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Związki zawodowe na rozdrożu: 
między Wschodem a Zachodem

Rozmowa z Andrzejem 
Adamczykiem, byłym szefem 
Działu Zagranicznego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
i członkiem Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego. 
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Od wybuchu wojny w Ukra-
inie 24 lutego br. do naszego 
kraju z lęku przed nią przy-
było ponad 2,3 miliona osób, 
w zdecydowanej większości 
kobiety i dzieci. Specustawa 
pozwala obywatelom Ukrainy 
przez półtora roku legal-
nie przebywać i pracować 
w Polsce.
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Praca dla obywateli Ukrainy? 
Jak najbardziej tak  

PIT za 2021 rok można rozliczać od 
15 lutego do 2 maja br. Podatnicy, 
jak co roku, mogą liczyć na rozli-
czenie przez resort finansów za 
pomocą e-PIT.
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Rozliczenie z fiskusem – ulgi,  
odliczenia, zwolnienia

Wiedza i umiejętność 
negocjacji

O tym, jaką wiedzę  i umiejętno-
ści powinien posiadać społeczny 
inspektor pracy rozmawiamy 
z Anetą Kamińską, inspektor 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Gdańsku.
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Punkt recepcyjny  
w „Solidarności”
Setki osób przeszły już przez punkt recepcyjny, jaki został zorganizowany w gdańskiej siedzibie „Solidarno-
ści”. Podopieczni Związku objęci są naszą troską przez całą dobę. Dyżury pełnią wolontariusze. Na miejscu 
są także funkcjonariusze policji, a przez wiele godzin każdego dnia również osoby z Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku. 
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Trwają przygotowania do 
tegorocznej edycji Mara-
tonu Solidarności. Na razie 
szczegóły są ustalane, co nie 
oznacza, że nie można już się 
przygotowywać. Bieg na dy-
stansie ponad 42 kilometrów 
oznacza bowiem ogromny 
wysiłek dla organizmu każde-
go uczestnika.
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Zostało pół roku, żeby przygotować 
organizm do letniego maratonu  

          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk
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– Jak mocny jest polski 
pieniądz? Jak funkcjonuje 
Narodowy Bank Polski? Jak 
wygląda konwój przewożący 
pieniądze? – to tylko niektóre 
z pytań zadawanych podczas 
spotkania uczniów  Szkoły 
Podstawowej z Wąglikowic z 
Wiktorem Kamińskim, dyrek-
torem Oddziału Narodowego 
Banku Polskiego w Gdańsku.
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Młodzież z Wąglikowic z wizytą 
w Oddziale NBP w Gdańsku 
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NA ŚWIECIE

W KRAJU

Dyrektor Generalny MOP w sprawie 
wojny na Ukrainie

Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji 
Pracy Guy Ryder potępił „niesprowokowany i nieuza-
sadniony atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, przepro-
wadzony bez poszanowania prawa międzynarodowe-
go, którego konsekwencją są ciągłe o�ary śmiertelne
i ogromne cierpienie ludzkie”.  W ten sposób przyłączył 
się 3 marca do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, które w najostrzejszych sło-
wach potępiło agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
i zażądało natychmiastowego zaprzestania użycia siły 
i bezwarunkowego wycofania wszystkich sił wojsko-
wych z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych 
przez społeczność międzynarodową.

„Jest to jeden z najczarniejszych rozdziałów 
w stuletniej historii MOP i brutalne zaprzeczenie mi-
sji naszej organizacji, jaką jest promowanie pokoju 
poprzez sprawiedliwość społeczną. Osoby odpowie-
dzialne za agresję doskonale wiedzą, że wśród jej 
pierwszych o�ar znajdą się ludzie pracy, a zniszcze-
nia miejsc pracy, przedsiębiorstw i środków do życia 
będą ogromne i potrwają przez wiele lat” – wskazuje 
Dyrektor Generalny MOP.

