  

polityka Ministerstwa Zdrowia i Naczel-
nej Izby Lekarskiej. Mieliśmy blokady 
w dostępie do specjalizacji, do dziś je 
mamy, sztywne liczby rezydentur na lu-
kratywnych specjalizacjach. I braki na 
tych kiepsko płatnych, czyli niedających 
możliwości „dorobienia”. Znamy rozmaite 
przykłady, choćby  dermatologów, którzy 
po studiach nie leczą pacjentów w szpi-
talach, nie ratują dzieci z alergiami, ale 
„ostrzykują” gwiazdy, celebrytów i cele-
brytki w prywatnych klinikach upiększa-
jących, w ośrodkach medycyny estetycz-
nej. Wobec takich faktów, podobnie jak 
wobec emigracji, państwo jest bezradne.

– Czy stać nas na tę „bezradność”?
– Państwo powinno działać. Poprzez 

ustawy, rozporządzenia, akty prawne, 
które muszą dać wyraz konkretnej, 
nierozmytej, iluzorycznej odpowie-
dzialności za zdrowie i bezpieczeństwo 
pacjentów. Te decyzje  muszą  także 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
środowiska. Dodatki covidowe, głęboko 
konfliktujące, nie tylko nie rozwiązują 
problemu, ale nawarstwiają konflikty 
i niszczą więzi społeczne. Czy po pan-
demii uda się nam je odbudować?

To pytanie retoryczne. Musimy.
Rozmawiał Artur S. Górski

Komisja Krajowa otrzymała projekt 
zmian do kodeksu pracy w trybie art. 
19 ustawy o związkach zawodowych 
Projekt  ma implementować do polskie-
go porządku prawnego dwie dyrektywy, 
to jest:
 dyrektywę Parlamentu Europejskie-

go i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie przejrzy-
stych i przewidywalnych warunków 
pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. 
UE. L Nr 186, str. 105)

 dyrektywę Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 
czerwca 2019 r. w sprawie równo-
wagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów 
oraz uchylającej dyrektywę Rady 
2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 
188, str. 79).
W projekcie znalazło się wiele cie-

kawych rozwiązań mających na celu 
ułatwienie pracownikom godzenia 
obowiązków rodzinnych z pracą oraz 
rozszerzenie zakresu informacji prze-
kazywanych pracownikom o warun-
kach zatrudnienia, a także zapewnienia 
większej ochrony pracownikom zatrud-
nionym w ramach terminowych umów 
o pracę.

Projekt zakłada wprowadzenie 
zmian dotyczących umowy o pracę na 
okres próbny oraz umowy o pracę na 
czas określony. Projekt nie modyfiku-
je okresu, na jaki może zostać zawarta 
umowa na okres próbny, ale zgodnie 
z propozycją umowę o pracę na okres 
próbny będzie zawierało się na okres 
nieprzekraczający:
1.  1 miesiąca – w przypadku zamiaru 

zawarcia umowy o pracę na czas 
określony krótszy niż 6 miesięcy;

2.  2 miesięcy – w przypadku zamiaru 
zawarcia umowy o pracę na czas 
określony wynoszący co najmniej 6 
miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
Dodatkowo strony będą mogły wy-

dłużyć w umowie te okresy, nie więcej 

jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to 
uzasadnione rodzajem pracy.

W przypadku umów o pracę na 
czas określony w uzasadnieniu do 
projektu ustawy można przeczytać, iż 
są one podyktowane nieuzasadniony-
mi różnicami w zakresie warunków 
wypowiadania umów o pracę pracow-
ników zatrudnionych na czas okre-
ślony w porównaniu z pracownikami 
zatrudnionymi na czas nieokreślony 
wskazywanymi przez Komisję Eu-
ropejską. Zgodnie z propozycją za-
wartą w projektowanych przepisach 
również w oświadczeniu pracodawcy 
o wypowiedzeniu umowy o pracę za-
wartej na czas określony powinna być 
wskazana przyczyna uzasadniająca to 
wypowiedzenie, o zamiarze wypowie-
dzenia pracownikowi umowy o pracę 
zawartej na czas określony pracodawca 
zawiadamia na piśmie reprezentującą 
pracownika zakładową organizację 
związkową, podając przyczynę uzasad-
niającą rozwiązanie umowy, a w razie 
ustalenia, że wypowiedzenie umowy o 
pracę zawartej na czas określony jest 
nieuzasadnione lub narusza przepisy o 
wypowiadaniu umów o pracę, sąd pra-
cy – stosownie do żądania pracowni-
ka – będzie orzekał o bezskuteczności 
wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa 
już rozwiązaniu – o przywróceniu pra-
cownika do pracy na poprzednich wa-
runkach albo o odszkodowaniu.

W projekcie przewiduje się również 
dodanie przepisu, zgodnie z którym 
pracownikowi będzie przysługiwało 
zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni 
lub 16 godzin w roku kalendarzowym 
z powodu działania siły wyższej, w 
pilnych sprawach rodzinnych spowo-
dowanych chorobą lub wypadkiem, 
jeżeli niezbędna jest natychmiastowa 
obecność pracownika, z zachowaniem 
prawa do połowy wynagrodzenia. Pra-
codawca będzie obowiązany udzielić 
tego zwolnienia na żądanie i w termi-

nie wskazanym przez pracow-
nika, zgłoszone najpóźniej 
w dniu korzystania z tego 
zwolnienia.

Proponuje się także doda-
nie w dziale siódmym kodeksu 
pracy rozdziału Ia. Urlopy opie-
kuńcze i art. 1731 kodeksu pra-
cy, zgodnie z którym pracowni-
kowi będzie przysługiwał urlop 
opiekuńczy w wymiarze do 5 
dni w roku kalendarzowym w 
celu zapewnienia osobistej opie-
ki lub wsparcia osobie będącej 
członkiem rodziny lub zamiesz-
kującej w tym samym gospodar-
stwie domowym, która wymaga 
znacznej opieki lub znacznego 
wsparcia z poważnych względów 
medycznych. Za członka rodziny 
będzie uważało się syna, córkę, 
matkę, ojca lub małżonka. Urlop 
będzie udzielany w dni, które są dla 
pracownika dniami pracy, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy. Za czas urlopu opiekuńczego 
pracownik nie zachowa prawa do wy-
nagrodzenia.

Nowe brzmienie zostanie nadane 
przepisowi kodeksu pracy odnoszące-
mu się do ochrony trwałości stosunku 
pracy pracownicy w ciąży, zgodnie z 
którym w okresie ciąży oraz w okresie 
urlopu macierzyńskiego, z którego pra-
cownica korzysta w związku z urodze-
niem dziecka, a także od dnia złożenia 
przez pracownika wniosku o udzielenie 
części urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyńskiego 
albo jego części, urlopu ojcowskiego 
albo jego części, urlopu rodzicielskiego 
albo jego części, oraz wniosku o ela-
styczną organizację pracy w rozumieniu 
nowego art. 1881§ 2 kodeksu pracy – do 
dnia zakończenia tego urlopu albo do 
dnia zakończenia pracy w ramach ela-
stycznej organizacji pracy, pracodawca 
nie może:

 prowadzić przygo-
towań dotyczących zamiaru rozwią-
zania stosunku pracy z tym pracow-
nikiem;

 wypowiedzieć ani rozwiązać sto-
sunku pracy z tym pracownikiem, 
chyba że zachodzą przyczyny uza-
sadniające rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia z jego winy i repre-
zentująca pracownika zakładowa or-
ganizacja związkowa wyraziła zgodę 
na rozwiązanie umowy.

 W projekcie proponuje się również 
zmianę mającą na celu wydłużenie 
wieku dziecka z 4. do 8. roku życia 
i tym samym wydłużenie okresu, 
w którym pracownikowi nie będzie 
można bez jego zgody polecać w go-
dzinach nadliczbowych, w porze 
nocnej, w systemie przerywanego 
czasu pracy, jak również delegować 
poza stałe miejsce pracy.

www.solidarnosc.org.pl

2 lutego 2022 r. rozpoczęły się 
konsultacje publiczne projektu 
ustawy o parkach narodowych 
przygotowanego przez Minister-
stwo Klimatu i Środowiska. Za-
miarem projektodawcy jest m.in. 
wprowadzenie scentralizowane-
go zarządzania, funkcjonującymi 
obecnie 23 parkami narodowymi, 
poprzez powołanie nowego pod-
miotu – Polskich Parków Narodo-
wych.

Jednocześnie ustawa miałaby w spo-
sób kompleksowy usystematyzować 
działalność parków narodowych w 
Polsce – do tej pory bowiem kwestie 
te regulowane były na mocy ustawy o 
ochronie przyrody, ale również w kil-
kudziesięciu innych, odrębnych, aktach 
prawnych.

Projekt ustawy, z oczywistych wzglę-
dów, wywołał silny rezonans w Krajowej 
Sekcji Pracowników Parków Narodo-
wych NSZZ „Solidarność”. Nie wgłę-
biając się w generalną ocenę kierunku 
proponowanych zmian, przedstawiciele 
sekcji bardzo mocno akcentują sprawy 
pracownicze. Należy podkreślić, że 
obecnie pracownicy parków naro-
dowych objęci są ponadzakładowym 
układem zbiorowym pracy zawartym 
przez stronę pracowników z reprezen-
tacją pracodawców. W związku z tym, 
z pracowniczego punktu widzenia, klu-
czowe jest takie sformułowanie zapisów 
nowej ustawy, aby nie ucierpiały intere-
sy zatrudnionych, którzy i tak należą do 
najsłabiej zarabiającej grupy pracowni-
ków sfery budżetowej – a więc by nie 
stracili oni ochrony w postaci układu 
zbiorowego.

– Niestety, aktualny kształt projek-
tu nie daje pewności, że te postulaty 
zostaną wzięte pod uwagę. Mało tego, 
pojawia się uzasadniony niepokój co 
do pozycji pracowników w nowym 
podmiocie – mówi Maciej Mażul, prze-
wodniczący sekcji.

Sam fakt przekształcenia się 23 
niezależnych jednostek w jedną, scen-
tralizowaną strukturę, powoduje iż 
trzeba odpowiednio dostosować ramy 
układowe, natomiast proponowana w 
projekcie ustawy ścieżka zawarcia no-
wego układu zbiorowego, tym razem 
już zakładowego, rodzi niebezpieczeń-
stwo, że strona silniejsza, tj. pracodaw-
ca, będzie chciała wymusić na stronie 
słabszej wprowadzenie niekorzystnych 
dla niej zmian lub jedynie pozorować 
działania zmierzające do zawarcia no-
wego porozumienia.

– Doświadczenie uczy, a takie sytuacje 
miały już miejsce w innych jednostkach 
budżetowych, że scenariusz zawarcia no-
wego układu zbiorowego pracy może być 
odkładany w czasie, a reprezentanci „Soli-
darności” mają iście diabelską alternatywę: 
albo muszą zgodzić się na nowe, gorsze, 
warunki albo pogodzić się z sytuacją, że 
negocjacje układowe nigdy nie zostaną sfi-
nalizowane – zwraca uwagę Przemek Pytel 
z Biura Branżowo-Konsultacyjnego Komi-
sji Krajowej – Dlatego, mając na względzie 
znaczenie, jakie dla pracowników parków 
narodowych  ma obecnie obowiązujący 
ponadzakładowy układ zbiorowy, bę-
dziemy uważnie śledzić przebieg rozmów 
przedstawicieli sekcji z panią minister 
Małgorzatą Golińską, odpowiedzialną za 
projekt ustawy z ramienia Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska.

www.solidarnosc.org.pl

Początek konsultacji zmian do kodeksu pracy
KOMISJA KRAJOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

znacznej opieki lub znacznego 
wsparcia z poważnych względów 
medycznych. Za członka rodziny 
będzie uważało się syna, córkę, 
matkę, ojca lub małżonka. Urlop 
będzie udzielany w dni, które są dla 
pracownika dniami pracy, zgodnie z 
obowiązującym go rozkładem czasu 
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Dla związków kluczowe jest zachowanie 
układu zbiorowego pracy
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Pierwszy przypadek koronawirusa 
w naszym kraju został odnotowany 4 
marca 2020 roku. To, co się działo do 
jesieni tamtego roku, było określane 
mianem pierwszej fali, choć z obecnej 
perspektywy trudno uznać to nawet 
jako... wstęp do późniejszych wyda-
rzeń. 

Wiosną i latem dzienna liczba no-
wych przypadków nie przekraczała kil-
kuset osób. Początkowo było to 200–300 
osób, latem 300–600, a jesienią zaczęło 
być już tylko gorzej: 1 września 2020 r. 
– 550, 1 października – 967, 1 listopada 
– 17 171. Szczytowy dzień nastąpił 10 
listopada. Wówczas na koronawirusa 
zachorowało ponad 25 400 osób. 

Zimą liczba nowych rozpoznań spa-
dła do poziomu „tylko” kilku tysięcy 
osób, ale wiosną 2021  roku zaczęła się 
trzecia fala. Szczyt nastąpił 1 kwietnia. 
Tego dnia liczba nowych zachorowań 
wyniosła dokładnie 35 253. 

Potem znowu zaczął następować 
spadek, by w lipcu zejść nawet poniżej 
100 osób dziennie. 

Czwarta fala zaczęła się w paździer-
niku i trwała do sylwestra. Szczytowy 
moment to 1 grudnia. Tego dnia zdia-
gnozowano 29 076 nowych przypad-
ków. W obecnej, piątej już, fali szczyt 
nastąpił 2 lutego br. – 56 051 nowych 
przypadków. 

Nie zdążyli 

Część osób z powodu koronawirusa 
trafiła do szpitali. Ich liczba, proporcjo-
nalnie do kolejnych fal epidemii, rosła 
i malała na przestrzeni minionych 
dwóch lat. Do października liczba ta nie 
przekraczała 2 tysięcy osób dziennie (w 
skali całego kraju), by szczyty osiągnąć 
pod koniec listopada 2020 (ponad 22 
tysiące osób) oraz w połowie kwietnia 
2021 (34 tysiące osób). 

Wiosną minionego roku zaczął na-
stępować wyraźny spadek i latem było 
to już „tylko” kilkaset osób. Tyle że od 
września w statystykach widoczny jest 
ponowny wzrost. Ostatnie dwa bliskie 
siebie szczyty odnotowane zostały 17 
grudnia ub.r. (24 004 osoby) oraz po 
chwilowym obniżeniu 15 lutego br. 
(18 941). 

Nie wszyscy wyszli ze szpitali. Do tej 
pory w Polsce zmarło 112 tysięcy osób 
(na 5,64 miliona, które zachorowały). 
Dodajmy, że na całym świecie łącz-
na liczba przypadków to 433 miliony, 
z czego 5,94 miliona osób zmarło. 

W tym czasie strategie walki z ko-
ronawirusem były różne, ale jedno, co 
nie zmieniło się przez cały ten czas, to 
elementarne zasady związane z higie-
ną. 

– Dystans, dezynfekcja i maseczki. 
Wszystkie modele symulacyjne, bardzo 
zaawansowane analizy, wskazują, że 
jest to w skali społecznej bardzo ważny 
element utrzymania pod kontrolą pan-

demii –  mówił już jesienią 2020 roku 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

Nie mniej ważne są 
szczepienia...

„Im więcej osób się zaszczepi prze-
ciwko koronawirusowi, tym ochrona 
będzie skuteczniejsza” – zachęca nie-
zmiennie polski rząd. 

Pierwsze dawki szczepionek zostały 
podane pod koniec grudnia 2020 roku, 
a już w styczniu 2021 roku osoby te 
miały możliwość powtórnego zaszcze-
pienia. 

W Polsce w pierwszej kolejności 
szczepionki zostały przygotowane dla 
osób najbardziej narażonych na zacho-
rowania z racji swoich zawodowych 
obowiązków. Byli wśród nich pracowni-
cy szpitali węzłowych, sektora ochrony 
zdrowia czy innych podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą, w tym 
stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
domów pomocy społecznej i miejskich 
ośrodków pomocy społecznej. To tak-
że osoby z aptek, punktów aptecznych i 
zaopatrzenia w wyroby medyczne, pra-
cownicy uczelni medycznych i studenci 
związanych z tym kierunków oraz per-
sonel pomocniczy i administracyjny w 
placówkach medycznych. 

W połowie stycznia 2021 roku ru-
szyła rejestracja na szczepienia dla se-
niorów (najpierw z najstarszych rocz-
ników, a następnie coraz niższych), a 
dokładnie miesiąc później dla kolej-
nych grup, jak np. nauczyciele, opie-
kunowie w żłobkach, pracownicy pla-
cówek pieczy zastępczej, bibliotekarze 
czy pracownicy pedagogiczni poradni 
psychologiczno-pedagogicznych.

Z czasem, właśnie w ten sposób, 
możliwość szczepienia otrzymywały 
kolejne grupy; pacjenci chorzy prze-
wlekle, coraz młodsze roczniki, służby 
mundurowe, a następnie osoby od 40 
roku życia, które wysłały formularz 
zgłoszeniowy w sprawie chęci zaszcze-
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Dwa lata pandemii na Pomorzu i w Polsce 
Liczba zachorowań w Polsce (2020–2022)

Liczba szczepień w Polsce  (2021–2022)

14 marca 2020 roku wystąpiły pierwsze przypadki koronawirusa na Pomo-
rzu. Na początku epicentrami zakażeń były placówki opiekuńcze, jak domy 
pomocy społecznej, ale wówczas nikt nie mógł się spodziewać, ile będzie 
kolejnych fal ani jak długo potrwają zmagania, które wpłynęły na sposób, 
w jaki teraz pracujemy, podróżujemy czy robimy zakupy oraz odwiedzamy 
miejsca publiczne.  

pienia, a także od 10 maja 2021, wszyscy 
chętni mający od 18 lat (jeszcze w maju 
do tej grupy dołączyli 16- i 17-latkowie, 
w czerwcu dzieci od 12 roku życia, a 
w grudniu 2021 maluchy mające 5 lub 
więcej lat). 

Efekt był taki, że po niespełna roku, 
w drugiej połowie października 2021, 
przynajmniej jedną dawkę otrzymało 
20 milionów 117 tysięcy osób (53 pro-
cent populacji), zaszczepionych w peł-
ni było 19 milionów 833 tysiące osób 
(52,3 procent populacji). Właśnie na 
tę datę zwracamy uwagę nieprzypad-
kowo, ponieważ wówczas rozpoczęło 
się podawanie dawki przypominającej 
(do tej pory otrzymało ją już ponad 11 
milionów osób, czyli około 30 procent 
populacji). 

...na które wystarczy 
e-skierowanie

„Chcemy, aby preparat przeciwko 
COVID-19 otrzymało jak najwięcej 
osób, w jak najkrótszym czasie. Leży 
to w interesie nas wszystkich, ponie-
waż szczepionka daje realne szanse na 
wyjście z pandemii” – można przeczy-
tać na rządowych stronach.  

Generowanie e-skierowania, które 
jest do tego potrzebne, następuje naj-
częściej automatycznie (tylko w nie-
których przypadkach pacjenci muszą 
zgłaszać się do lekarza po ten doku-
ment – dzieje się tak w sytuacji, gdy 
dana osoba nie ma numeru PESEL lub 
w przypadku konkretnych pacjentów ze 
wskazanymi chorobami). 

Jeśli natomiast pierwsze szczepienia 
mamy już za sobą, możemy zgłosić się w 
celu otrzymania dawki przypominającej. 
Tutaj koniecznym warunkiem jest, aby 
od poprzedniego szczepienia minęło 
pięć miesięcy. Przeciwnicy zwracają tym-
czasem uwagę, że zachorowania zdarzają 
się także wśród zaszczepionych. Tyle że 
jednocześnie... szczepienie przeciw ko-
ronawirusowi to najskuteczniejsza broń 
w walce z ciężkim przebiegiem choroby 
oraz śmiercią – przypominają specjali-
ści. – Pozwala uniknąć zachorowania na 
COVID-19 lub łagodnie przejść przez 
zakażenie. Ryzyko zgonu z powodu CO-
VID-19 wśród osób niezaszczepionych 
w stosunku do zaszczepionych jest blisko 
60 razy większe.

Tomasz Modzelewski

Liczba hospitalizacji w Polsce  (2020–2022)

Pierwszy przypadek 

koronawirusa w naszym 

kraju został odnotowany 

4 marca 2020 roku. To, co 

się działo do jesieni tamtego 

roku, było określane mianem 

pierwszej fali, choć z obecnej 

perspektywy trudno uznać 

to nawet jako... wstęp do 

późniejszych wydarzeń. 
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Słowa kardiologa obiegły polskie 
media razem z opisanym przykładem 
trzech pękniętych serc w ciągu jednego 
tygodnia, „co kiedyś zdarzało się nie-
zwykle rzadko”. Jaki ma to związek z 
koronawirusem? Profesor wskazuje na 
dwa elementy. 

Pierwszy z nich to strach przed zgła-
szaniem się do szpitali w okresie pan-
demii, a drugi to przeciążenie systemu 
opieki zdrowotnej na różnych pozio-
mach. – Dostępu do lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej czy zespołów 
ratownictwa medycznego – powiedział 
ekspert w dziedzinie kardiologii i wyja-
śnił, że obecnie wielu pacjentów trafia 
do szpitali nie w pierwszych godzinach 
zawału, kiedy są największe szanse na 
uratowanie mięśnia sercowego zabie-
giem otwierającym naczynia wieńcowe, 
ale po kilkunastu godzinach lub nawet 
dniach. – Część z nich tłumaczy, że po-
zostawała w domu kilka dni, bo są „ta-
kie trudne czasy”. Inni nie byli w stanie 
umówić się na wizytę do lekarza – rela-
cjonował profesor. 

Kłopot w tym, że nie ma jednej 
i prostej recepty na pozbycie się tzw. 
długu zdrowotnego. Zdaniem eks-
pertów trzeba docierać do pacjentów 
z edukacją i przekazem ukazującym 
skutki odkładania decyzji o szukaniu 
pilnej fachowej pomocy. 

– Należy jak najszybciej przywró-
cić sprawne funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia, aby znów z powo-
dzeniem ratować jak najszybciej ży-
cie i zdrowie pacjentów. Potrzebne są 
skuteczne rozwiązania organizacyjne, 
racjonalny podział zadań i odciążenie 
personelu medycznego od żmudnych 
zajęć niezwiązanych z leczeniem, na 
przykład administracyjnych – zasuge-
rował profesor Krzesiński. 

Z tym aspektem pandemii związana 
jest liczba osób, jakie zmarły. 

RAPORT „MAGAZYNU SOLIDARNOŚĆ”

Śmierć poza statystyką 
Dane, jakie są podawane prawie co-

dziennie, a przedstawiające liczbę osób, 
które zmarły, nie obejmują wszystkich 
elementów. Trzeba bowiem doliczyć 
jeszcze tzw. ukryte ofiary, określane też 
mianem zgonów ponadwymiarowych, 
czyli osób, które nie zostały zgłoszone 
bądź zdiagnozowane, a także te, które 
zmarły właśnie w związku z sytuacją w 
kraju i służbie zdrowia, o której mówił 
prof. Krzesiński.  

– Właściwą liczbą ofiar COVID-19 
w Polsce jest 200 tysięcy osób – stwier-
dził prof. Robert Flisiak, prezes Polskie-
go Towarzystwa Epidemiologów i Le-
karzy Chorób Zakaźnych oraz członek 
Rady Medycznej przy premierze. 

Przypomnijmy, że statystyki poka-
zujące zgony bezpośrednio związane 
z koronawirusem podają liczbę 112 
tysięcy osób (stan na końcówkę lutego 
2022).

– To są osoby zidentyfikowane, któ-
rym wykonano test i u których wykry-
to zakażenie. Poza tym są jeszcze zgony 
ponadwymiarowe, w których też bijemy 
rekordy. Szacuje się, że to jest drugie 
tyle – przyznał gorzko profesor Flisiak. 
– Mamy zdewastowany system, infra-
strukturę opieki zdrowotnej, a także 
najmniej w Europie lekarzy i pielęgnia-
rek w przeliczeniu na milion mieszkań-
ców. To są twarde dane raportowane od 
wielu lat przez Komisję Europejską. I to 
nie jest tak, że jesteśmy gdzieś na końcu 
peletonu. My jesteśmy daleko za peleto-
nem. Jeżeli nie ma personelu, to nawet 
gdyby był sprzęt, gdyby była infrastruk-
tura, niewiele można by było zrobić.

Także zdaniem organizacji Praco-
dawcy RP pandemia znacząco uwypu-
kliła istotny niedobór personelu me-
dycznego w Polsce. Od lat wskazywano, 
że w Polsce mamy najniższy w Unii 
Europejskiej oraz jeden z najniższych 
wśród krajów OECD wskaźnik liczby 

w sektorze ochrony zdrowia – zaapelo-
wali Pracodawcy RP. 

Pewnym ułatwieniem, które zostało 
rozpowszechnione właśnie w okresie 
pandemii, są e-recepty oraz e-skiero-
wania. 

Przez telefon i e-maila

Pacjenci nie muszą już osobiście 
odwiedzać lekarza, aby kontynuować 
leczenie. Po konsultacji telefonicznej 
bądź poradzie on-line mogą otrzymać 
e-receptę SMS-em lub e-mailem. 

– To wygodne rozwiązanie i szcze-
gólnie może się sprawdzić w okresach 
zwiększonej zachorowalności na infek-
cje, zarówno na te stale występujące, 
jak i nowe, szybko rozprzestrzeniają-
ce się – powiedział Tomasz Zieliński, 
wiceprezes lekarskiego Porozumienia 
Zielonogórskiego. – Choroby wiruso-
we, szczególnie te przenoszone drogą 
kropelkową, do szerzenia się potrze-
bują dość bliskiego kontaktu człowie-
ka chorego ze zdrowym. Do tej pory 
taki kontakt następował w rejestracji, 
w poczekalni, w gabinecie i w aptece. 
Rozwiązania e-zdrowia umożliwiają 
ograniczenie tego kontaktu, dzięki 
czemu możemy zatrzymać transmisję 
wirusa.  

Oprócz tego dla bezpieczeństwa 
pacjentów z COVID-19, których stan 
zdrowia pozwala na odbycie izolacji 
w domu, uruchomiony został program 
Domowej Opieki Medycznej. To sys-
tem zdalnego monitoringu parame-
trów chorych (saturacji krwi i tętna). 
Program pozwala na szybkie wykrycie 
osób, które ze względu na pogorsze-
nie stanu zdrowia powinny trafić na 
leczenie szpitalne. Pacjenci otrzymują 
pulsoksymetry jako narzędzie diagno-
styczne oraz korzystają z systemu Pul-

soCare do przekazywania i monitoro-
wania danych.

W całej problematycznej sytuacji da 
się zauważyć jeszcze jeden plus, który 
wpłynął na ograniczenie rozprzestrze-
niania się wirusa, nie tylko COVID-19, 
ale i grypy. To noszenie maseczek. Szan-
sę zakażenia się w każdym przypadku, 
jak wynika z raportu Polskiej Akademii 
Nauk, można zmniejszyć, starając się 
skrócić czas kontaktu, konsekwentnie 
utrzymując właściwy dystans prze-
strzenny, w rozmowie nie podnosząc 
głosu, a dodatkowo nosząc właśnie 
maseczkę, która starannie zakrywa usta 
i nos (nie mniej ważne jest częste mycie 
rąk i unikanie dotykania twarzy). 

Mówiąc natomiast o pośrednich 
problemach związanych z koronawiru-
sem, trzeba pamiętać o jeszcze jednym 
elemencie. 

To zaburzenia depresyjne 

– Być może dopiero za kilka lat się 
okaże, czy będziemy mieli do czynienia 
z falą depresji pocovidowych – zastrzegł 
psychiatra Jacek Koprowicz, kierownik 
Przychodni Zdrowia Psychicznego w 
Centralnym Szpitalu MSWiA w War-
szawie. – W wyniku długotrwałości 
sytuacji epidemicznej w Polsce i na 
świecie obserwujemy wiele objawów 
zaburzeń psychicznych spowodowa-
nych COVID-19. Poczucie zmęczenia, 
które towarzyszyło pacjentom w trak-
cie choroby, pozostaje wiele miesięcy 
po zakażeniu. Niektóre osoby przestają 
jeść, tracą na wadze, narzekają na zabu-
rzenia pamięci, wskazują na problemy 
z koncentracją, problemy z logicznym 
myśleniem, wyrażaniem swoich myśli. 
Pacjenci opisują także, że ciężko jest im 
przeczytać chociażby książkę, nie mogą 
skupić nawet na jednej kartce – wyliczył 
Jacek Koprowicz. 

Poczucie lęku, będące powikłaniem 
pocovidowym, a dość często występu-
jące, wiąże się z depresją. 

– Faza destrukcji, jaka pojawia się 
podczas pandemii, niezdolność do 
wykonywania pewnych czynności po 
przejściu zakażenia, gorsze funkcjono-
wanie w codziennym życiu... Obserwu-
jemy coraz więcej takich przypadków. 
W społeczeństwie narasta nerwowość, 
gniew i złość – przyznał dr Koprowicz. 
– U osób, które dodatkowo zmagają się 
na co dzień z ogromnym stresem, te 
wzmożone emocje i sytuacje stresowe 
mają prawo same w sobie wywołać za-
burzenia depresyjne. Działa to tak, że 
te bufory bezpieczeństwa, które do tej 
pory radziły sobie z tą dużą ilością stre-
su, zostały już wyczerpane i dochodzi 
do zaburzeń. 

Tomasz Modzelewski

Inne strony koronawirusa 

Dystans i maseczki są bardzo ważnymi elementami dla ograniczenia zasięgu 
epidemii.  
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Na spowolnienie rozprzestrzeniania się COVID-19 wpływa noszenie maseczek.

Liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa nie uwzględnia tzw. zgonów 
ponadwymiarowych  (2020–2022)
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– Już po kilku miesiącach epidemii widzieliśmy sporo problemów związanych z narastaniem długu zdrowotnego 
wśród pacjentów, a ten kłopot trwa i narasta. Oczywiście w różnych schorzeniach ma to różny charakter – zwrócił 
ostatnio uwagę dr hab. Paweł Krzesiński, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

lekarzy na tysiąc mieszkańców (wyno-
si on 2,415). Jest to wynik odległy od 
średniego poziomu tego wskaźnika dla 
Unii Europejskiej (3,8). 

– W związku z tym należy aktywnie 
działać, tak aby zwiększyć podaż pra-
cowników służby zdrowia i optymali-
zację wykorzystania zasobów ludzkich 
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Dane, jakie są podawane 
prawie codziennie, 
a przedstawiające liczbę osób, 
które zmarły, nie obejmują 
wszystkich elementów. 
Trzeba bowiem doliczyć 
jeszcze tzw. ukryte ofiary, 
określane też mianem zgonów 
ponadwymiarowych. Są to 
osoby, które zmarły w związku 
z pandemią, ale  np. nie miały 
rozpoznania koronawirusa. 
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GUS opublikował 7 lutego raport 
o strukturze wynagrodzeń według 
zawodów. Jako że publikacja jest 
przygotowywana cyklicznie co 
dwa lata, najnowszy raport to opra-
cowanie danych z lat 2018–20 i ich 
„uchwycenie” według stanu z paź-
dziernika 2020 roku. 

Raport GUS obejmuje statystyki 
z podmiotów gospodarki narodowej, 
które zatrudniają co najmniej 10 pra-
cowników. Opublikowane dane o za-
robkach dotyczą zatem 8,2 miliona 
osób. To najbardziej szczegółowa pu-
blikacja, przygotowana na podstawie 
wyników reprezentacyjnego badania 
struktury wynagrodzeń według zawo-
dów. Choć płace nominalnie od tego 
czasu wzrosły, dobrze widać zależności, 
które praktycznie się nie zmieniają. 

Sektor publiczny 
atrakcyjniejszy, ale...

Co do zasady: wynagrodzenia rosły 
wraz z wiekiem, poziomem wykształ-
cenia i stażem pracy, a także wraz ze 
wzrostem wielkości zakładu pracy.  

W podmiotach z sektora publiczne-
go średnie wynagrodzenie pod koniec 
2020 roku było na poziomie 6041,77 zł 
brutto. Przebiło ono płace w prywat-
nych firmach o 423 zł (o 7,5 proc.). 
Przeciętne wynagrodzenie dla wszyst-
kich sektorów objętych badaniem wy-
niosło 5748,24 zł brutto.

Przeciętnego wynagrodzenia nie 
osiąga ponad połowa Polaków, a wy-
nagrodzenie środkowe (mediana) jest 
o około tysiąc złotych mniejsze. 

Według GUS jedne z najniższych za-
robków notowali fryzjerzy, kosmetyczki 
i pokrewne zawody (nieco ponad 3000 
zł brutto, ale bez „napiwków”, pod po-
jęciem wynagrodzenia GUS rozumie 
pensję, honoraria i dodatki. Średnio co 
11 złotówka w wypłaconym pracow-
nikowi wynagrodzeniu była efektem 
premii lub nagrody). 

Najgorzej opłacana jest branża gastro-
nomiczna i hotelarstwo. Do najsłabiej 
opłacanych należeli zatrudnieni sklasy-
fikowani w średnich grupach: pomoce i 
sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 
–3242,51 zł, pracownicy wykonujący 
prace proste związane z przygotowy-

waniem posiłków – 3211,27 zł, kelnerzy 
i barmani – 3067,74 zł, fryzjerzy, kosme-
tyczki i pokrewni – 3016,06 zł.

Zdecydowanie najwięcej zarabia się 
w informacji i komunikacji, gdzie kró-
lują firmy IT. Wyprzedzają finansistów 
i pracowników zatrudnionych w gór-
nictwie. Pierwsze dwa miejsca pod 
względem wysokości przeciętnego wy-
nagrodzenia zajmowali przedstawicie-
le władz publicznych, wyżsi urzędnicy 
i kierownicy, a w tym dyrektorzy gene-
ralni i zarządzający (15 838,29 zł) oraz 
kierownicy do spraw technologii infor-
matycznych i telekomunikacyjnych (15 
147,11 zł). Specjaliści z dziedziny prawa 
to średnia – 10 916,09 zł, lekarze – 10 
909,24 zł, kierownicy do spraw sprze-
daży, marketingu i rozwoju – 10 854,08 
zł, analitycy systemów komputerowych 
i programiści – 10 504,38 zł, kierownicy 
do spraw obsługi biznesu i zarządzania 
– 10 445,25 zł.

Kobiety czy mężczyźni? 

W statystykach widać zróżnico-
wanie zarobków względem płci. Męż-
czyźni otrzymywali  zarobki przeciętnie 
o15 proc. (783,08 zł brutto) wyższe niż 
kobiety. Najmniejsze różnice w wysoko-
ści wynagrodzenia przeciętnego według 
płci (70 zł) występowały w sekcji „dzia-
łalność w zakresie usług administrowa-
nia i działalność wspierająca”. To jedna 
z trzech sekcji, w których kobiety za-
robiły więcej niż mężczyźni. Dwie inne 
to: „pozostała działalność usługowa” i 
„działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości”.

Średnia to średnia?

Posady urzędnicze i analiza płac 
urzędniczych pokazały, jak dużym 
uogólnieniem jest średnie wynagro-
dzenie, które wyniosło ok. 5750 zł 
brutto. W tym czasie połowa zatrud-
nionych urzędników otrzymywała wy-
nagrodzenie poniżej 4702,66 zł brutto. 
To ich mediana, czyli wynagrodzenie 
środkowe.

Co dziesiąty pracownik zarabiał 
pod koniec 2020 roku mniej niż 2720 
zł brutto i w 97 proc. dotyczyło to osób 
zatrudnionych w prywatnych firmach. 
Z kolei 10 proc. najlepiej zarabiających 

otrzymało wynagrodzenie przekracza-
jące 9385 zł brutto.