„Solidarność” będzie reprezentować 
KVPU 

Michał Wołyniec, szef Konfederacji Wolnych 
Związków Ukrainy, poprosił Piotra Dudę, aby ten na 
forum międzynarodowym reprezentował stanowisko 
ukraińskich związków zawodowych. Podczas telekon-
ferencji liderzy wymienili się bieżącymi informacjami 
i uzgodnili wspólną strategię wobec rosyjskich cen-
tral związkowych popierających agresję. Lider KVPU 
podziękował Polakom i społeczności międzynarodo-
wej za ogromną pomoc, jaką uzyskuje Ukraina. Po raz 
kolejny wezwał do zamknięcia przestrzeni powietrz-
nej nad jego krajem, prosząc o dalsze dostawy broni, 
żywności i pomoc humanitarną.

Co dalej z uczestnictwem NSZZ 
„Solidarność” w strukturach 
międzynarodowych?

Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych (EKZZ) nie potępił Federacji 
Niezależnych Związków Zawodowych Rosji (FNPR), 
która poparła agresję Rosji na Ukrainę. Czas na prze-
pracowanie udziału „Solidarności” w organizacjach 
międzynarodowych. Jest wspólnota interesów Pola-
ków i Ukraińców, polegająca dziś na tym, że znajduje-
my się w stre�e zagrożenia ekspansją Moskwy.

NSZZ „Solidarność” zwrócił się już kilka dni po in-
wazji do europejskich i światowych związków zawo-
dowych o wykluczenie Federacji Niezależnych Związ-
ków Zawodowych Rosji z MKZZ w reakcji na poparcie 
tej federacji dla wojny.

Dyskusja nad zasadnością funkcjonowania NSZZ 
„Solidarność” w międzynarodowych strukturach 
związkowych zdominowała hybrydowe spotkanie 
liderów Związku 22 marca br. Oceniono, że ewen-
tualne decyzje muszą zapaść na Krajowym Zjeździe 
Delegatów, który odbędzie się w maju br.

(nauczyciel kontraktowy), 5318,58 zł (nauczyciel mia-
nowany), 6795,97 zł (nauczyciel dyplomowany).

Rzecznik oświatowej „Solidarności” Monika Ćwi-
klińska ocenia to jednoznacznie. – Taka propozycja 
obraża nauczycieli. Za sam 2021 rok in�acja wynosi
8,6 proc. Ostatnia podwyżka była 1 września 2020 
roku. Nie jest to więc nawet waloryzacja płac. 

Prezydium RDS: Związki zawodowe 
w katalogu organizacji niosących pomoc

Prezydium Rady Dialogu Społecznego 9 marca 
omówiło specustawę dotyczącą zasad przyjmowa-
nia i pomocy uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. 
Wszyscy członkowie zgodzili się, że ustawa musi być 
przyjęta jak najszybciej. – Najważniejsze, co udało się 
uzyskać, to wpisanie związków zawodowych do kata-
logu organizacji, którym wojewodowie mogą zlecać, 
z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, 
realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom 
– podkreśla Piotr Duda, przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

Pracownicy Poczty Polskiej dalej bez 
wyższej kilometrówki

darności” – członków Europejskich Rad Zakładowych, 
aby wzywali do wycofania się ich macierzystych kor-
poracji ponadnarodowych z działalności biznesowej 
w Rosji, w tych przypadkach kiedy to jeszcze nie na-
stąpiło.

Apel przesłano również do wszystkich europej-
skich i światowych branżowych federacji związko-
wych. Wezwanie Prezydium Komisji Krajowej wpisało 
się w wysiłki podejmowane przez polskich delegatów 
do ERZ, aby te ciała przedstawicielskie przyjmowały 
stanowiska, w których przesłanie opuszczenia Rosji 
będzie mocno akcentowane.