Uwaga, w okresie, którego dotyczą 
statystyki, minimalna płaca wynosiła 
2600 zł brutto. Progu tego nie przekra-
czało 7,8 proc. zatrudnionych, czyli 642 
tys. osób. W październiku 2020 roku w 
podmiotach o liczbie pracujących 10 i 
więcej osób niższe niż przeciętne wyna-
grodzenie (5748,24 zł brutto) otrzymało 
65,6 proc. ogółu zatrudnionych.  

Być szefem w Warszawie

Średnie zarobki w województwach 
pokazały, co nie jest niespodzianką, że 
największe pieniądze wypłacają pra-
codawcy w stolicy. Drugim regionem 
pod tym względem jest Dolny Śląsk 
i stolica regionu Wrocław. Z tyłu po-
zostają regiony: lubelski, podkarpacki, 
warmińsko-mazurski i świętokrzyski.W 

Prawda (statystyczna) o naszych wynagrodzeniach  
Mediana wynagrodzenia brutto według regionów (NUTS2 – regiony 2016)
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przypadku dyrektorów zarządzających 
płace najczęściej przekraczały 15 000 zł 
brutto. 

Do najbardziej licznych grup za-
wodów należą: pracownicy sprzedaży 
w sklepach (4,6 proc. ogólnej liczby 
zatrudnionych), nauczyciele szkół 
podstawowych i specjaliści do spraw 
wychowania małego dziecka (4 proc.) 
oraz specjaliści do spraw administracji 
i zarządzania (4 proc.). W tych trzech 
grupach pod koniec 2020 roku praco-
wało łącznie 1 mln 31 tys. osób, a 77 
proc. pracowników stanowiły kobiety.

W październiku 2020 roku w pod-
miotach gospodarki narodowej o licz-
bie pracujących 10 i więcej osób było 
zatrudnionych 8 189 tys. osób, o 2,8 
proc. mniej niż w październiku 2018 
roku. 43,2 proc. zatrudnionych posia-
dało wykształcenie wyższe, a 60 proc. 
było w wieku mobilnym (18–44 lata).

Metodologia 

Badanie struktury wynagrodzeń 
jest realizowane zgodnie z metody-
ką europejskiego badania Structure 
of Earnings Survey, dlatego GUS-
-owskie badania wynagrodzeń mogą 
być porównywane z wynagrodzenia-
mi zatrudnionych w innych krajach 
Unii Europejskiej. Wyniki badania 
struktury wynagrodzeń umożliwiają 
opracowanie rozkładów zatrudnio-
nych według kryteriów, takich jak: 
płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż 
pracy, wykonywany zawód oraz cech 
charakteryzujących zakłady pracy, ro-
dzaju działalności, sektora własności, 
wielkości zakładu, wysokości wyna-
grodzenia oraz mierników zróżnico-
wania płac, takich jak mediana.
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Porównanie PKB (USD) i parytetu siły nabywczej (dolar 
międzynarodowy)  – wybrane państwa
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W opisach stanu gospodarek po-
szczególnych państw pojawiają się 
często dwie wartości: PKB (produkt 
krajowy brutto) i PKB PSN (parytet 
siły nabywczej). Tylko w jednym 
przypadku te wartości są sobie rów-
ne – dzieje się tak w USA. 

Parytet siły nabywczej jest wyrażany 
w tzw. dolarach międzynarodowych. Jest 
to umowna waluta stworzona na bazie 
dolara amerykańskiego, służąca do wy-
rażania realnego poziomu PKB i jego 
składowych, to znaczy do wyeliminowa-
nia wpływu różnic w poziomach cen mię-
dzy poszczególnymi państwami. Krótko 
mówiąc, za pomocą tej umownej waluty 
najlepiej można określić siłę nabywczą 

ludności danego kraju. Teoretycznie za 
jednego dolara międzynarodowego moż-
na kupić taką samą część określonego ko-
szyka dóbr i usług w każdej gospodarce. 
Kurs dolara międzynarodowego w walu-
cie lokalnej danego państwa ustala się na 
podstawie różnicy między siłą nabywczą 
dolara amerykańskiego w Stanach Zjed-
noczonych a jego siłą nabywczą w porów-
nywanym państwie.

Gdy spróbujemy przeanalizować po-
szczególne gospodarki i popatrzymy na 
wartości PKB na osobę i porównamy do pa-
rytetu siły nabywczej na osobę, to doskonale 
widać, gdzie za tę samą (nominalnie) kwotę 
można kupić więcej, a gdzie mniej. 

Na początek weźmy Polskę: PKB per ca-
pita (na osobę) za rok 2021 wyniósł 17 318 

dolarów amerykańskich, a parytet siły na-
bywczej to już 37 323 dolary międzynaro-
dowe. Dla porównania, w Norwegii (dane 
z 2015 roku) te wartości to 74 822 USD, 
a parytet siły nabywczej – 68 430 dolarów 
międzynarodowych. Tak więc za tę samą 
sumę (w przeliczeniu na dolary) w Pol-
sce można kupić o wiele więcej towarów 
czy usług niż w Norwegii. Ale przeciętny 
Norweg przy tamtejszych zarobkach i tak 
ma sporo większe możliwości. Świadczy to 
też o tym, że Norwegia dla zarabiających 
w Polsce jest bardzo drogim krajem, a dla 
Norwegów Polska – tanim.

Na wykresie – kilka wybranych kra-
jów, porównanie PKB i parytetu siły 
nabywczej. 

(mk)

Gdzie drogo, gdzie tanio
                                                                                                        74 822
                                                                                              68 430

                                                                                50 842
                                                                                  52 801

                                                                                                 70 392
                                                                                 51 842

                17 318
                                                      37 323

                       20 152
                                                   35 512

                              24 237
                                            31 965

              15 531
                                       29 474

                         21 145
                                       29 058

8054
                         21 689
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27 marca 1981 roku w godzinach od 
8 do 12 stanął w strajku ostrzegawczym 
niemal cały kraj. Kryzys bydgoski do-
prowadził do rejestracji NSZZ „Solidar-
ność” Rolników Indywidualnych. 

Gospodarka w 1981 roku znalazła 
się na skraju bankructwa. Narastała fala 
protestów społecznych, przybierająca 
zorganizowane formy w ramach akcji 
organizowanych przez NSZZ „Solidar-
ność”, PZPR zdawała się tracić kontrolę 
nad społeczeństwem, a do gry weszły 
resorty siłowe, głównie obrony naro-
dowej z gen. Wojciechem Jaruzelskim 
na czele.

(stacjonowały tam m.in. Kerczeński Sa-
modzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznaw-
czego – wyposażony m.in. w Su-24MR 
oraz Sewastopolski Pułk Śmigłowców) 
wylądowały 54 samoloty An-12 i osiem-
naście Ił-76. Było to tuż po zażegnaniu 
konfliktu bydgoskiego.

Kolejne gigantyczne manewry wojsk 
Układu Warszawskiego o kryptonimie 
„Zapad ’81” z września 1981 roku pro-
wadzone były na całym granicznym ob-
szarze Polski  i ZSRR. Armia Radziecka 
osiągnęła pełną gotowość do zbrojnej 
interwencji w Polsce w listopadzie 1981 
roku. Dowódcy UW i partyjny trzon w 

rzystwie wicewojewody Bąka i proku-
ratora Pejki. Zażądali opuszczenia sali 
w ciągu kwadransa. Oficerowie MO 
zdecydowali o rozwiązaniu siłowym.

Słynący z impulsywnego charak-
teru Jan Rulewski postanowił tam zo-
stać. Lech Wałęsa telefonicznie, łączony 
przez sekretariat WRN, próbował uspo-
koić Rulewskiego. I sekretarz KW PZPR 
Henryk Bednarski telefonował do mi-
nistra Stanisława Cioska i do wicepre-
miera Rakowskiego. Ci pozostawili bieg 
spraw bydgoskim organom.

Argument siły

O godzinie 20 do sali wkroczyły 
dwie kompanie milicjantów z Bydgosz-
czy i pluton zomowców w „cywilkach”. 
Dowodził mjr Bednarek. 116 milicjan-
tów weszło bez broni palnej, bez pałek 
i gazu. Milicjanci używali siły fizycznej 
i chwytów obezwładniających. W od-
wodzie czekało 80 słuchaczy szkoły 
milicyjnej ze Słupska. Akcja miała 
chaotyczny przebieg. Funkcjonariusze 
(„cywilni”) utworzyli kordon. Akcję 
milicja sfilmowała i nagrała. 

Milicjanci w budynku urzędu pobi-
li Jana Rulewskiego, przewodniczącego 
MKZ NSZZ „S” w Bydgoszczy, Michała 
Bartoszcze (lat 67), delegata chłopskiej 
„Solidarności”, oraz działacza „S” Ma-
riusza Łabentowicza. Na ich głowy spa-
dły ciosy.

Biskup Jan Michalski pytał w czasie 
niedzielnej mszy świętej 22 marca 1981 
roku: 

– Dlaczego tam zostali pobici nasi 
bracia? 

Nikt na to dotąd odpowiedzieć nie 
umie. Czy była to prowokacja, mająca 
wywołać społeczny gniew i posłużyć 
jako pretekst do siłowych rozwiązań 
wobec całego NSZZ „Solidarność”?

Kryzys

Informacje rozeszły się po całym kra-
ju. Bydgoski incydent przekształcił się w 
ogólnopolski kryzys. Pobicie działaczy 
„Solidarności” wywołało wzburzenie. 
Region bydgoski ogłosił dwugodzinny 
strajk, a Krajowa Komisja Porozumie-
wawcza wezwała do gotowości strajko-
wej „z powodu ataku na związek, jego 
władze i obrazę godności związku”. 

Środki masowego przekazu PRL 
prowadziły akcję propagandowego 
szczucia, wymierzoną w Rulewskiego. 
Sugerowano, że przewodniczący bydgo-
skiej „S” dokonał „samookaleczenia”, że 
jest „synem folksdojcza”. 

22 marca 1981 roku w Warszawie 
doszło do spotkania przedstawicieli 
„Solidarności”, w tym Lecha Wałęsy, 
z delegacją rządową z wicepremierem 
Mieczysławem Rakowskim na czele. 
Podczas obrad KKP w nocy z 23 na 
24 marca w Bydgoszczy Lech Wałęsa 
sprzeciwił się rozpoczęciu strajku gene-
ralnego, godząc się na ostrzegawczy. 

– Apeluję do takich panów jak Ja-
cek Kuroń i Karol Modzelewski, aby 
zaprzestali wchodzenia na tą drogę, by 
nie zmuszali mnie, bym ujawnił rzeczy, 
które będą rzucały cień na nas wszyst-
kich – apelował Wałęsa.

– Czy zgodzimy się, by związek był 
kierowany przez jednego człowieka, 
którego autorytet gwałtownie wzrośnie, 
który uzyska ustępstwa władzy i będzie 
on jeden tym, który zażegnał sytuację? 
Czy ma to być związek tego człowieka, 
czy będzie on kierowany przez kolek-
tyw – dopytywał rozemocjonowany 
Zbigniew Bujak.

Ustalono, że w razie braku reakcji 
władz 31 marca 1981 r. rozpocznie się 
okupacyjny strajk generalny. W ko-
munikacie KKP stwierdzono, że mia-
ła miejsce „prowokacja wymierzona 
w rząd premiera Wojciecha Jaruzel-
skiego”. 

27 marca 1981 r. odbył się zapo-
wiedziany cztero- lub dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Dzień wcześniej 
gen. Wojciech Jaruzelski w rozmowie 
z prymasem Stefanem Wyszyńskim 
wyraził zgodę na powstanie wiejskiej 
„Solidarności”. Do strajku generalnego 
nie doszło. 30 marca 1981 r. zawarto 
porozumienie warszawskie. Władze 
zobowiązały się wyjaśnić sprawę po-
bicia, ukarać winnych, zgodzić się na 
rejestrację „Solidarności” Rolników 
Indywidualnych, co nastąpiło 12 maja 
1981 r. 

Radiowy głos 

Zajścia na sali WRN, wraz z nagra-
niami, po dwóch tygodniach przedsta-
wił Jarosław Kamieński w reportażu 
Polskiego Radiu pt. „Rozwaga prosi o 
głos”.    

– Jeden z funkcjonariuszy milicji 
oddzielił się, gdy śpiewaliśmy hymn. 
Uderzył mnie pięścią w twarz. Myśmy 
powiedzieli od razu, że nie będziemy się 
bronić. Złapaliśmy się pod ręce, kobiety 
weszły do środka i śpiewaliśmy „Jeszcze 
Polska nie zginęła” – mówił Jan Rulew-
ski ze szpitala. Lekarze stwierdzili u 
niego wstrząśnienie mózgu, stłuczenia, 
uszkodzenie dziąseł. 

– Zauważyłem w pewnym momen-
cie, że Rulewski leży na ziemi, że jest 

kopany. Pamiętam jednego funkcjo-
nariusza milicji, który był szczególnie 
aktywny. Wyżywał się na Rulewskim – 
opowiadał  wiceprzewodniczący MKZ 
Bydgoszcz Antoni Tokarczuk, później-
szy poseł Porozumienia Centrum.  

– Rulewski został dodatkowo zmal-
tretowany, ponieważ został wyrzucony 
w miejscu, gdzie znajdowała się brama, 
metalowa – mówił lekarz Grzegorz 
Hauslinger.  

Michałowi Bartoszcze milicjanci 
złamali żuchwę.  

– Miałem zabrać głos w sprawach 
rolników. Zerwali posiedzenie rady. Ja 
nie mogę mówić, ja w czasie okupacji 
cały czas byłem z bronią w ręku, w 1944 
roku poszedłem na front, a dziś mnie 
tak sponiewierano. Dawali mi odzna-
czenia, budowniczemu Polski Ludowej, 
a skopali jak zwierzę. Prosiliśmy majo-
ra, że uzgodnimy komunikat, wyjdzie-
my spokojnie, a on dał rozkaz szarań-
czy – powiedział Bartoszcze w Polskim 
Radiu. 

Pytania 

Generał Wojciech Jaruzelski zgro-
madził pełnię władzy wojskowej 
(głównodowodzący, szef MON), rzą-
dowej (premier od lutego 1981 r.) i od 
października 1981 r. także partyjnej, 
jako I sekretarz KC PZPR. 15 marca 
1981 r. odbyło się spotkanie kierow-
nictw MON i MSW i dokonano „oceny 
przygotowań na wypadek konieczności 
wprowadzenia stanu wojennego”. Czy 
19 marca 1981 sytuacja wymknęła się 
spod kontroli i nie była zaplanowaną 
prowokacją? Czy to sami przywódcy 
„S”  spowodowali przejście związku do 
defensywy? Czy mogli podjąć ogrom-
ne ryzyko? Były siły, którym zależało na 
zdestabilizowaniu sytuacji. Bez odpo-
wiedzi pozostaje pytanie, jakim trafem 
w ręce dziennikarzy radiowców szybko 
trafiło nagranie wykonane przez mili-
cjantów w sali WRN, na którym słychać 
krzyki bitych ludzi?

27 marca 1981 roku I sekretarz KC 
PZPR Stanisław Kania i gen. Wojciech 
Jaruzelski podpisali dokument pt. „Myśl 
przewodnia wprowadzenia na teryto-
rium PRL stanu wojennego”.  

Artur S. Górski 

HISTORIA

KRYZYS BYDGOSKI 1981

Z manewrami wojsk Układu Warszawskiego w tle
Od 16 marca do 7 kwietnia 1981 roku w Polsce i sąsiednich republikach sowieckich odbywały się manewry wojsko-
we Układu Warszawskiego o kryptonimie „Sojuz ’81”. Sytuację na poligonach i ich zapleczu analizował marszałek 
Wiktor Kulikow, naczelny dowódca Zjednoczonych Sztabów Generalnych Układu Warszawskiego. W trzecim dniu 
wojskowych ćwiczeń wybuchł „kryzys bydgoski”.   

Czołgi na pozycjach.

„Sojuz”

Od 1980 roku istniał plan wprowa-
dzenia sojuszniczych wojsk do Polski. 
Dowództwo Układu Warszawskiego 
obawiało się, że wybuchnie tu wojna 
domowa, co osłabi blok wschodni. 
Plany te potwierdziły też ujawnione 
później meldunki płk. Ryszarda Kukliń-
skiego z samego Sztabu Zjednoczonych 
Sił Zbrojnych UW. 

Zimowe manewry wojsk Układu 
Warszawskiego z 1980 roku miały być 
przeprowadzone na niespotykaną skalę 
według pierwszych planów bez udziału 
„ludowego” Wojska Polskiego. Można 
było to interpretować jako groźbę inter-
wencji. Nie było na to zgody gen. Jaru-
zelskiego, ministra obrony narodowej, 
gen. Siwickiego, szefa sztabu WP oraz 
kierownictwa partyjnego ze Stanisła-
wem Kanią na czele. 

Nad przebiegiem kolejnych ma-
newrów wiosną 1981 roku „Sojuz ’81” 
czuwał szef Sztabu Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych UW gen. Anatolij Gribkow. 
W ćwiczeniach wzięło udział 25 dywi-
zji (!). Zakończono je 9 kwietnia 1981 
roku. Jednak pozostały dywizyjne i puł-
kowe węzły łączności oraz w kolejnych 
tygodniach powstało 18 następnych 
węzłów. Kontynuowano przerzucanie 
i przegrupowywanie wojsk. Nocami 
od 8 do 10 kwietnia 1981 r. na lotnisku 
sowieckim w Brzegu na Opolszczyźnie 

Moskwie mieli już wtedy pewność, że 
sprawy wzięli w swe ręce ich polscy to-
warzysze. 

Kulminacja

19 marca 1981 roku doszło do kul-
minacji kryzysu w relacjach władz PRL 
i „Solidarności”. Tego dnia (czwartek) 
w budynku Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy miała miejsce sesja Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej, na któ-
rą zaproszono przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” i mieszkańców wsi. 
Przedstawicielem rolników był m.in. 
Michał Bartoszcze, ojciec Romana 
i Piotra, działaczy „S”, wydawca „Ży-
wią i bronią” (Piotr został zamordo-
wany 9 lutego 1984 r.). „Solidarność” 
reprezentowali m.in.: Mariusz Łabento-
wicz, Jan Rulewski, Antoni Tokarczuk, 
prawnik i rzecznik bydgoskiego MKZ 
Jarosław Wenderlich. 

Związkowcy i chłopi domagali się 
zgody na rejestrację związku zawodo-
wego rolników. Nie zostali dopuszczeni 
do głosu. Edward Berger, przewodni-
czący Wojewódzkiej Rady Narodowej, 
zamknął posiedzenie. Związkowcy na 
znak sprzeciwu pozostali w sali obrad.

O godzinie 19 do sali wkroczyła 
kompania Milicji Obywatelskiej i kilku 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Dowodził nimi mjr Henryk Bednarek, 
dowódca bydgoskich ZOMO, w towa-

Rozwiązanie siłowe.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
19,2 proc. – o tyle wyższa była dyna-
mika produkcji sprzedanej przemysłu 
w styczniu 2022 r. w porównaniu z 
analogicznym miesiącem ubiegłego 
roku.

2,3 proc. – o tyle większe było 
zatrudnienie w sektorze przedsię-
biorstw w styczniu tego roku w 
porównaniu ze styczniem 2021 r.

8,3 proc. – według wstępnych 
danych o tyle były wyższe ceny 
produkcji budowlano-montażowej 
w styczniu 2022 r. w porównaniu z 
analogicznym miesiącem poprzed-
niego roku.

14,8 proc. – o tyle wzrosły ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu 
w styczniu tego roku w porównaniu 
ze styczniem 2021 roku.

9,2 proc. – o tyle wyższe były ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych 
w styczniu 2022 r. w porównaniu ze 
styczniem roku ubiegłego.

6064,24 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w stycz-
niu tego roku. W porównaniu z grud-
niem 2021 r. spadło o 8,7 proc.

5,6 proc. – to styczniowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W porównaniu 
z grudniem ubiegłego roku wzrosła 
o 0,2 proc.

LICZBA MIESIĄCA

600 000 

Lekarstwo rodem z 1630 roku

– Dziś jest absolutnie jasne, że Moskwa odrzuca dialog i współpracę, ale 
gdy Putin dochodził do władzy 20 lat temu, nie było to takie oczywiste. Być 
może uświadomienie sobie tego zajęło nam zbyt dużo czasu, a Polacy lepiej 
rozpoznali sedno rosyjskiej polityki.

ambasador Niemiec w Polsce, Arndt Freytag von Loringhoven 
w szóstym dniu najazdu Rosji na Ukrainę 

Tylu uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska 
do 4 marca 2022 roku, czyli w dziewiątym 
dniu rosyjskiej agresji na Ukrainię. 

Malta

Chorwacja

Hiszpania

Grecja

Czechy

Francja

Niemcy

Szwecja

POLSKA

Litwa

Dania

Słowacja

Zmiany wydatków konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem 
(w proc.)

                                                                                          22,2 
                                                                           16,2 
                                                                        15,8
                                                                        15,6
                                   8,7 
                             7,6 
               4,8 
         3,8
       3,3
   2,8
 2,4
 2,3

                                                                           16,2                                                                            16,2 
                                                                        15,8                                                                        15,8
                                                                        15,6                                                                        15,6
                                   8,7 
                             7,6 

W 2020 roku wydatki mieszkańców Unii 
Europejskiej zmniejszyły się o największe w 
historii dostępnych danych 8 proc. Spadek 
dotyczy wszystkich państw Unii. Największe 
obniżenie wydatków na konsumpcję – 22,2 

proc. – nastąpiło na Malcie. Następne w ko-
lejności były Chorwacja, Hiszpania i Grecja 
(około 16 proc.). Najmniej ograniczali wy-
datki mieszkańcy Słowacji i Danii (2,3 i 2,4 
proc.) oraz Litwy i Polski (2,8 i 3,3 proc.).

Przez pandemię wydajemy coraz mniej

Czy przeciwepidemiczny lek z XVII 
wieku mógł być skuteczny? Naukowcy 
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z Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu i Uniwersytetu Wrocławskiego po-
stanowili to sprawdzić. Postawili sobie za 
cel odtworzenie staropolskiego medyka-
mentu o nazwie Teriak według przepisu 
licencjonowanego aptekarza z 1630 roku. 
Wyzwaniem okazało się już skompleto-
wanie wszystkich składników substancji, 
których było aż… 71. Naukowcy musieli 
zdobyć między innymi mięso żmii i tak 
zwany strój bobrowy (wydzielinę z gru-
czołów zapachowych tego zwierzęcia).

W 2021 roku w Chinach zainstalowa-
no więcej mocy wytwórczych morskich 
elektrowni wiatrowych niż w jakimkolwiek 
innym kraju w ciągu ostatnich pięciu lat. For-
bes podaje, że Państwo Środka wykorzystuje 
prawie połowę światowej energii wiatrowej 
– 26 gigawatów. Jeśli chodzi o całą generację 

energii słonecznej i wiatrowej, w 2021 roku 
w Chinach dodano aż 101 gigawatów mocy 
odnawialnej. Paradoks stanowi fakt, że obec-
nie państwo to emituje najwięcej dwutlenku 
węgla na świecie. Na razie Xi Jinping, chiński 
przywódca, zapowiada, że do 2060 roku jego 
kraj osiągnie zerową emisję netto.

Wszystko 
z różnych 

kooperatyw...
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Dawne formy niekiedy wracają pod 
nowymi nazwami. Przykładem jest pojęcie 
kooperatywy społecznej, której znaczenie 
w zasadzie odpowiada dawnej spółdzielni. 
Jako kooperatywę społeczną określa się 
niewielkie stowarzyszenie, którego członko-
wie decydują się na wytwarzanie dóbr na 
potrzeby lokalnej społeczności. Decyzje są 
podejmowane w głosowaniach, przy czym 
głos każdego członka liczony jest tak samo. 
Kooperatywy społeczne powstały jako alter-
natywa dla korporacyjnego modelu oparte-
go na ogromnej liczebności i ścisłej hierar-
chii. Ich pomysłodawcy postulują  „powrót 
do korzeni” – małych �rm, w których wszyscy 
się znają, a zyski są sprawiedliwie dzielone. 

Co ciekawe, chociaż w kooperatywach 
z de�nicji nie uznaje się outsourcingu 
zadań (na przykład z powodu chęci ob-
niżenia kosztów), wchodzą one niekiedy 
w kontakty z innymi lokalnymi koopera-
tywami społecznymi. Najbardziej znana 
sieć kooperatyw funkcjonuje w baskij-

Współczesne spółdzielnie

skim mieście Mondragon – wszystkie 
zrzeszone w niej malutkie przedsiębior-
stwa zatrudniają łącznie sto tysięcy pra-
cowników.

Państwo truciciel, które chce być eko

W poprzednim numerze „Magazynu” 
w naszej rubryce była mowa o rodzicach 
helikopterach, czas na ich ekstremalną 
wersję. Rodzice kosiarki nie ogranicza-
ją się do kontrolowania dziecka – chcą 
kształtować całe jego otoczenie! O ile 
helikopter męczy nauczyciela lub trenera 
wymaganiami i pretensjami, o tyle kosiar-
ka rozpocznie batalię mającą na celu po-
zbycie się niespełniającej jego wymagań 
osoby z klasy, a najlepiej z całej szkoły 
dziecka. A następnie uruchomi kampa-
nię mającą na celu wyeliminowanie ze 
sklepiku niezdrowych przekąsek, a z bi-
blioteki – „szkodliwych” książek. Domaga 
się prawa do decydowania o podręcz-
nikach, liście lektur, a nawet programie 
nauczania – nie rozumie, dlaczego jest 
tak mało godzin biologii, skoro jego syn 
lub córka zamierza studiować medycynę. 
Albo przeciwnie – dlaczego jest ich tak 
dużo, skoro celem potomka jest Akade-
mia Sztuk Pięknych i przydałaby mu się 
raczej plastyka. W wolnych chwilach pisze 
petycje z żądaniami zdjęcia z anteny „nie-

Skoszą wszystkie przeszkody
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właściwych” programów lub zamknięcia 
restauracji z niezdrową żywnością. 

A najsmutniejsze jest to, że zdaje się 
nie rozumieć podstawowego celu wycho-
wania, którym nie jest stworzenie dziec-
ku sztucznego, sterylnego świata, lecz 
nauczenie go funkcjonowania w świecie 
rzeczywistym, do którego prędzej czy 
później tra�.

Czym jest Wielka Rezygnacja? Erin 
A. Cech, autorka książki The Trouble with 
Passion (Kłopot z pasją) określa w ten spo-
sób zjawisko masowego porzucania pra-
cy w Stanach Zjednoczonych, dotyczące 
przede wszystkim pracowników korpo-
racji. Osoby te kierują się „zasadą pasji” 
– twierdzą, że poczucie sensu pracy jest 
dla nich ważniejsze niż stabilność zatrud-
nienia, wysokie zarobki i równowaga mię-
dzy życiem zawodowym a prywatnym.

Teoretycznie nie ma niczego złego 
w traktowaniu dobrej pracy jak klucza do 
dobrego życia. Erin Cech ostrzega jednak, 
że taka postawa wiąże się z �nansowym ry-
zykiem, a także z niebezpieczeństwem psy-

chologicznym związanym z postrzeganiem 
płatnego zajęcia jak czegoś, co de�niuje 
człowieka i określa jego poziom satysfakcji 
z życia. Według autorki takie utożsamienie 
bardzo często jest niezdrowe i kończy się 
wielkim rozczarowaniem, bo o ile osoba 
bogata może zaryzykować, że w razie nie-
powodzenia utrzyma się z oszczędności, 
o tyle w przypadku przeciętnego pracow-
nika skończy się to wykonywaniem kolejnej 
pracy mającej mało wspólnego z samore-
alizacją, ale za to niestabilnej i niskopłatnej. 
Jej zdaniem powinno się dążyć raczej do 
zachowania balansu między pracą a ży-
ciem osobistym, a pasjonujące czynności 
wykonywać w czasie wolnym.

Wielka rezygnacja

”
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DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Pytania takie – w przeszłości – zada-
wali nam w Szczecinie odwiedzają-
cy nas latem krewni czy znajomi. Ci, 
co byli wcześniej w Gdańsku, myśle-
li, że i w Szczecinie będzie można na 
morską plażę dojechać tramwajem. 
Mieliśmy zatem do nich zawsze żal, 
że przed wyjazdem chociaż okiem 
nie rzucili na mapę i dzięki temu nie 
zadawaliby takich pytań.

Aby udobruchać naszych gości z głę-
bi kraju, fundowaliśmy im rejs statkiem 
wycieczkowym Żeglugi Szczecińskiej do 
Świnoujścia, żeby mieli satysfakcję, że byli 
faktycznie nad morzem. Płynęliśmy wspo-
mnianym w poprzednim odcinku statkiem 
Diana do Wickowa, aby przejść kilka kilo-
metrów do Międzyzdrojów. Ale przeważnie 
jeździliśmy tam pociągiem lub autobusem 
PKS. W okresie matur urządzano dla młod-
szych klas liceum jednodniowe wyjazdy do 
Międzyzdrojów, niezależnie od pogody. Tu 
w sezonie trudno było mówić o wypoczyn-
ku. Wzdłuż plaży na słupach zawieszone 
były głośniki, nadawały one komunikaty 
dla wczasowiczów, a ponadto leciały z nich 
ówczesne przeboje, prawie do wieczora. 

Gdzie to wasze morze?

SS Kopernik, jeszcze jako Mecklenburg, zdjęcie z 1926 roku.
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Atrakcją Międzyzdrojów było molo, 
będące miejscem spacerów letników, wielu 
z nich widziało morze po raz pierwszy w 
życiu, ja sam do nich należałem.

Przez jakiś czas, na przełomie lat 50. 
i 60. XX wieku, dobijały do mola statki 
wycieczkowe ze Świnoujścia. Nieraz bra-
łem udział w takich rejsach. Po krótkim 
postoju przy molu wracaliśmy do Świno-
ujścia, a kiedy zapadał zmrok, patrzeliśmy 
na latarnię morską, jej widok pozostawał 
w pamięci na długie lata. 

Do Świnoujścia jechało się też na wcza-
sy, ale i do sanatorium. Przez długie lata 
nosiło ono nazwę Odra-Port, stamtąd kil-
ka lat po wojnie kursował do Trelleborga 
w Szwecji prom Kopernik, parowiec po-
zyskany w ramach podziału poniemiec-
kiej zdobyczy wojennej, zwodowany w 
1903 roku, a zezłomowany w roku 1958. 
Trochę lat musiało minąć, aby ponownie 
uruchomiono linię promową do Szwecji, 
tym razem do Ystad i z wykorzystaniem 
nowocześniejszej jednostki pływającej. 
Prom Kopernik znalazł się nawet na wi-
dokówce, ale na odwrocie wydrukowano 
omyłkowo nie „prom”, ale… „pancernik”. 
Redakcja „Morza”, jakże popularnego mie-

sięcznika, przez wiele lat ironicznie zauwa-
żała, czyżby nasza flota wojenna posiadała 
jakiekolwiek pancerniki? Widokówkę za-
chowałem do dziś. 

Kiedy Świnoujście stało się modnym 
kurortem, mogącym konkurować z So-
potem czy Kołobrzegiem, zaczął kursować 
tu specjalny pociąg z Warszawy noszący 
nazwę Błękitna Fala. Wówczas w jego skła-
dzie znajdował się wagon motorowy SD 80 
włoskiej produkcji (z 1949 roku), a pociąg, 
jak na owe czasy, osiągał zawrotną pręd-
kość 100,9 km/h, przez co był najszybszym 
pociągiem w ówczesnej Polsce. Dziś Świ-
noujście posiada bezpośrednie połączenia 
przez cały rok z większymi miastami w 
Polsce. Dodajmy, że w latach 60. miasto 
było opanowywane przez studentów bio-
rących udział w festiwalu Fama. 

A jak było ze Szczecinem? Początkowo 
o jego portowym charakterze świadczyli 
marynarze. W latach 50. była tam Pań-
stwowa Szkoła Morska, której dyrekto-
rem był Konstanty Maciejewicz „Macaj”, 
legendarny komendant Lwowa, a później 
Daru Pomorza. Obok niej mieściło się 
Technikum Eksploatacji Portów i Żeglugi, 
do którego uczęszczały także dziewczęta, 
oczywiście nosząc mundur marynarski 
w postaci bluzy z kołnierzem, podobnie 
jak chłopcy. Dziewczyny do tego nosiły 
granatową spódnicę w harmonijkę i fu-
rażerkę zamiast czapki. Nie można zapo-
mnieć, że uczennicą technikum była pani 
kapitan Danuta Walas-Kobylińska. Po li-
kwidacji tych szczecińskich szkół zaczęło 
brakować marynarzy, aż w 1963 roku w 
Szczecinie wznowiono szkolnictwo mor-
skie. Rozpoczęto od Państwowej Szkoły 
Rybołówstwa Morskiego, dziś Akademii 
Morskiej. 

W Szczecinie w drugiej połowie lat 
60. miały miejsce ogólnopolskie festiwa-
le krótkometrażowych filmów morskich. 
Projekcje odbywały się w Zamku Ksią-
żąt Pomorskich. Jednym z nagrodzonych 
filmów był Kapitan kapitanów o wspo-
mnianym już Maciejewiczu. 

Brałem udział w niejednym pokazie, 
ciągnęły się one przez cały dzień. Bywa-
ło, że na zakończenie zmęczonej publicz-
ności pokazywano kreskówki, np. Bolek 
i Lolek na bezludnej wyspie…

Aleksander Miśkiewicz

Instytut Literatury w Krakowie ogłosił nabór zgłoszeń na konkurs literacki 
„Pokolenie Solidarności”. Zgłoszenia prac w kategoriach powieść i non-fic-
tion przyjmowane będą do 31 sierpnia.

W konkursie literackim (poza kategoriami specjalnymi przeznaczonymi dla 
działaczy „Solidarności”) może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która w wy-
znaczonym czasie dokona poprawnego zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail 
wysłanej na adres: solidarnosc@instytutliteratury.eu. Prace nadsyłane na konkurs 
powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W kategorii powieść organizatorzy przewidzieli pulę nagród w wysokości 100 
tysięcy złotych, a w kategorii non-fiction – 50 tysięcy złotych.

W kategorii non-fiction wyszczególnione zostały następujące podkategorie:
 dzienniki (przeznaczona dla działaczy „Solidarności” posiadających zapiski z 

czasów prowadzenia działalności związkowej lub innych osób należących do 
szeroko rozumianej opozycji lat 70. i 80.);

 wspomnienia (przeznaczona dla działaczy „Solidarności” i szeroko rozumianej 
opozycji, a dotycząca wspomnień/pamiętników z okresu działalności związko-
wej, opozycyjnej spisywanych z dzisiejszej perspektywy);

 reportaż (przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą reportaż histo-
ryczny dotyczący opozycji demokratycznej w PRL);

 biografia (przeznaczona dla wszystkich chętnych, którzy napiszą barwną syl-
wetkę działaczki/działacza związkowego lub opozycji demokratycznej).

W kategorii powieść:
 przyjmowane będą teksty, „których minimalna objętość to 180 tys. znaków ze 

spacjami” (w kategorii non-fiction nie ma takich ograniczeń).

Pracę konkursową w formatach odt, rtf, doc lub docx należy dodać jako załącz-
nik do e-maila. W nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko autora oraz tytuł 
pracy (w formacie: nazwisko, imię, tytuł).

(tm)

Jesteśmy w okresie składania deklara-
cji podatkowych za rok 2021, co oznacza 
możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu 
1% podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji 
Edukacji i Pracy, która jest  organizacją po-
żytku publicznego założoną przez Region 
Gdański NSZZ „Solidarność” i Związek Pra-
codawców Forum Okrętowe. Zachęcamy 
członków „Solidarności” i ich bliskich do 
wsparcia naszej działalności. 