– Istnieje rozdźwięk pomiędzy członkami ERZ po-
chodzącymi z krajów, które były zależne od ZSRR, tak 
jak Polska, a delegatami z zachodniej Europy – mówi 
Sławomir Niemirski z Barry Callebaut. – Jako przed-
stawiciele polskich pracowników od początku wojny 
w Ukrainie monitujemy centralę �rmy, aby podjęła
decyzję o rezygnacji z działalności gospodarczej 
w Rosji. Szukamy również sprzymierzeńców na forum 
ERZ. Na razie nasze wysiłki nie przyniosły oczekiwa-
nych skutków, ale wierzę, że sam fakt, iż temat jest 
ciągle dyskutowany wewnątrz �rmy plus pozytywne
przykłady z zewnątrz pomogą nam osiągnąć cel.

Będzie referendum strajkowe w Wodach 
Polskich
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NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej 
ponaglił zarząd Poczty Polskiej w związku z brakiem 
odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia, w którym 
żąda podniesienia stawek kilometrówki. Sprawa jest 
na tyle poważna, że pracownicy ostrzegają przed 
możliwością odmowy świadczenia pracy. „Solidar-
ność” Poczty Polskiej domaga się od pracodawcy 
wyższej kilometrówki, przypominając, że stawki były 
ostatni raz waloryzowane w 2007 roku. 

Porozumienia w Płocku i w Jaworznie

10 marca w Sali BHP w Gdańsku odbyła się konfe-
rencja podsumowująca rezultaty projektu „Schematy 
Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze 
publicznym na poziomie samorządów” współ�nan-
sowanego z Grantów Norweskich 2014–2021. 

– Celem było opracowanie pewnego modelu, 
określonej procedury, którą mogliby wykorzystywać 
partnerzy, związki zawodowe, jednostki samorządu 
terytorialnego i pracodawcy pośrednio zależni zwią-
zani z samorządem terytorialnym w dalszych pracach 
i w zawieraniu innych porozumień w innych miastach 
– mówiła Barbara Surdykowska z Komisji Krajowej 
„Solidarności”. Jednym z rezultatów projektów było 
podpisanie porozumień w Płocku i Jaworznie między 
stroną samorządową a związkową.

Wzywajmy do wycofania się korporacji 
z Rosji!

14 marca Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” zwróciło się z apelem do związkowców „Soli-

Po tym, jak wszystkie organizacje związkowe 
odrzuciły propozycje pracodawcy dotyczące zasad 
podziału wynagrodzeń, zarząd PGW Wody Polskie 
i tak postanowił wprowadzić je w życie. Związkowcy 
zdecydowali się skorzystać z gwarantowanych przez 
prawo narzędzi dochodzenia swoich racji i w najbliż-
szych dniach wśród pracowników przeprowadzone 
zostanie referendum strajkowe.

Na początku marca do związkowców na piśmie 
dotarła propozycja pracodawcy o zasadach podziału 
wynagrodzeń, którą pracownicy mocno skrytyko-
wali. Według nich propozycja pogłębia nierówności 
i niesprawiedliwości w wynagradzaniu. – Dyspro-
porcje i różnice na stanowiskach są rażące. Pracow-
nicy na tym samym stanowisku mają zupełnie różne 
świadczenia, nie istnieje regulamin wynagradzania. 
Przeglądu płac nie było od czterech lat. Chcemy to 
wszystko uporządkować – mówi Jan Śniadek, prze-
wodniczący „Solidarności” w Wodach Polskich. 

Projekt pracodawcy zakłada podniesienie wyna-
grodzeń po równo – 400 zł brutto dla pracowników 

Przesunięty termin konkursu 
muzyczno-plastycznego

W związku z utworzeniem w siedzibie Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sali Akwen punktu 
recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy,  termin �nału
części muzycznej Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-
-Plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” zostaje 
przesunięty na dalszy czas (październik lub listopad). 
Szczegóły, w tym termin przyjmowania kart zgłoszeń, 
podane zostaną po uzyskaniu informacji o możliwości 
przeprowadzenia konkursu w sali Akwen.