Poprzez Fundusz Stypendialny po-
magamy uczniom z pomorskich szkół 
rozwijać ich talenty, przygotowujemy 
i realizujemy programy edukacyjne dla 
młodzieży i osób starszych. Robimy to 
z zaangażowaniem i nadzieją na poprawę 

Przekaż 1 procent

W sierpniu 2021 roku, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, zostały wręczone stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
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ich sytuacji. Skutecznie pomagamy w So-
lidarnościowej Rodzinie.

Przekaż nam swój 1%
Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania 

i pomóc, możesz to zrobić poprzez prze-
kazanie 1% podatku. W tym roku zebrane 
środki przekażemy na Fundusz Stypen-
dialny i program rozwojowy dla związko-
wych seniorów.  Pomóż nam pomagać!

Twój 1% podatku może odmienić los 
zdolnych uczniów, którzy najbardziej 
tego potrzebują. 

Kiedy już zdecydujesz się nas wes-
przeć, to pamiętaj o wpisaniu w formula-
rzu PIT numeru KRS: 0000337122.

Piszesz? To napisz 
o „Pokoleniu Solidarności” 
i zgłoś pracę na konkurs

KONKURS LITERACKI

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą 
w Gdańsku organizuje w roku szkolnym 2021/2022 siódmą edycję Wojewódzkiego 
Konkursu Muzyczno-Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”, który w tym 
roku odbywa się pod hasłem „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. 

Patronatem konkurs objęli: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół w województwie 
pomorskim. W części plastycznej mogą wziąć udział również dzieci w wieku przed-
szkolnym. Obejmuje on przegląd piosenki patriotycznej oraz wernisaż prac pla-
stycznych. Placówki oświatowe mogą brać udział w jednej lub obu kategoriach.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej twór-
czości patriotycznej, w tym z okresu strajków, stanu wojennego i czasu poprzedza-
jącego narodziny demokratycznej Polski, uczczenie 40-lecia NSZZ „Solidarność” 
oraz pogłębianie wiedzy na temat NSZZ „Solidarność”. 

Konkurs plastyczny obejmuje wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką 
i w formacie nie mniejszym niż A3. Wykonana samodzielnie praca powinna nawią-
zywać do 40-lecia NSZZ „Solidarność” i spotkania z NSZZ „Solidarność”. Opisaną 
na odwrocie pracę (imię i nazwisko autora, nazwa i adres placówki, klasa, tytuł 
pracy) i kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać 
pocztą w terminie do 15 marca 2022 r. Każdy etap edukacyjny szkoły może repre-
zentować maksymalnie troje uczniów. 

Część muzyczna konkursu podzielona jest na trzy etapy: szkolny, kwalifikacje 
i etap wojewódzki. W etapie wojewódzkim każdy solista i każdy zespół może wy-
konać maksymalnie dwa utwory.

Laureaci pierwszych miejsc w obydwu kategoriach otrzymają stypendia NSZZ 
„Solidarność”, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez NSZZ „Soli-
darność” i pozyskanych sponsorów. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, finał kon-
kursu będzie miał miejsce 10, 11 maja. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia, 
zarówno w części muzycznej, jak i plastycznej, można znaleźć na naszej stronie 
internetowej www.solidarnosc.gda.pl.

SIÓDMA EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 
MUZYCZNO-PLASTYCZNEGO

Polska – moje miejsce, mój kraj

HISTORIAHISTORIA
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 lutego 2022 roku odbył się pogrzeb Mirosława Błaszkiewicza – działacza 
„Solidarności” i opozycjonisty w czasach PRL. Zmarły spoczął na cmentarzu 
Łostowickim.

Pożegnaliśmy  
Mirosława Błaszkiewicza  

Czwarty od prawej Mirosław Błaszkiewicz.

Mirosław Błaszkiewicz urodził się 19 lutego 1952 roku w Gdańsku. Od 1967 
roku pracował w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Od września 1980 roku należał 
do „Solidarności”, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej na 
Wydziale R-4 Stoczni Gdańskiej. Od grudnia 1981 roku zajmował się kolportażem 
prasy i wydawnictw podziemnych. 12 października 1982 roku został zwolniony 
z pracy za uczestnictwo w strajku i wiecu przy bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. 
Zatrudnienie znalazł w polonijnych firmach SAP i Madex, a następnie w gdań-
skiej firmie wysokościowej Świetlik. W listopadzie 1984 roku został aresztowany 
za zrywanie czerwonych flag, spędził miesiąc w areszcie. W maju 1988 roku był 
uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej.

Po upadku komunizmu Mirosław Błaszkiewicz związał się z Polską Partią Nie-
podległościową Romualda Szeremietiewa. Założył też firmę MB Mirosław Błasz-
kiewicz zajmującą się pracami wysokościowymi i remontowo-budowlanymi. Po 
latach zmagania się z ciężką astmą zmarł 21 stycznia 2021 roku.

Pożegnali go przyjaciele

W pogrzebie Mirosława Błaszkiewicza uczestniczyli przyjaciele ze Stowarzy-
szenia „Godność”.

– Mirek wychował się w niezwykle patriotycznej rodzinie. Jako członek anty-
komunistycznej opozycji był człowiekiem bezkompromisowym, nie uznawał żad-
nych pośrednich dróg. Całe swoje życie poświęcił walce o niepodległy byt Polski 
– wspominał zmarłego Andrzej Michałowski.

– Dzisiaj składamy do grobu jednego z wojowników o Polskę i polskość. Jeżeli 
chcemy wypełnić jego testament, prośmy Boga o siłę, byśmy dalej bronili tych 
wartości, dla których Mirek poświęcił swoje życie – dodał Stanisław Fudakowski.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział również delegacja gdańskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

– Żegnamy dzisiaj patriotę, człowieka „Solidarności”. Mam nadzieję, że za tę 
dzielną walkę o wolną Polskę Bóg wynagrodzi Mirosławowi Błaszkiewiczowi jego 
życie pełne trudu i cierpienia – przemawiał dr Arkadiusz Kazański z IPN.

Liczni przyjaciele wspominają zmarłego w mediach społecznościowych.
– Ogromna szkoda. Odszedł człowiek ofiarny, konspirator, kolporter, uczestnik 

strajków w Stoczni Gdańskiej, brygadzista w spółdzielni Świetlik, konspiracyjny 
współpracownik Borusewicza, kumpel. Kiedyś sprawny, zwinny, zdziwił straża-
ków z Nowego Portu skokami po trzy piętra na linie na ich ściance. Mirek zrywał 
czerwone flagi przed rocznicą rewolucji albo przed 1 Maja. Doskonale wspinał się 
po słupach… Nie zakończyło się to szczęśliwie, został zatrzymany. Żegnaj, Mirku 
– pisze Piotr Babinski.

– Mirek, najwspanialszy działacz podziemia, zawsze był gotów do działania, 
cudowny człowiek, kolega – dodaje Halina Starzyńska.

– Mirek był wspaniałym i odważnym człowiekiem, tym, którzy poznali go w 
podziemiu, w naszej walce, pozostanie na zawsze w pamięci. Ze smutkiem stwier-
dzam, że jest nas, bojowników z tamtego czasu, coraz mniej, pozostają nam tylko 
wspomnienia o ludziach i czasie, gdy odwaga nie była tania... – stwierdza Zbigniew 
Stefański.

– Braci Błaszkiewiczów, Mirka i Janusza, poznałem po wprowadzeniu stanu 
wojennego w styczniu 1982 roku i już wtedy drukowaliśmy ulotki na wałku, który 
dostałem od świętej pamięci Leszka Jankowskiego z Ruchu Młodej Polski, pewnie 
rok wcześniej. Dla nas nie było w tamtym czasie żadnego Borusewicza, z brać-
mi ustalaliśmy treści ulotek, Błaszkiewicze trzymali kolportaż „zakładowy”, my, 
studenci, drukowaliśmy i rozkręcaliśmy kolportaż na politechnice i uniwerku, po 
akademikach i Trójmieście – wspomina Jerzy Kowalski.
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Zwracam się z apelem o pomoc dla 
syna byłego pracownika Stoczni Gdynia 
Jacka Malinowskiego, który niedawno 
owdowiał i pozostał z niepełnospraw-
nym 24-letnim synem Marcinem, który 
od urodzenia ma niewładne wszystkie 
kończyny.

Śmierć żony spowodowała, że Jacek 
i jego syn znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej. Trzeba nadmienić, 

iż babcia i dziadek Marcina przez lata 
działali w NSZZ „Solidarność”. Rodzina 
ta jest mi osobiście znana, dlatego pro-
szę Koleżanki i Kolegów o pomoc.

Potrzebne są przede wszystkim 
środki na rehabilitację Marcina.

Aleksander Kozicki 
kierownik Oddziału ZRG NSZZ 

„Solidarność” w Gdyni

Darowiznę na rehabilitację 
Marcina można przekazać na kon-
to: Jacek Malinowski, ul. Kwiatowa 
6, 81-638 Gdynia, Santander Bank 
Polska PL 65 1910 1123 3600 2128 
2121 0001 SWIFT WBKPPLPP 
(dla przelewów zagranicznych). 
W tytule prosimy podać: Darowi-
zna dla Marcina Malinowskiego.

Pomóżmy Marcinowi!

Dział Szkoleń RG NSZZ „Solidarność” zaprasza na 
szkolenia organizowane w marcu br.

Szkolenia stacjonarne w Regionie

 14–15 marca – Rozwój związku
 6 marca – szkolenie dla skarbników (księgowanie)
 18 marca – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia wyjazdowe (Jastrzębia Góra, DW 
Zew Morza)
 21–24 marca – Kodeks pracy 
 21–24 marca – Negocjacje

Uwaga!

Są jeszcze miejsca wolne na szkolenia wyjazdowe (Kodeks 
pracy i Negocjacje). Decyduje kolejność zgłoszeń.  Zgłosze-
nia proszę kierować telefonicznie: 58 308 42 76; 58 305 54 79 
lub e-mailowo: dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Zapraszamy na szkolenia

1 marca, w Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych delegacja „Solidarności”  
złożyła kwiaty na grobach Danuty Sie-
dzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmano-
wicza „Zagończyka”, którzy spoczywają 
na cmentarzu Garnizonowym w Gdań-
sku. W obliczu śmierci ich postawa 
była godna podziwu: o godzinie 6.15, 
28 sierpnia 1946 roku „Inka” i „Zagoń-
czyk” spojrzeli z pogardą w lufy plutonu 
egzekucyjnego. 

Ostatnie słowa, które wyrzekli, nie 
były błaganiem o litość, ale oddaniem 
tego, co grało w ich sercach przez całe 
życie. Krzyknęli oboje:  „Niech żyje 
Polska”. 

...pamiętamy o nich

1 marca przypada Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspo-
mnienie bojowników o niepodległą oj-
czyznę, wiernych złożonej przysiędze, 
świadomych, tego, że „honor służby jest 
jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje 
się wraz z życiem”. Ich walka była tym 
trudniejsza, że siatki AK zostały niemal 
całkowicie zdekonspirowane w trakcie 
Akcji „Burza”. Niemożliwe było zacho-
wanie zasad konspiracji. 

– Wbrew oczekiwaniom przy roz-
strzygnięciu sprawy polskiej zwycięży-
ły nie zasady słuszności i zobowiązania 
międzynarodowe, lecz fakty dokonane 
i narzucone – głosiła odezwa rządu RP 

w Londynie z 26 czerwca 1945 r. – Los 
Polaków nie będzie jednakowy. Jedni 
borykać się będą w kraju z okrutną 
rzeczywistością państwa policyjnego, 
inni zostaną w wolnym świecie, by stać 
się ustami niemych. Droga nasza jest 
trudna, lecz u jej kresu spełni się Pol-
ska naszych żarliwych pragnień, wolna 
i niepodległa

Najdłużej ukrywającymi się żołnie-
rzami antykomunistycznej armii byli 
Stanisław Marchewka „Ryba” (zginął 
z bronią w ręku na Podlasiu w marcu 
1957 r.) i Józef Franczak „Lalek”, „Laluś” 
z oddziału kpt. Brońskiego „Uskoka”, 
wytropiony i zabity w obławie przez 

MO na Lubelszczyźnie 21 październi-
ka 1963 r.

Wśród młodych Polek i Polaków od 
dekady widać fenomen popularności 
Żołnierzy Wyklętych, nazywanych też 
Niezłomnymi. Na wojskowych cmen-
tarzach, stadionach, na symbolicznych 
mogiłach, w dziesiątkach świątyń płoną 
znicze i świece pamięci. Popularny jest 
Bieg Tropem Wilczym. Nazwa biegu 
nawiązuje do wiersza Zbigniewa Her-
berta „Wilki”. Od kilkunastu lat setki re-
konstruktorów odtwarzają partyzanckie 
oddziały, w sformowanych na tę oko-
liczność pododdziałach, w szynelach 
i panterkach. 
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Żołnierze Wyklęci...

www.solidarnosc.gda.pl

WIESZ WIĘCEJ
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16 lutego br. doszło do tragiczne-
go wypadku na budowie osiedla 
w Krakowie. W wyniku podmuchu 
silnego wiatru jeden z żurawi runął 
na budowane bloki. Poszkodowane 
zostały cztery osoby, niestety, dwie 
z nich straciły życie. 

W ostatnich tygodniach co kilka dni 
w Polsce ogłaszane są alerty pogodowe 
ostrzegające przed silnymi wiatrami, 
dochodzącymi nawet do 160 km/h. 
Zalecane jest niewychodzenie z domu i 
zabezpieczenie przedmiotów, które po-
tencjalnie mogą stanowić zagrożenie. 

W związku z tym, że praca na wy-
sokości jest pracą szczególnie niebez-
pieczną, jej wykonywanie nie zawsze 
jest dozwolone. Przeprowadzanie prac 
na wysokości jest zabronione m.in. przy 
silnym wietrze czy podczas wyładowań 
atmosferycznych.

Silne wiatry to duże zagrożenie na 
budowach. Ostatni wypadek, do któ-
rego doszło na placu budowy w Kra-
kowie, pokazuje, jak niebezpieczna jest 
praca przy silnym wietrze.  Państwowa 
Inspekcja Pracy prowadzi dochodzenie 
dotyczące przyczyny przewrócenia się 
żurawia budowlanego, do którego do-
szło 16 lutego br., w wyniku czego dwie 
osoby poniosły śmierć, a dwie są ranne.  
Ofiary śmiertelne wypadku to pracow-
nicy znajdujący się na dachu budynku, 
na który zawalił się dźwig.

Jak wynika z ustaleń Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Krakowie, w 
momencie wypadku żuraw z powodu 
wiatru nie pracował. Dlaczego więc na 
dachu budynku znajdowali się pracow-
nicy. Jeśli wiatr był tak silny, że prze-
wrócił dźwig, to w tych warunkach 
atmosferycznych nie powinny być pro-
wadzone żadne roboty na wysokości.  

Z przepisów wynika, że zabroniony 
jest  montaż, eksploatacja i demontaż 
rusztowań, ruchomych podestów ro-
boczych  podczas gęstej mgły, opadów 
deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie 
burzy lub przy wietrze o prędkości po-
wyżej 10 m/s (36 km/h). Zabronione jest 

SILNY WIATR

Stopień 
zagrożenia 
1

Prędkość średnia od 54 
km/h do 72 km/h (15-20 
m/s) lub w porywach do 
od 72 km/h do 90 km/h 
(20-25 m/s)

Uszkodzenia budynków, dachów, szkody 
w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; 
utrudnienia komunikacyjne. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej

Stopień 
zagrożenia 
2

Prędkość średnia od 72 
km/h do 92 km/h (20-25 
m/s) lub w porywach do 
od 90 km/h do 115 km/h 
(25-32 m/s)

Uszkodzenia budynków, dachów; 
łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; 
utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia 
linii napowietrznych. Zalecana ostroż-
ność, potrzeba śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej

Stopień 
zagrożenia 
3

Prędkość średnia większa 
niż 90 km/h (więcej niż 
25 m/s) lub w porywach 
więcej niż 115 km/h (32 
m/s)

Niszczenie zabudowań, zrywanie 
dachów; niszczenie linii napowietrznych, 
duże szkody w drzewostanie; znaczne 
utrudnienia w komunikacji; zagrożenie 
życia. Zalecana najwyższa ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej

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

Niebezpieczne dźwigi

też prowadzenie robót rozbiórkowych, 
jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji obiektu przez wiatr – 
gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s 
– roboty należy wstrzymać! Również  
rusztowania, ruchome podesty robocze, 
żurawie budowlane i stanowiska pracy 
powinny być każdorazowo sprawdzone 
pod względem bezpieczeństwa.

– Sprawdzamy ten wypadek pod 
kątem katastrofy budowlanej – mówi 
w rozmowie z finanse.wp Anna Maje-
rek, rzeczniczka prasowa krakowskigo 
OIP. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że 
żuraw był zamontowany prawidłowo.

– Sprawdzamy, jakie prace montażo-
we wykonywali pracownicy na budowie 

w dniu dzisiejszym, biorąc pod uwagę 
trudne warunki pogodowe i ostrzeże-
nia RCB – tłumaczy rzeczniczka ma-
łopolskiej PIP. – Czy były to prace we-
wnątrz budynku, czy na wysokościach 
i rusztowaniach. Sprawdzamy, czy nie 
zostały złamane zasady bezpieczeństwa, 
by ustalić, kto jest za ten wypadek od-
powiedzialny. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że żuraw był zamontowany 
prawidłowo – zaznacza.

16 lutego br. RCB rozsyłało SMS-
-em alerty ostrzegające przed silnym 
wiatrem i trudnymi warunkami pogo-
dowymi.

Małgorzata Kuźma

W związku z tym, że praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, jej wykonywanie nie zawsze jest dozwolone. 
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W lutym odbyły się kolejne dwa szkolenia w ramach projektu „Godna pra-
ca to bezpieczna praca”, który prowadzony jest przez Dział Programów 
Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a dofinansowany 
z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 w ramach 
Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W szkoleniach mogą wziąć udział społeczni inspektorzy pracy, kandydaci na to 
stanowisko oraz przewodniczący zakładowych organizacji związkowych. W ramach 
projektu zaplanowane zostały 3-dniowe szkolenia, które prowadzone są przez in-
spektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Lutowe szkolenia odbyły 
się w formie hybrydowej (częściowo on-line) z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa związanych z pandemią.