Seniorzy z „Solidarności” wspierają 
uchodźców

Zbyt niskie podwyżki
Po �asku negocjacji z rządem to posłowie PiS za-

proponowali podwyżki dla nauczycieli. Według pro-
jektu grupy posłów PiS nauczyciele od maja mieliby 
otrzymać 4,4 procent podwyżki. O tyle bowiem ma 
wzrosnąć średnie wynagrodzenie. Szybka symulacja 
pokazuje, że stawki w poszczególnych grupach wy-
nosiłyby: 3693,46 zł (nauczyciel stażysta), 4099,74 zł 

Członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Renci-
stów NSZZ „Solidarność” oraz Koło Emerytów Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego-
zebrali 10 tysięcy złotych na potrzeby dotkniętych 
brutalną wojną Ukraińców. Pieniądze przekazali na 
ręce Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG NSZZ 
„S”, w obecności członków Prezydium ZRG.

Nie jest to ostatni akt solidarności z Ukrainą i jej 
obywatelami. Związkowi emeryci kontynuują chary-
tatywną zbiórkę. Wielu z nas może i powinno brać 
przykład z zaangażowania, poczucia obowiązku i har-
tu ducha solidarnościowych emerytów.

Podczas wszystkich kon�iktów zbrojnych najbar-
dziej cierpią najsłabsi: dzieci i kobiety. To dla nich, 
przypomnijmy, w budynku NSZZ „S” w Gdańsku 
uruchomiono punkt recepcyjny – dla uchodźców 
z Ukrainy. To kilkadziesiąt łóżek polowych oraz jedze-
nie i wsparcie psychologiczne po traumie ucieczki 
i rozstania.

Minister finansów wydał rozporządzenia zmieniające w sprawie określenia terminów składania 
następujących dokumentów:
 Sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego (przedłużenie o trzy miesiące, 

czyli do 30 czerwca 2022 r.)
 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego (przedłużenie o trzy miesiące, czyli do 30 września 

2022 r.)  
Termin złożenia zeznania o wysokości dochodu (CIT-8, CIT-8/0) przedłużono do  30 czerwca 

2022 r. Przypominamy, że na dotychczasowych zasadach (zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z innymi 
dokumentami należy w ciągu 15 dni przekazać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dla 
jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej) za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej.

umysłowych i 300 zł brutto dla pracowników �zycz-
nych. Nie uwzględnia on stażu pracy, stanowiska, za-
kresu obowiązków czy doświadczenia zatrudnionych. 
– Kiedy w 2018 roku zaczynaliśmy spór, chcieliśmy 1 
tys. zł brutto więcej do płacy zasadniczej, dziś postu-
laty „zwaloryzowaliśmy” o współczynnik podniesienia 
płacy minimalnej – 600 zł brutto dla każdego pracow-
nika i 800 zł brutto na regulację płacową – tłumaczy 
Śniadek.

Wydłużenie terminów na sporządzenie 
sprawozdań finansowych za 2021 rok
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Warto zaplanować i wpisać w związkowy kalendarz
Szkolenia stacjonarne:
 11 kwietnia br. – przeciwdziałanie mobbingowi
 25–26 kwietnia br. – szkolenie dla skarbników 
 20 maja br. – szkolenie z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych
 23–24 maja br. – szkolenie członków komisji rewizyjnych
 13 czerwca br. – przeciwdziałanie mobbingowi
 27–28 czerwca br. – szkolenie z rozwoju związku zawodo-

wego

Szkolenia wyjazdowe
 9–11 maja br. – szkolenie „Jak radzić sobie ze stresem” 
 9–11 maja br. – szkolenie „Profesjonalizm działacza związ-

kowego”
 20–22 czerwca br. – szkolenie z rokowań zbiorowych 
 20–22 czerwca br. – szkolenie z prawa pracy i prawa związ-

kowego

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

Zapraszamy na szkolenia 

Wojna w Ukrainie powoduje zmiany w porządku światowym, jest też 
swoistym sprawdzianem dla ludzkości. Nasz kraj stał się centrum niesie-
nia pomocy uchodźcom z Ukrainy i obrońcom prawdziwych europejskich 
wartości. Poniżej tylko kilka przykładów opinii, które w ostatnim czasie 
wyrażane były przez polityków, duchownych i media. 

„Nie lękajcie się!”. To pierwsze słowa, które padły podczas pierwszego pu-
blicznego wystąpienia, pierwszego papieża Polaka w październiku 1978 roku. To 
słowa, które zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II; słowa, które zmieniły świat. 
Jan Paweł II z tym przesłaniem przybył do Warszawy podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki w czerwcu 1979 roku. Było to przesłanie o sile wiary, sile oporu i sile 
ludzi w obliczu okrutnego, brutalnego systemu władzy. Było to przesłanie, które 
30 lat temu pomogło położyć kres sowieckim represjom na centralnym obszarze 
Europy Wschodniej. To przesłanie przezwycięży okrucieństwo i brutalność tej nie-
sprawiedliwej wojny. Kiedy Jan Paweł II wygłosił to przesłanie w 1979 r., Związek 
Radziecki rządził żelazną ręką i za żelazną kurtyną. Rok później w Polsce powstał 
ruch Solidarności – fragment wystąpienia  prezydenta USA Joe Bidena na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Decyzja prezydenta Bidena, by uczynić Polskę swoim jedynym europejskim 
przystankiem po szczycie NATO w Brukseli odzwierciedla nową rzeczywistość, 
jaką stworzyła wojna w Ukrainie: Polska nagle stała się osią, wokół której obracają 
się nadzieje Zachodu i wściekłość Rosji – „New York Times”.

 Jeśli chodzi o problemy z praworządnością, spora część z tego, co docierało na 
Zachód, była efektem rosyjskiej dezinformacji – była ambasador USA w Polsce 
Georgette Mosbacher.

Polska wcale nie jest odstępcą od zachodnich wartości, jak twierdziły Francja 
i Niemcy, lecz ich obrońcą. To naród, który jest postrzegany jako odstępca od za-
chodnich wartości, brzydzi się imigrantami, kraj, który symbolizuje kryzys liberali-
zmu. Im dłużej tu jednak przebywam, tym bardziej dostrzegam krótkowzroczność 
tej narracji, forsowanej przez rzekomo bardziej oświeconych partnerów unijnych, 
jak Niemcy i Francja – pisze Matthew Syed w brytyjskim „The Sunday Times”. 

Polacy, udzielając niezwykłej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, po-
kazują, że ludzkość ma też zdolność do czynienia dobra. (…) W zamian za to 
istnieje jeden prosty, symboliczny sposób, w jaki reszta świata mogłaby okazać 
swoją wdzięczność i podziw: przyznanie narodowi polskiemu Pokojowej Nagrody 
Nobla. Trudno wyobrazić sobie bardziej zasłużonego laureata w dzisiejszym 
świecie, a mówię to jako korespondent zagraniczny, który przez lata napisał 
niezliczoną liczbę artykułów naświetlających to, jak na wielu polach ten kraj jest 
daleki od doskonałości – napisał  korespondent dziennika „Daily Telegraph” 
Matthew Day.

Polska wyłoniła się wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę jako kraj w Europie, 
z którym trzeba się liczyć, jako siła. (…) Niemcy mogą mieć więcej tego i tamtego, 
ale Polska jest krajem frontowym. Polska działa agresywnie, a Niemcy patrzą na 
te działania Warszawy i zastanawiają się: kim my jesteśmy? To bardzo ważne, bo 
toczy się bitwa o serce Europy. Wcześniej panowało przekonanie, że sercem Euro-
py są Niderlandy, kraje Beneluksu. A tymczasem nie. To serce bije gdzie indziej. 
Trzeba być oczywiście ostrożnym z takimi stwierdzeniami, ale Polsce udało się 
zająć pozycję, która powoduje, że jest i będzie brać udział w konsultacjach. A już 
na pewno we wszystkich kwestiach dotyczących Rosji – powiedział amerykański 
politolog George Friedman (PAP).