O znaczeniu szkoleń dla osób pełniących funkcje społecznych 
inspektorów pracy rozmawiamy z Piotrem Prokopowiczem 
inspektorem z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

– Społeczni inspektorzy pracy to pracownicy, którzy oprócz swoich zwykłych 
obowiązków zawodowych zajmują się bezpieczeństwem pracy w zakładzie. 
Jakie znaczenie dla tych osób mają takie szkolenia, jak przykładowo te pro-
wadzone w ramach projektu „Godna praca to bezpieczna praca”?

– Tak jak pani podkreśliła, społeczni inspektorzy pracy to osoby, które wykonują 
swój zawód, ale z rozpoczęciem pełnienia funkcji inspektora wchodzą w obszar 
często dla nich wcześniej nieznany. Oczywiście społeczny inspektor pracy ma pew-
ne uprawnienia wynikające z ustawy, ale żeby z nich w pełni korzystać, musi mieć 
świadomość, że porusza się w otoczeniu prawnym. Oznacza to, iż działania, które 
podejmuje, muszą mieć podstawę prawną. Sama konstrukcja przepisów i sposób 
ewentualnego odwołania się pracodawcy od zalecenia inspektora oznacza, że aby 
takie zalecenie podtrzymać, musi ono mieć umocowanie w obowiązujących prze-
pisach. Brak znajomości przepisów prawa pracy to potencjalna słabość społecznego 
inspektora pracy. Myślę, że każde takie szkolenie powoduje, że wzrasta jego po-
czucie większej pewności siebie, a co za tym idzie – większej aktywności. Bierność 
społecznego inspektora pracy często wynika z obawy, że jego zalecenia mogą być 
podważone przez pracodawcę. Już sam fakt, że pracownik wydaje polecenie swoje-
mu pracodawcy nie jest komfortową sytuacją, wymaga to pewnej odwagi. Dlatego 
tak istotne jest poczucie inspektora, że za nim stoją przepisy prawa.

– Styka się Pan w swojej pracy z wieloma społecznymi inspektorami pracy, 
czy widzi Pan różnicę w jakości ich działania?

– Oczywiście, jest taka różnica. To tak, jak chyba z każdym pracownikiem. Nasza 
aktywność zawodowa bywa różna, natomiast często jest wymuszana wymogami 
pracodawcy. Inspektor pełni swą funkcję społecznie i z tej działalności mogą go 
rozliczyć tylko ci, którzy go wybrali, a więc pracownicy. Jakość pracy poszczegól-
nych społecznych inspektorów pracy zależy również od cech osobowościowych. 
Trzeba podkreślić, że niekoniecznie ich skuteczna praca  musi się przekładać na 
liczbę wpisów w książce uwag i zaleceń. Sam wpis to jest już taka sytuacja, gdzie 
nie doszło do porozumienia i kompromisu. Znam wielu społecznych inspektorów 
pracy, bardzo aktywnych, którzy w czasie pełnienia swojej funkcji nie dokonują 
wpisów i mimo to są skuteczni. Ja, jako państwowy inspektor pracy, swoje uwagi 
muszę przełożyć w ramy środków prawnych. Społeczny inspektor pracy ma ten 
komfort, który daje mu sama ustawa, że zanim wykona wpis, powiadamia praco-
dawcę, a ten często usuwa na bieżąco nieprawidłowości. 

Należy również podkreślić ważną i odpowiedzialną rolę społecznego inspektora 
pracy jako członka komisji ds. BHP, który bierze udział w przeglądzie warunków pracy, 
co jest niezwykle istotne w bieżącym kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy.

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

Rozmawiała: Małgorzata Kuźma

Szkolenia dają wiedzę, 
ale i pewność siebie 
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ZUS INFORMUJE

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Tyle bo-
wiem wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy 
otrzymają dodatkowe świadczenia roczne, tzw. trzynastki.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia z 28 lutego 
2022 r. brutto przez wskaźnik. Wysokość wskaźnika zależy od wzrostu cen towarów 
i usług oraz od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. W tym roku wynosi on 107 
proc. Na przykład: jeśli w lutym 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu 
wzrośnie o 140 zł brutto. Będzie tak dlatego, że 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto.

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona auto-
matycznie. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego 
świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się w kwietniu. Wraz 
z decyzjami o waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle również decyzje 
o przyznaniu dodatkowego świadczenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Wcześniej 
informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie 
w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, 
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia 
kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy 
dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty 
socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2022 r.

W związku z waloryzacją wzrośnie też między innymi minimalna emerytura. Otrzy-
mują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż 
ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 
1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł 
więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemery-
talne wzrośnie do 1350,70 zł, zaś dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się również do wypłaty tzw. trzy-
nastek. W tym roku wyniosą one 1338,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie 
pieniężne otrzymają osoby, które pobierają m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie 
świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia 
przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługu-
jące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Tzw. trzynastkę dostaną pod 
warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń 
na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem z kwietniowymi świadczeniami. 

7 procent więcej 
Wielu podatników nadal ma wątpliwości związane z przepisami, które zostały wprowadzone w Polskim Ładzie. 
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi ZUS na pytania dotyczące nowych regulacji.

ZUS ODPOWIADA

Pytania o Polski Ład 
1. Czym jest PIT-2 i jakie są skutki 
jego niezłożenia?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, 
które upoważnia pracodawcę do po-
mniejszenia zaliczki za dany miesiąc o 
kwotę zmniejszającą podatek.

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, 
zaraz po podjęciu pracy u danego pra-
codawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wy-
nagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód 
(przepisy tego nie wykluczają), aby pra-
codawca przyjął i stosował to oświad-
czenie w dowolnym momencie roku 
(nie będzie to skutkować negatywnymi 
konsekwencjami ani dla pracodawcy, 
ani dla pracownika).

Oświadczenie to jest zatem podsta-
wą dla zakładu pracy do stosowania 
kwoty wolnej w zaliczkach. Raz złożony 
PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych 
latach podatkowych (aż do jego odwo-
łania/wycofania przez pracownika). 

2. W niektórych przypadkach pra-
cownik nie może złożyć PIT-2. Na 
przykład pracownik, który jest eme-
rytem, przedsiębiorcą albo wieloeta-
towcem.

Pracownik ma możliwość niezło-
żenia PIT-2 i w każdym czasie złożone 
oświadczenie może wycofać. 

3. Jak zgłosić niekorzystanie w roku 
podatkowym z tzw. ulgi dla klasy 
średniej? 

Zgodnie z ustawą o podatku docho-
dowym od osób fizycznych pracownik 
ma prawo złożyć pracodawcy pisemny 
wniosek o niepomniejszanie w trakcie 
roku dochodu o kwotę tzw. ulgi dla kla-
sy średniej. Wniosek taki można złożyć 
w dowolnym momencie danego roku. 
Pracodawca zaprzestanie stosowania 
ulgi najpóźniej od następnego miesiąca 
po złożeniu wniosku. 

4. Jak zasiłek macierzyński wpływa 
na tzw. ulgę dla klasy średniej? 

Zasiłek macierzyński nie jest przy-
chodem uzyskiwanym ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy na-
kładczej lub spółdzielczego stosunku 
pracy. Zasiłki pieniężne z ubezpiecze-
nia społecznego stanowią przychody z 
innych źródeł. 

Ulga dla klasy średniej przysługuje 
pracownikom osiągającym przycho-
dy ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego 
stosunku pracy, w przedziale od 5701 zł 
do 11 141 zł brutto miesięcznie oraz od 
68 412 zł do 133 692 zł brutto rocznie.

W przypadku kobiet pobierających 
zasiłek macierzyński o prawie do ulgi 
dla klasy średniej decydować będzie za-
tem wysokość miesięcznego wynagro-
dzenia brutto, ponieważ jest wyznacz-
nikiem, czy mamy prawo do stosowania 
ulgi oraz liczba miesięcy w ciągu roku, 
podczas których kobieta skorzysta z 
urlopu macierzyńskiego. Przejście w 
ciągu roku na zasiłek macierzyński 
może wiązać się z nieosiągnięciem mi-

nimalnego progu przychodów wyma-
ganego do zastosowania ulgi.

Warto pamiętać, że zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami podatnik ma 
prawo do zrezygnowania z pobierania 
ulgi dla klasy średniej. Jednak w przed-
stawionej sytuacji wykorzystaną ulgę 
trzeba będzie zwrócić w rocznym ze-
znaniu podatkowym, gdyż rezygnacja 
z ulgi nie działa wstecz.

Zgodnie z ustawą o podatku docho-
dowym od osób fizycznych pracownik 
ma prawo złożyć pracodawcy pisemny 
wniosek o niepomniejszanie w trakcie 
roku dochodu o kwotę tzw. ulgi dla kla-
sy średniej. Wniosek taki można złożyć 
w dowolnym momencie danego roku. 
Pracodawca zaprzestanie stosowania 
ulgi najpóźniej od następnego miesiąca 
po złożeniu wniosku.

5. Pobieram emeryturę, która w 
styczniu wzrosła o ponad 100 zł. Czy 
muszę w związku z tym złożyć jakieś 
oświadczenie czy inne dokumenty w 
ZUS lub w urzędzie skarbowym? Czy 
zwykły emeryt ma jakieś dodatkowe 
obowiązki?

W tej sytuacji nie ma żadnych dodat-
kowych obowiązków wobec ZUS. Nie 
ma potrzeby składania żadnych dodat-
kowych dokumentów czy wniosków. 

6. Mam już emeryturę, do której do-
rabiam na umowę zlecenie. Ponie-
waż skończyłem 65 lat, nie muszę 
rozliczać się w ZUS z dodatkowych 
zarobków. Czy jeśli nic nie zrobię, nie 
złożę wniosku, to czy mogę zapłacić 
karę? Czy po prostu przy rozliczeniu 
dochodu za 2022 rok albo dopłacę 
podatek, albo dostanę zwrot?

Nie musi Pan nic zgłaszać do ZUS. 
Powinien Pan jednak zwrócić się do swo-
jego zleceniodawcy, żeby nie stosował 
zmniejszenia podatku od uzyskiwanych 
przychodów, ponieważ w rozliczeniu 
rocznym nastąpi niedopłata podatku.

7. Jaka jest składka na ubezpieczenie 
zdrowotne dla osoby współpracują-
cej? 

Podstawą wymiaru składki na ubez-
pieczenie zdrowotne osób współpra-
cujących z osobami, które prowadzą 
działalność gospodarczą lub korzystają 
z ulgi na start, jest kwota odpowiadają-
ca 100 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w IV kwartale roku poprzed-
niego, włącznie z wypłatami z zysku. 
A zatem w 2022 roku podstawą tą jest 
kwota 6221,04 zł, a składka zdrowotna 
wynosi 559,89 zł

8. Jestem emerytem. Moje świadcze-
nie to nieco ponad 2 tys. zł. Prowa-
dzę też mały warsztat. Czy będę pła-
cił składkę zdrowotną z działalności 
gospodarczej, jeżeli nie będę miał z 
niej przychodu?

Obowiązek ubezpieczenia tak jak 
dotychczas istnieje z każdego tytułu. 

Przepisy przewidują możliwość zwol-
nienia ze składki zdrowotnej z tytułu 
prowadzonej działalności, ale pod 
pewnymi warunkami, m.in. warunkiem 
takim jest uzyskiwanie świadczenia 
emerytalnego w wysokości nieprzekra-
czającej minimalnego wynagrodzenia.

9. Prowadzę działalność, która ma 
charakter sezonowy. Zawieszam 
ją na kilka miesięcy, a później od-
wieszam. Jak mam ustalić składkę 
zdrowotną? Od jakiego dochodu ją 
obliczać po odwieszeniu?

Podstawą wymiaru miesięcznej 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 
przedsiębiorców opodatkowanych na 
zasadach ogólnych jest dochód z mie-
siąca, który poprzedza dany miesiąc. 
Jeśli zawieszenie działalności nastąpiło 
przed danym rokiem podatkowym, to 
po wznowieniu działalności za pierw-
szy miesiąc podlegania ubezpieczeniu 
zdrowotnemu w danym roku składko-
wym (oprócz sytuacji, gdy wznowienie 
nastąpi w styczniu 2022 r.) podstawę tą 
będzie stanowiła kwota minimalnego 
wynagrodzenia, ponieważ nie można 
ustalić dochodu z miesiąca poprzed-
niego.

10. Czy członek zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej, powołany uchwałą, 
podlega składce zdrowotnej?

Zgłoszone do ubezpieczenia jako 
osoby powołane do pełnienia funkcji za 
wynagrodzeniem powinny być te osoby, 
które uzyskują przychód zaliczany do 
źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, czyli przychody otrzymywane 
przez osoby, niezależnie od sposobu ich 
powoływania, należące do składu zarzą-
du, rad nadzorczych, komisji lub innych 
organów stanowiących osób prawnych. 
Pozostali nie podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, chyba że na wykonywa-
nie tych funkcji została z nimi zawarta 
umowa o pracę lub umowa zlecenia czy 
umowa o świadczenie usług.

 Krzysztof Cieszyński
 regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego
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Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. Ten wzrost oznacza, że od 1 marca 
renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli do swoich świadczeń dorobić więcej. 

Niektórzy świadczeniobiorcy powinni kontrolować, czy ich dodatkowe zarobki 
nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity, czyli graniczne 
kwoty przychodu, są uzależnione od średniej płacy krajowej, której wysokość pu-
blikowana jest co trzy miesiące. 

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

Od 1 marca świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli 
powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do kwoty 4196,60 zł, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc., ale będzie niższy niż 130 proc. tego 
wynagrodzenia, czyli 7793,70 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość prze-
kroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Od 1 marca 
będzie ona wynosić 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy, 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 588,19 zł dla rent 
rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli dodatkowe przychody 
przekroczą kwotę 7793,70 zł, to świadczenie zostanie zawieszone. 

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat 
mężczyźni), mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się 
o rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątek stanowią osoby, które 
pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpiecze-
nia wypadkowego. W tym wypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu 
będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń. Natomiast jeżeli przychód z 
tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia 
minimalnego, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie 
przysługiwała w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą też niektó-
rych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, 
inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą woj-
skową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Nowe limity będą obowiązywały do końca maja 2022 r. 
Krzysztof Cieszyński 

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego 

Emeryci dorobią więcej
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Ponad 2,3 miliona uczestników oszczędza swoje pieniądze w ramach Pracow-
niczych Planów Kapitałowych. W ciągu dwóch i pół  roku osoby te zgromadziły 
ponad 8 miliardów złotych, do których dopisano ponad 425 milionów środków 
zarobionych przez instytucje finansowe. Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu 
Rozwoju (PFR) Roberta Zapotocznego konieczna jest nowelizacja ustawy o PPK, 
tak aby usprawnić techniczną stronę programu, szczególnie w zakresie ułatwień 
dla przedsiębiorców.

Przypomnijmy. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wchodziły w życie etapami 
od lipca 2019 roku. W pierwszej kolejności duże firmy, w dalszej średnie i od stycz-
nia 2021 roku pozostałe. PPK to powszechny program gromadzenia oszczędności 
przez osoby fizyczne, z przeznaczeniem na wypłatę po sześćdziesiątym roku życia. 
Tworzone są w części przez samego pracownika, w części przez pracodawcę oraz 
w części przez dopłaty z budżetu państwa.

Choć najkorzystniej byłoby wykorzystać środki zgromadzone w PPK po 60 roku 
życia, przeznaczając ich część na dodatek do emerytury, to mają one charakter 
prywatny, czyli taki, jak konto osobiste w banku. Co oznacza, że w każdej chwili 
można je wycofać, zaprzestając uczestnictwa w programie.

Tymczasem, jak informuje na portalu bankier.pl prezes Polskiego Funduszu Rozwo-
ju Robert Zapotoczny,  dla zwiększenia atrakcyjności programu konieczne są zmiany.

– Przepisy dotyczące kwestii technicznych, na przykład terminów wpłat lub 
innych rozwiązań, które mogą ułatwić bądź utrudniać życie pracodawcom, trzeba 
zrewidować i zmienić, żeby spełniały swoją funkcję jeszcze lepiej – powiedział. 

Prezes Zapotoczny zapowiedział, że taki przegląd ustawy nastąpi do końca tego 
roku. Z wyliczeń portalu PPK osoba zarabiająca średnią krajową, która oszczę-
dza od grudnia 2019 roku, zgromadziła na koncie ok. 6 tysięcy złotych. Bierze się 
to stąd, że comiesięczny kapitał tworzony jest z własnego wkładu (min. 2 proc. 
wynagrodzenia brutto) plus wpłata pracodawcy (min. 1,5 proc. wynagrodzenia 
brutto) oraz comiesięcznej dopłaty z budżetu państwa w wysokości 20 złotych. W 
uproszczeniu: przy średnich zarobkach do każdych 100 złotych wpłaconych przez 
pracownika, pracodawca i budżet dokładają drugie 100 złotych. Co daje w praktyce 
100-procentową stopę zwrotu. Do tego dochodzą środki zarobione przez instytucje 
finansowe, które obracają zgromadzonymi środkami. Tych w skali całego programu 
jest ponad 425 milionów złotych.

Dzięki temu oszczędności zgromadzone na PPK są wyższe od 100 do 130 pro-
cent w stosunku do oszczędności tworzonych poza programem.

ml
www.solidarnosc.org.pl

Wymierne korzyści w PPK. 
Nawet 130 procent wyższe  
niż tradycyjne oszczędzanie  

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęły 
obowiązywać nowe przepisy wpro-
wadzone przez rząd w ramach tzw. 
Polskiego Ładu. Przepisy dotyczą 
różnych obszarów, między innymi 
zatrudnienia i wynagrodzenia. Co się 
zmieniło i czego dotyczą zmiany?