Mamy zasadę – żadnych relokacji. Jak ktoś chce tu zostać, to zostaje, a jak chce 
wyjechać, to wyjeżdża. Nikogo nie zmuszamy do niczego. I druga zasada – nie 
chodzimy po prośbie. Oczywiście uważamy, że należy nam się jakaś pomoc, ale 
po prośbie nie chodzimy. Jesteśmy państwem w zupełnie dobrej kondycji, przeszło 
trzy razy bogatszym niż na początku lat 90. i przeszło trzy razy bogatszym niż 
Ukraina, licząc na głowę mieszkańca – powiedział Jarosław Kaczyński w wywia-
dzie dla „Polska Times”.

Pomoc Polaków wobec ukraińskich uchodźców to nasze narodowe rekolekcje 
w Wielkim Poście. Wprost literalnie realizujemy obecnie ewangeliczne przesłanie 
nakarmienia głodnych, napojenia spragnionych i przyjmowania pod swój dach lu-
dzi, którzy go nie mają – mówi ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej 
Pomocy Kościołowi w Potrzebie, w rozmowie dla „Tygodnika Solidarność”.

Przyjmując ukraińskich uchodźców, przyjmujemy Chrystusa pod swój dach. 
(…) To olbrzymia rzeka dobra, którą obserwujemy. Jako gdańszczanie możemy 
być dumni z posługi, jaką niesiemy Ukraińcom – stwierdził ks. kanonik Ludwik 
Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Oprac. (mk)

Polska broni 
europejskich wartości

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc 
zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły 

ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję 
i radość. 

Jan Paweł II

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy  
wszystkim członkom i sympatykom  

NSZZ „Solidarność”  
życzę nadziei i ufności, które niesie ze sobą 

Zmartwychwstanie Pańskie.
W tragedię Golgoty jest wpisany triumf

i radość Zmartwychwstania, gdy 
zwyciężyło światło Wielkanocnego 

poranka. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus 
przyniesie pokój Ukrainie i światu!

Krzysztof Dośla

przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”Zmartwychwstanie Chrystusa

Obraz Gaudenzio Ferrari (1475–1546)
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AKTUALNOŚCI

Nie ma solidarności 
w międzynarodowym 
ruchu związkowym
Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych (EKZZ) nie potępił Federacji Niezależnych Związków Za-
wodowych Rosji (FNPR), otwarcie i oficjalnie popierającej napaść 
Rosji na Ukrainę. Tym samym odrzucił wniosek NSZZ „Solidarność” 
o wykluczenie ze związkowej europejskiej rodziny rosyjskiej centrali. 
Kilka tygodni później Rada Generalna Międzynarodowej Konfedera-
cji Związków Zawodowych postanowiła wprawdzie powołać komisję, 
która zbada postępowanie rosyjskiej centrali, ale ostateczną decyzję 
odłożyła do… maja. Tak jakby zbadania wymagało oficjalne stanowisko 
rosyjskich związkowców, poparte w dodatku kuriozalną wypowiedzią 
podczas posiedzenia MKZZ szefa FNPR Michaiła Szmakowa. Jego sło-
wa nie powinny zostawić cienia wątpliwości. Szmakow określił rosyjską 
inwazję jako… wojnę domową. Po czym poszedł dalej, twierdząc, że to 
Stany Zjednoczone wciągnęły Rosję do tej wojny i to one są jej głów-
nym beneficjentem (!), a Rosja, w tym także rosyjskie związki zawo-
dowe, przyjmują pod swój dach ukraińskich uchodźców. A dlaczego 
ludzie grzebią zmarłych na podwórkach? Ponieważ nie pozwala im się 
odejść, a ukraińskie siły ich ostrzeliwują. Na koniec nie obeszło się bez 
przestrogi. Podobno „na świecie są też pewne mocarstwa (czyt. USA?), 
które są zainteresowane tym, aby Europa była zimna, głodna i biedna. 
My (czyt. Rosja) jesteśmy temu przeciwni, nie możemy tego popierać”. 
Uważajcie więc, drodzy europejscy związkowcy – zakręcimy kurki 
i pójdziecie z torbami.