W dużym skrócie tzw. Polski Ład 
jest korzystny podatkowo dla pracow-
ników, którzy otrzymują miesięczne 
wynagrodzenie do kwoty ok. 5700 zł 
brutto. Z kolei dla dużej grupy pracow-
ników, którzy zarabiają miesięcznie do 
kwoty 11 141 zł brutto, powinien po-
zostać neutralny. Wśród zasadniczych 
zmian, które oddziałują na poziom 
wynagrodzeń netto, jest brak możli-
wości odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku. Równocześnie podwyższono 
kwotę wolną od podatku do 30 000 zł (z 
maksymalnej kwoty wolnej – 8000 zł) i 
zwiększono próg dochodowy, powyżej 
którego jest stosowana stawka 32 proc. 
(z 85 528 zł do 120 000 zł). 

1. Kwota wolna od podatku 

Jest to pojęcie odnoszące się do do-
chodu. Od roku 2022 kwota wolna od 
podatku ulega podwyższeniu do 30 000 
zł. Jest to kwota, od której nie jest po-
bierany podatek. 

Co to oznacza w praktyce? Jeśli ktoś 
zarobi mniej niż 30 000 zł, w ogóle nie 
zapłaci podatku. Jeśli ktoś zarobi więcej 
niż 30 000 zł zapłaci podatek dopiero od 
nadwyżki ponad tę kwotę. Kwota zmniej-
szająca podatek (ulga podatkowa)  jest to 
pojęcie odnoszące się do podatku. 

Od 2022 roku ulga podatkowa bę-
dzie wynosić: 
 rocznie 5100 zł – co wynika z nastę-

pującego wyliczenia: 30 000 zł × 17 
proc., 

 miesięcznie 425 zł – co wynika z nastę-
pującego wyliczenia 1/12 × 5100 zł.
Z kwoty wolnej już w ciągu miesiąca 

korzystają i będą korzystać pracowni-
cy, którzy złożyli swojemu pracodawcy 
formularz PIT-2 (oświadczenie pracow-
nika dla celów obliczania miesięcznych 
zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych).

W formularzu PIT-2 pracownik 
oświadcza, że nie osiąga innych wy-
szczególnionych dochodów z tytułu: • 
świadczeń ZUS (emerytura, renta), • 
działalności gospodarczej, • najmu lub 
dzierżawy. Tym samym upoważnia pra-
codawcę do zmniejszania miesięcznej 
zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 
stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek. 

Jeśli ktoś ma więcej niż jednego 
pracodawcę, wniosek taki może złożyć 

tylko u jednego z nich. Raz złożony pra-
codawcy PIT-2 jest ważny także przez 
kolejne lata, o ile wynikający z niego 
stan faktyczny nie uległ zmianie. 

Brak złożenia PIT-2 przez pra-
cownika skutkuje brakiem naliczania 
kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli 
kwota zmniejszająca podatek zostanie 
zastosowana przy jednoczesnym pobie-
raniu świadczeń ZUS, należy liczyć się z 
zapłatą podatku w rozliczeniu rocznym 
w kwocie 5100 zł

2. Ulga dla klasy średniej

Pracownicy, którzy osiągają przy-
chody miesięczne w przedziale od 5701 
zł do 11 141 zł, mają pomniejszany do-
chód o kwotę wynikającą z ustawowe-
go wzoru. Każdy z pracodawców jest 
zobowiązany uwzględniać tę ulgę na 
etapie obliczania zaliczek. .

Prawo do ulgi jest weryfikowane dru-
gi raz w momencie składania zeznania i 
finalnie przysługuje tylko podatnikom, 
którzy osiągają roczny przychód w prze-
dziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Tym samym w przypadku dwóch 
etatów, warto oszacować w przybliżeniu 
łączne przychody z obu umów o pracę. 
Jeżeli taki przychód miałby przekroczyć 
kwotę 133 692 zł, aby zmniejszyć ryzy-
ko dopłaty rocznej można złożyć każ-
demu z pracodawców (lub jednemu z 
nich) rezygnację z uwzględniania ulgi w 
trakcie roku. W przeciwnym razie, de-
cydując się na otrzymywanie wyższego 
wynagrodzenia w trakcie roku, podat-
nik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi 
w zeznaniu podatkowym.

Stosowanie ulgi dla klasy średniej 
jest obligatoryjne. Jeżeli ktoś nie chce 
jej stosować w trakcie roku, to musi 
złożyć oświadczenie o rezygnacji. Za-
równo kwota zmniejszająca zaliczkę na 
podatek, jak i ulga dla klasy średniej bę-
dzie możliwa do odliczenia w zeznaniu 
rocznym za 2022 rok

3. PIT-0 dla seniora 2022

Kobiety po ukończeniu 60 lat i męż-
czyźni po skończeniu 65 lat, którzy nie 
zdecydują o przejściu na emeryturę, będą 
zwolnieni z obowiązku opłacania podat-
ku dochodowego. Limit przychodów 
zwolnionych stanowi 115 528 zł (na tę 
kwotę składa się 30 000 zł kwoty wolnej 
i 85 528 zł ulgi). W rezultacie pracujący 
seniorzy płacą podatek dopiero po prze-
kroczeniu tej kwoty. PIT-0 dla seniora 
dedykowany jest dla osób, które:
 pracują na etacie (np. umowa o pra-

cę),
 są zleceniobiorcami (umowa zlece-

nia),

 są przedsiębiorcami (formy opodat-
kowania: skala podatkowa, podatek 
liniowy, ryczałt).
Warunkiem koniecznym do uzy-

skania zwolnienia jest rezygnacja z po-
bierania emerytury pomimo nabytych 
uprawnień i kontynuowanie pracy za-
wodowej.

4.  Trzynasta emerytura 
w 2022 roku

Trzynasta emerytura to świadczenie 
wypłacane seniorom od 2019 roku. Jest 
to ustawowy roczny dodatek dla wszyst-
kich emerytów i rencistów – niezależnie 
od wysokości ich podstawowego świad-
czenia. Z trzynastej emerytury mogą 
korzystać seniorzy, którzy w dniu wy-
płacania świadczenia są uprawnieni do 
pobierania emerytury, renty, świadczenia 
i zasiłku przedemerytalnego czy rodzi-
cielskiego świadczenia uzupełniającego 
(czyli tzw. emerytury matczynej, o którą 
ubiegać mogą się osoby, które wychowa-
ły co najmniej czwórkę dzieci).

Trzynasta emerytura nie będzie 
przysługiwać osobom, które z powodu 
zbyt wysokich dodatkowych zarobków 
na dzień 31 marca będą miały zawie-
szoną emeryturę.

Trzynastka wypłacana jest w wyso-
kości najniższej emerytury obowiązują-
cej od 1 marca danego roku. Po walory-
zacji w 2022 roku, przyjmując wskaźnik 
na poziomie 7 proc., wyniesie ona 1217, 
98 zł netto (na rękę). Seniorzy mogą li-
czyć, przy zachowaniu 7-procentowego 
wskaźnika waloryzacji, na zwiększenie 
się jednorazowego świadczenia o ponad 
100 złotych.

W praktyce wysokość trzynastej 
emerytury będzie zróżnicowana dla 
seniorów ze względu na Polski Ład, któ-
ry podwyższył kwotę wolną od podatku 
do 30 000 zł, ale wprowadził wyższą 9 
proc. składkę zdrowotną. Emerytury 
do kwoty 2500 zł brutto obciążone są 
wyłącznie 9-procentową składką zdro-
wotną, natomiast emeryci otrzymujący 
świadczenie powyżej tej kwoty płacą 
również podatek dochodowy PIT w 
wysokości 17 proc.

Do wyliczeń kwoty netto ZUS weź-
mie wysokość zasadniczej emerytury i 
do niej doliczy kwotę trzynastki. Jeśli po 
zsumowaniu obu świadczeń kwota prze-
kroczy kwotę wolną od podatku, trzeba 
będzie oprócz 9 proc. składki zdrowotnej 
odprowadzić również 17 proc. podatku 
PIT od nadwyżki. Niektórzy emeryci 
mogą być zaskoczeni, iż w 2022 roku 
otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 
niższej niż w 2021 roku.
Stan prawny na 20.02.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

Krótki informator dla pracowników 
i pracujących emerytów

POLSKI ŁAD

tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74, dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl
Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem 

prosimy upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny. Przypominamy, że w związku z istniejącym zagrożeniem pandemicz-
nym w budynku Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej. 
Dział Prawny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00. 

Po sześciu tygodniach strajku związ-
ki zawodowe i zarząd podpisały poro-
zumienie.

Pracownicy otrzymają po 500 zł 
podwyżki płacy zasadniczej; 400 zł od 
pierwszego marca, a pozostałą kwotę od 
pierwszego lipca. Ponadto pracodaw-
ca gwarantuje podwyżkę na 2023 rok 
w wysokości średniorocznego wskaź-
nika inflacji za rok 2022 plus 0,5 pkt 
proc., lecz nie więcej niż 7,5 proc. i nie 
mniej niż 250 zł płacy zasadniczej.

Strony ustaliły też, że do 10 marca 
wypracują zasady przyznania dodat-
kowej premii finansowej za realizację 
planu produkcji za rok 2022, którą pra-
codawca wypłaci w styczniu 2023 r.

Podpisane porozumienie oznacza 
zakończenie strajku oraz sporu zbioro-
wego. Choć pracownicy żądali 800 zł podwyżki, osiągnięty kwotowy kompromis 
jest dwukrotnie wyższy od pierwotnej propozycji pracodawcy.

– Dziękuję wszystkim pracownikom spółki Solaris za wytrwałość w walce 
o godne płace. Cieszymy się, że udało się w końcu dojść do porozumienia. To 
nasz wspólny sukces – powiedział Albert Wojtczak, przewodniczący „Solidarności” 
w Solarisie. – Strajkujący oczekiwali wczoraj na prezesa i zarząd spółki w budynku 
firmy. Po przybyciu prezes zapytał pracowników, jakie jest minimum, które mogą 
zaakceptować. Pracownicy odpowiedzieli, że jest to 500 złotych. Prezes zgodził się 
na taką kwotę, ale w dwóch transzach – od 1 marca i 1 lipca. Po naradzie pracow-
nicy zaakceptowali podwyżkę w wysokości 500 zł brutto.

Strajk generalny w Solarisie trwał od 24 stycznia tego roku.
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy 

udzielili wsparcia strajkującej załodze Solarisa.
(tm)

Jest porozumienie w Solarisie. 
Dziękujemy wszystkim za wsparcie
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AKTYWNOŚĆ TO ZDROWIE

Jakie suplementy poprawiają wydol-
ność, które są dobre dla kobiet, a któ-
re będą najlepsze dla osób aktywnych 
umysłowo lub ćwiczących – to tylko kil-
ka tematów artykułów, na jakie można 
natrafić w Internecie. Z każdego z nich 
dowiemy się, co – zależnie od sposobu, 
w jaki funkcjonujemy – będzie nam 
przydatne. Rzadziej spotkamy się z in-
formacją, czym suplement różni się od 
leku (te drugie są znacznie lepiej prze-
badane i mają właściwości lecznicze), a 
w reklamach takich produktów już na 
pewno nie zobaczymy ostrzeżenia, że 
tabletki te nie zastąpią zbilansowanej 
diety. O tym można przeczytać już tyl-
ko na ulotkach. 

„Suplement uzupełnia dietę w wi-
taminy, składniki mineralne lub inne 
składniki, ale nie jest lekiem, nie zapo-
biega chorobie i nie leczy” – przestrzega 
w swoim informatorze Instytut Żywno-
ści i Żywienia. 

Czy są to więc produkty spożywcze. 
Czy w tej sytuacji można powiedzieć, że 
się przydają i warto wydawać na nie pie-
niądze? Często w wyniku nieprzestrze-
gania zasad prawidłowego żywienia, jak 
przyznaje Instytut Żywności i Żywienia, 

ale także w zależności od trybu życia, 
na przykład regularnego uprawiania 

sportu, stresu czy uwarunkowań środo-
wiskowych, może dochodzić u nas do 
zachwiania równowagi zdrowotnej. Do-
brze zbilansowana, zróżnicowana dieta 
powinna dostarczać wszystkich niezbęd-
nych składników, ale nie zawsze się to 
udaje. Wówczas warto wziąć pod uwagę 
rozsądne wsparcie się tabletkami. 

„Gdy w diecie występują niedobory 
witamin czy składników mineralnych, 
można rozważyć zastosowanie suple-
mentów – czytamy w informatorze IŻiŻ 
– które mogą pomóc uzupełniać niedo-
bory pewnych składników diety. Jednak 
najpierw spróbujmy naprawić błędy 
żywieniowe poprzez stosowanie uroz-
maiconej diety opartej na tradycyjnych 
produktach spożywczych”. Suplementy 
mogą być także stosowane w szczegól-
nych sytuacjach zwiększonego zapotrze-
bowania na składniki odżywcze, a także 
gdy ich przyswajanie jest zaburzone, np. 
u ludzi w starszym wieku. 

Przykładem jest tutaj witamina 
wskazana do stosowania przez cały rok 
u seniorów.  

Co zamiast mięsa... 

Warto w tym kontekście pamiętać o  
brakach witamin i minerałów w przy-
padku diety, z której świadomie wy-
kluczamy niektóre produkty. Kłopot 
będą mieć na pewno weganie. Z jednej 
strony wykluczenie spożycia mięsa po-
zytywnie wpłynie na niektóre aspekty 
zdrowia, z drugiej jednak to właśnie 
mięso oraz produkty mleczne, które 
również odrzucają weganie, pozostały 
już jedynym źródłem na przykład wita-
miny B12 (z powodu wykorzystywania 
środków chemicznych do upraw stra-
ciliśmy naturalne źródło kobalaminy, 
jakim były efekty „pracy” drobnoustro-
jów występujących w glebie). 

Jednocześnie nie wszystko, co na-
turalne, jest na sto procent zdrowe. 
„Zioła nie muszą być całkowicie bez-
pieczne, tylko dlatego, że są naturalne. 
Szczególną ostrożność warto zachować 
w przypadku ekstraktów roślinnych 
i ziół pochodzących z dalekich konty-
nentów. Ich egzotyczne pochodzenie 
nie oznacza „nadzwyczajnych” właści-
wości” – przestrzega IŻiŻ. 

…i w sytuacji, gdy ćwiczymy?

Na to nakłada się jeszcze suplemen-
tacja i dieta osób regularnie aktywnych 
fizycznie. 

„W większości przypadków posi-
łek zjedzony na dwie – trzy godziny 
przed treningiem może być zwykłym 
posiłkiem, o ile nie jest ciężkostrawny 
i duży objętościowo, jednak wielu za-

wodników preferuje zjedzenie małego 
posiłku na godzinę lub dwie przed wy-
siłkiem” – informuje Narodowe Cen-
trum Aktywności Żywieniowej. „W ta-
kiej sytuacji posiłek przedtreningowy 
powinien zawierać węglowodany, pro-
ste lub złożone, które są podstawowym 
paliwem dla intensywnie pracujących 
mięśni. Dlatego warto zadbać o źródło 
tego makroskładnika w takim posiłku. 
Dobrze będą nadawać się łatwotrawio-
ne źródła, jak biały ryż, drobne kasze, 
suszone i świeże owoce oraz dżemy. 
Posiłek powinien też mieć niewielką 
objętość i być lekkostrawny, szczegól-
nie jeśli dany wysiłek sam w sobie ob-
ciąża układ pokarmowy, np. bieganie. 
Warto unikać większych ilości tłuszczu 
i błonnika, co w praktyce oznacza ogra-
niczenie orzechów, pestek, olejów, po-
traw smażonych. Oprócz tego jedzenie 
powinno być rozdrobnione i zawierać 
porcję białka, co przy treningach wy-
trzymałościowych nie jest to konieczne, 
ale przy treningach siłowych może to 
przynieść korzyści, a także wodę”. 

Narodowe Centrum Aktywności 
Żywieniowej proponuje również kawę, 
ponieważ „kofeina przed treningiem 
korzystnie przekłada się na jego ja-
kość”. Jest ona dość często jednym ze 
składników tzw. przedtreningówek. 
To nic innego, jak esencja substancji, 
których „zebranie” w jednym posiłku 
wymagałoby zjedzenia… co najmniej 
kilku kilogramów produktów spożyw-
czych. Suplementy takie zawierają także 
np. beta-alaninę pośrednio hamującą 
wytwarzanie się kwasu mlekowego 
w mięśniach (równoważnikiem było-
by kilkaset gramów mięsa), cytrulinę, 
która wpływa – również pośrednio – na 
lepsze dotlenienie mięśni i obniżenie ci-
śnienia (naturalnie znajduje się w rośli-
nach dyniowatych oraz strączkowych) 
czy taurynę wspomagającą regenerację 
(naturalnie występuje np. w owocach 
morza), a której poziom spada w na-
szych organizmach po zakończeniu 
okresu dojrzewania.  

Wszystko dla ludzi, ale bez 
przesady 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że 
stosowanie dużych dawek niektórych 
witamin nie przyniesie nam korzyści, 
a może być nawet szkodliwe dla zdro-
wia. Wśród składników, dla których 
istnieje ryzyko związane z nadmier-
nym spożyciem, wymienia się np. be-
ta-karoten, miedź, fluor, jod, żelazo 
czy cynk. Jest zależne także od innych 
czynników. 

Przykładowo u osób palących pa-
pierosy suplementacja prowitaminą 

A może zwiększyć ryzyko wystąpie-
nia raka płuc. Selen, jeśli mamy jego 
niedobór, pomoże zmniejszyć ryzyko 
tego nowotworu, ale jego nadmiar już 
zwiększy zagrożenie. Poza tym istnieje 
ryzyko interakcji suplementów diety z 
lekami i w konsekwencji powikłań, na 
przykład witamina K, która wpływa na 
zwiększenie krzepliwości krwi, działa 
przeciwstawnie do leków przeciwza-
krzepowych. Tylko że tego w reklamach 
już nie usłyszymy, a co ważne, zagro-
żeń może być znacznie więcej. W ciągu 
ostatnich kilku lat w Głównym Inspek-
toracie Sanitarnym złożono blisko 63 
tysiące powiadomień o wprowadzeniu 
lub zamiarze wprowadzenia do obrotu 
nowych suplementów. GIS analizie, 
czy nie zawierają one niedozwolonych 
substancji i są bezpieczne dla zdrowia, 
poddał tylko niewielką część z nich. 

„Problem w tym, że poddane wery-
fikacji produkty, często budzące wąt-
pliwości GIS, mogły być przez ten czas 
dostępne na rynku. Sprzedaż można 
bowiem rozpocząć z chwilą złożenia 
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 
powiadomienia o wprowadzeniu lub za-
miarze wprowadzenia na rynek nowego 
suplementu” – przypomina Najwyższa 
Izba Kontroli, która na początku tego 
roku wydała raport w tej sprawie. 

Bierzemy je codziennie 

Suplementy traktowane są często 
jako czynnik rekompensujący brak 
aktywności fizycznej. Z badań prze-
prowadzonych kilka lat temu wynika, 
że sięga po nie ponad 70 procent an-
kietowanych, z czego ponad połowa 
zażywa suplementy diety codziennie. 
A, jak alarmuje NIK, główny inspek-
tor sanitarny nie dostosował swoich 
warunków organizacyjnych do wiel-
kości rynku suplementów diety. Liczba 
pracowników wykonujących zadania 
związane z przyjmowaniem i rozpatry-
waniem powiadomień o wprowadzeniu 
lub zamiarze wprowadzenia produktów 
na rynek była niewystarczająca do sku-
tecznego wykonywania obowiązków 
w tym zakresie. Koronawirus jeszcze 
bardziej spowolnił pracę organów in-
spekcji sanitarnej w obszarze prawa 
żywnościowego, w tym dotyczącego 
bezpieczeństwa suplementów diety.  

Co w tej sytuacji? „Po pierwsze, za-
dbaj o swój sposób żywienia, po drugie, 
ogranicz czynniki o szkodliwym wpły-
wie na zdrowie, np. tytoń i alkohol, po 
trzecie, bądź aktywny fizycznie, a po 
czwarte, po suplementy diety sięgaj, 
gdy jest to uzasadnione” – podsumo-
wuje IŻiŻ.

Tomasz Modzelewski

Podstawa zdrowia 
to dieta i ruch,  
a nie tabletki 

Zamiast brać, jeśli nie ma do tego uzasadnienia, kolejną tabletkę, można choćby przebiec się lub pospacerować po gdyńskim 
bulwarze. 
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Na łamach „Magazynu” regularnie prezentujemy sylwetki związkowców, 
którzy są aktywni fizycznie, uprawiają sport bądź na przykład tańczą. Ale 
w utrzymaniu zdrowia ważny jest jeszcze jeden element. To dieta, z którą 
związane jest dostarczanie w odpowiedniej ilości i jakości m.in. witamin 
i minerałów. Czasami, licząc się z brakami, przyjmujemy je w tabletkach. 
Tymczasem, jak zaalarmowała ostatnio Najwyższa Izba Kontroli, nawet 
przez kilka lat, nieświadomi zagrożenia, mogliśmy kupować niebezpiecz-
ne dla zdrowia suplementy. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że system nadzo-
ru nad wprowadzaniem takich produktów na polski rynek nie zapewniał 
właściwej ochrony konsumentów. 
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– Jedynym suplementem diety, który jest wskazany do stosowania przez osoby 
w wieku starszym przez cały rok, jest witamina D – informuje Instytut Żywności 
i Żywienia. Niedobory witaminy D występują u 90 procent społeczeństwa polskiego, 
warto wykonać oznaczenie stężenia tej witaminy. 
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Jak często stosujemy suplementy diety? Dane z raportu „Nawyki żywieniowe 
Polaków” podsumowującego rok 2018 

Przed treningiem dobrze jest się 
nawodnić. Pozytywnie na jakość 
ćwiczeń wpłynie także kofeina. 
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NA KOŃCU JĘZYKA

Krzyżówka z cerkiewnym obrazem

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

Litery od 1 do 29 utworzą rozwiązanie 
– myśl Stanisława Jerzego Leca
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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 roz-
wiązanie Krzyżówki z odblaskiem 
i połyskiem z nr. 1/2022. Otrzymuje 
ją pan Robert z Gdyni. Hasło brzmia-
ło:  „Człowieka trzeba mierzyć miarą 
serca”. Nagrodę wyślemy pocztą. 

POZIOMO
1) beskidzka wieś słynąca z koronkar-
stwa, 5) dzwonki przy końskiej uprzęży, 
9) wzniosłe myśli, 10) chińska żywica, 
12) lokum dla borsuka, 14) cerkiewny ob-
raz, 15) ukochany Afrodyty, 16) niepod-
ległe państwo położone w zachodniej 
części Oceanii, 17) bogini zwycięstwa, 
18) angielski arystokrata, 19) poznaje 
tajniki zawodu, 22) główne miasto nad 
Angarą, 23) dychawica, 28) modlitewna 
„kropka”, 29) lina, na której marynarze 
pracujący przy żaglach opierają stopy, 
30) i święty, i zdrowy, i bojowy, 31) nic-
poń, gałgan, 34) owoc gagatek, 38) kolba 
kukurydzy, 39) część Trójmiasta, 40) imię 
włoskiego kompozytora muzyki �lmo-
wej,  41) trójlistkowa roślina, kuzyn astra, 
42) młodzieniec przed 20-tką.

PIONOWO
1) pomieszczenie na statku, 2) atramen-
towe porcje... w magazynku, 3) posągo-
wa podpora, 4) zabawka do piaskownicy, 

5) niemiecki obóz ..., 6) koleżanka żura-
wia, 7) talizman, 8) członek japońskiej 
ma�i, 11) śliwodaktyl, 13) czerwony 
kozak z lasu, 20) kobiecy rower, 21) zjada 
pędy bambusa, 24) czarna w kominie, 
25) czułka głowonoga, 26) odpowia-
da w górach, 27) �gura w kartach, 
31) powłoka karoserii auta, 32) między 
doktorem a profesorem, 33) mityczny 
przewoźnik dusz, 35) tekst na koszulce, 
36) karłowatość, 37) stok nasypu.  

(kas)
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Dla spostrzegawczych
Zapraszamy do udziału w konkur-

sie na spostrzegawczość. Co miesiąc 
na łamach „Magazynu Solidarność” 
będziemy publikować fragment zdjęcia 
obiektu ważnego dla historii NSZZ „So-
lidarność” z pytaniem: Co to jest? Może 
być to przykładowo fragment pomni-
ka,  częściowy kadr fotografii miejsca 
czy budynku. Wśród osób, które przyślą 
prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy 
nagrody książkowe. 

A więc zaczynamy od czegoś proste-
go – obok znajduje się fragment zdjęcia 
obiektu związanego z „Solidarnością”. 
Wystarczy napisać, co to za obiekt. 
Można to zrobić e-mailem na adres: 
m.kuzma@solidarnosc.gda.pl lub drogą 
pocztową na adres redakcji „Magazynu 
Solidarność” .

Wśród słów modnych od jakiegoś czasu pojawia się przymiotnik „epicki”. 
Występuje w tak różnych kontekstach, że wzbudza ciekawość. Epickie są 
już nie tylko utwory literackie, filmy, ale też spotkania biznesowe, imprezy 
towarzyskie, rozgrywki sportowe, a nawet buty. Wobec tego, co to słowo 
znaczy?

Dotychczasowe znaczenie
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN, przymiotnik epicki (greckie epi-

kós) pochodzi od rzeczownika: epika, zaś słowo epika to: ‘jeden z trzech rodzajów 
literackich (obok liryki i dramatu) obejmujący utwory, których podstawową formę 
wypowiedzi stanowi narracja’. Wyraz pochodzi od gr. épos – czyli ‘słowo’, ‘poezja 
epicka’ (w języku francuskim – epique, a w łacińskim – epicus). W słowniku wid-
nieją jeszcze definicje: poemat epicki – ‘utwór poetycki z wyraziście zarysowaną 
fabułą, zwykle o jednym wątku’ oraz teatr epicki – ‘jedna z odmian dramatu współ-
czesnego, zrywająca z tradycją realistycznego dramatu mieszczańskiego’.

Przymiotnikowi epicki  poza znaczeniem: ‘charakterystyczny dla epiki’ przy-
pisuje się także znaczenie: ‘opisowy, opowiadający’. Doroszewski, definiując ten 
wyraz, pisze, że: epicki znaczy ‘należący do rodzaju literackiego – epiki, właściwy, 
charakterystyczny dla epiki, rozlegle ujmujący temat, opisujący, opowiadający’.

Wobec tego nasuwa się pytanie: Jak należy rozumieć sformułowania: „epicka 
impreza”, „epicki mecz”, „epicki film”, „epicka porażka”, „epickie buty”?

Nowe znaczenia słowa epicki
Zacznijmy od „epickiego filmu”. Jeżeli osobie opisującej film chodzi o to, że 

stanowi on pełen rozmachu i złożony narracyjnie obraz ukazywanej na ekranie 
rzeczywistości, to wszystko jest zrozumiałe, ale wątpliwości pojawiają się, gdy z 
kontekstu wynika, że przymiotnik „epicki” został użyty w znaczeniu: ‘fantastyczny, 
wspaniały’ lub ‘okropny, druzgocący’.

W sformułowaniach: „epicka impreza”, „epicki mecz”, „epicki film”, „epicka po-
rażka”, „epickie buty” słowo „epicki” oznacza: ‘wyjątkowy, wspaniały, cudowny, 
fantastyczny, fajny, niesamowity’ lub ‘fatalny, okropny, zły, druzgocący’.

Skąd wzięły się te znaczenia? W jaki sposób istniejący od lat przymiotnik „epic-
ki” uzyskał nowy sens i stał się neosemantyzmem, czyli wyrazem, który otrzymał 
nowe znaczenie?

Źródło neosemantyzmu
Interesujący nas neosemantyzm „epicki” w polszczyźnie pojawił się pod wpły-

wem języka angielskiego. W angielszczyźnie słowo epic ma szerszy zakres znacze-
niowy. Znaczy nie tylko ‘związany z epiką, epicki – opisowy, opowiadający’, ale także 
‘imponujący, epokowy, heroiczny, wyjątkowy, spektakularny, totalny, wspaniały, cu-
downy, fantastyczny’. Prawdopodobnie internauci i miłośnicy gier komputerowych 
upowszechnili nowe znaczenie przymiotnika epicki pod wpływem sformułowań: 
epic win i epic fail. Wyrażenie epic win znaczy ‘wielkie, wspaniałe zwycięstwo’, 
a owiedzenie epic fail  (skrót od epic failure) używane jest w znaczeniu ‘totalna 
porażka, wielka wpadka, katastrofa’. Przy czym warto dodać, że fail to czasownik 
o znaczeniu ‘nie powieść się, doznać niepowodzenia’. Co ciekawe, angielskie słowo 
epic już kilkanaście lat temu było przetłumaczone na język polski w nowym znacze-
niu. Na przykład tytuł amerykańskiego filmu z 2007 roku „Epic Movie” (w reżyserii 
Jasona Friedberga i Aarona Seltzera), polscy dystrybutorzy przetłumaczyli jako 
„Wielkie kino”. Jak pisze Maciej Malinowski, „była to parodia największych prze-
bojów kinowych lat wcześniejszych. Jak widać, już wtedy sięgnięto po słowo epicki 
w nowej definicji, wcześniej nieznanej”.

Reasumując
Jestem przekonana, że obecnie niektóre neosemantyzmy, na przykład „epicki”, 

są zbędne, bo mamy wiele polskich słów o charakterze oceniającym. Ale – żeby 
nie wpaść w zbyt poważny ton –  z przymrużeniem oka zatytułowałam ten artykuł 
„Epicki neosemantyzm”. A odpowiedź na pytanie, co w tym kontekście znaczy słowo 
epicki (‘wspaniały’ czy ‘fatalny’?), pozostawiam Drogim Czytelnikom. 

Barbara Ellwart

Epicki 
neosemantyzm
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Sarbsk. Letnisko z intrygującą historią
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama
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Reklama

Pomiędzy Ulinią a Stęknicą, w gminie Wicko, nad jeziorem Sarbsko, na jego po-
łudniowym wschodzie leży dość tajemnicza letniskowa miejscowość o nazwie 
Sarbsk. Aleksander Majkowski, pisarz kaszubski, opowiada ustami głównego 
bohatera swej powieści „Życie i przygody Remusa” (przełom XIX i XX wieku), 
że w tamtejszym pałacu mieszkał ostatni na Pomorzu kaszubski dziedzic, pan 
Młotk z Sarbska. Chodzi tu o właściciela Sarbska zwanego Lew Kiedrowski Młotk 
Zaborski, o którym trudno jednak znaleźć informacje w przewodnikach czy po-
pularnych książkach historycznych. Niemniej Majkowski prezentuje go jako bar-
dzo zamożnego dziedzica mieszkającego w dużym pałacu pełnym kaszubskich 
pamiątek, obrazów, książek, najróżniejszych sprzętów… i bohatera niezwykłych 
zdarzeń. Dzisiaj, po ponad osiemdziesięciu latach od ukazania się owej powieści, 
śladów po pałacu w Sarbsku nie ma.

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

Biura i oddziały ZRG

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

KARTUZY, ul. Gdańska 15 pok. 20, 
Tel. 505 775 241

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

Pierwsza wzmianka o miejscowości 
Sarbsk występuje w akcie wytyczającym 
granice Łeby z 1377 r. Jednak niektórzy 
badacze twierdzą, że sama miejscowość 
musiała istnieć znacznie wcześniej, już 
w XII wieku, gdyż parafia w Sarbsku ponoć 
powstała pomiędzy rokiem 1050 a 1138. 
Jednak w kronikach kościelnych istnieje 
zapis, że pierwszy kościół powstał po roku 
1400, drugi w 1598 r. i funkcjonował do 
początków XX wieku. Natomiast obecny 
wzniesiono w latach 1922–1924, co zresz-
tą uwieczniono wyrytym napisem na jed-
nym z kamieni wmurowanych w elewację 
prezbiterium. Istnieje jeszcze jeden doku-
ment, z 1423 roku, potwierdzający nadanie 
Sarbska braciom Sarbskim, od których to 
wzięła się nazwa miejscowości. 

W przewodnikach, tych wydanych na-
wet kilka lat temu (ostatni z 2016 r.), po-
daje się, że w Sarbsku zachował się dwór 
i stodoła z połowy XIX wieku. Prawda 
jest jednak taka, że nie ma tam żadnego 
dworu, a stodoła w rzeczywistości była 

murowaną z cegły oborą, obecnie prze-
robioną na stajnie. Z dawnego zespołu 
dworskiego zachowało się zaledwie kil-
ka starych drzew. Dwór przerobiono na 
budynek mieszkalny. Natomiast w po-
wieści Majkowskiego czytamy, że w tym 
pałacu, a może jednak dworze, córka 
ówczesnego dziedzica o imieniu Sławina 
dostrzegła w Remusie potomka wielkie-
go rycerza Witosława służącego u króla 
polskiego Stefana Batorego. Jego portret 
wisiał w pałacowym salonie na poczyt-
nym miejscu. To Remusowi Sławina 
wyjawiła piękną, ale i tragiczną historię 
Kaszub, krainy rozciągającej się od Helu 
aż po wyspę Rugię, a nawet dalej. Jednak 
przez setki lat plemiona germańskie „wy-
pychały” ludność kaszubską na wschód. 
Sarbsk stał się taką granicą, gdyż mieszkał 
tam ostatni kaszubski włodarz zarządza-
jący ogromnymi połaciami ziemi. Po jego 
śmierci wieś przeszła w ręce niemieckie.

To właśnie za rządów niemieckich stary 
szachulcowy kościół w Sarbsku został roze-

brany, a w jego miejsce postawiono nową 
kamienną ewangelicką świątynię. Dopie-
ro po II wojnie światowej, kiedy Niemcy 
opuścili ziemię lęborską, a tym samym 
Sarbsk, kościół przejęli katolicy. Kolejną 
nieprawdą, podawaną przez przewodni-
ki, jest fakt, że we wnętrzu kościoła znaj-
duje się barokowe wyposażenie z dawnej 
świątyni. Niestety, to piękne wyposażenie 
z barokowym ołtarzem głównym w ukła-
dzie tryptyku, pięknymi lichtarzami i por-

Dużą atrakcją jest też rezerwat przy-
rody „Mierzeja Sarbska”, rozciągający 
się pomiędzy morzem a jez. Sarbsko, 
który można nazwać „miniaturą” Sło-
wińskiego Parku Narodowego (rów-
nież z wydmami – najwyższa ma 24 
m n.p.m.). Na prawie 400 hektarach 
powierzchni rosną niezwykle rzadkie 
rośliny, w tym aż 28 gatunków prawnie 
chronionych.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Sarbsk, kamienny kościół parafialny pw. św. Anny. Sarbsk, pozostałości po parku dworskim.

Sarbsk, Sea Park, zabawa z foką.

tretami trumiennymi zaginęło w okresie 
międzywojennym. 

Nowy kościół, ten istniejący do dzi-
siaj, powstał z datków okolicznych wła-
ścicieli folwarcznych, w tym Zendera 
z Sarbska i Buchterkircha z Ulini. Wzno-
sili go budowniczowie z Łeby, tworząc 
prostokątną bryłę krytą dwuspadowym 
dachem, z wyodrębnionym, trójbocznie 
zakończonym prezbiterium. Od zachodu 
z czworoboczną wieżą. Wnętrze świątyni 
jest niezwykle skromne. Do dzisiaj nie 
zachowały się malowidła w prezbiterium 
ani interesujący witraż nad ołtarzem. Od 
zewnątrz miejsce to zasłania okiennica, 
wewnątrz zostało zamurowane. Przy 
elewacji świątyni znajduje się kilka ka-
mieni nagrobnych, a pod drzewem, na 
dawnym przykościelnym cmentarzu, 
grób dziecięcy z 1927 roku.

Nieopodal wsi znajduje się Sea Park 
z fokami, stanowiący sporą atrakcję 
dla wczasowiczów wypoczywających 
w okolicznych miejscowościach.