Wątpiących w prawdziwość tych sformułowań odsyłam na stronę 
www.tysol.pl, na której zamieszczona jest relacja z posiedzenia władz 
MKZZ. Aż nie chce się wierzyć, że można takie brednie wypowiadać 
na oficjalnym międzynarodowym forum. Nikt nie wstał i nie splunął 
takiemu gościowi pod nogi, a zacne grono powołało komisję, która 
sprawdzi. Tylko co? Opieszałość w działaniu ostro skrytykował przed-
stawiciel „Solidarności”. Nie pierwsza to, niestety, plama na związkowej 
międzynarodówce. Dlatego zapowiedziano między innymi dyskusję na 
najbliższym Krajowym Zjeździe Delegatów o relacji NSZZ „S” wobec 
stanowiska międzynarodowych organizacji związkowych, które wydaje 
się nie są już lewicowe, tylko czasami lewackie. A nie tak dawno, w 2006 
roku, radowaliśmy się ze zjednoczenia światowego ruchu związkowego. 
Przez dziesięciolecia funkcjonowały – nie licząc międzynarodówki ko-
munistycznej – dwie organizacje. Światowa Konfederacja Pracy skupiała 
chrześcijańskie związki zawodowe, a Międzynarodowa Konfederacja 
Wolnych Związków Zawodowych – pozostałe, w tym także te o bardziej 
lewicowej proweniencji. NSZZ „Solidarność” był jedyną centralą związ-
kową afiliowaną do obu struktur od lat osiemdziesiątych i to on w dużej 
mierze przyczynił się do owego zjednoczenia. Dziś na nowo wraca 
pytanie, czy ta droga była właściwa wobec coraz głębszych, już nie tylko 
ideowych różnic między poszczególnymi związkowymi centralami. 

Swoją drogą, może warto taką związkową komisję zaprosić do Polski. 
Niech zapyta się, przed czym uciekają setki tysięcy kobiet z dziećmi i kto 
zrzuca bomby i rakiety na ich domy. Niech popatrzy, jak rzeczywiście 
przyjmuje się uchodźców, także w związkowych „domach”. Może wtedy 
dotrze do niektórych, że NSZZ „Solidarność” w tej sprawie ma oczywi-
stą rację. Tak bowiem się stało, że rosyjska agresja na Ukrainę zdomino-
wała naszą codzienność, także związkową. Jeżeli wojenny koszmar się 
przedłuży, zapewne wielu z ukraińskich uchodźców zostanie w Polsce 
przez wiele miesięcy. I to będzie kolejna próba społecznej solidarności. 
Jako Związek będziemy musieli przeciwdziałać nieuczciwym próbom 
wykorzystania ich trudnej sytuacji. Nie mam, niestety, wątpliwości, że 
wśród morza empatii, takie działania też będą miały miejsce. Dlatego 
już teraz Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „S” zwróciła się z apelem do 
sieci handlowych o publiczną deklarację, że będą zatrudniać uchodźców 
na takich samych warunkach, jak polskich pracowników. 

Niezależnie od tego, jak szybko skończy się wojenny koszmar, przez 
najbliższe lata nic nie będzie takie samo jak było. Imperialna polityka 
Rosji, ba, pewno wszystkich nas, będzie kosztować. Ale będą to koszty, 
które zapłacimy za nasze bezpieczeństwo. Oby także za jedność świata 
Zachodu.

Jacek Rybicki

Wojna w Ukrainie i sposoby włączenia się różnych struktur NSZZ „Solidar-
ność” w pomoc uchodźcom to główny temat marcowego posiedzenia człon-
ków Zarządu Regionu Gdańskiego. Regionalne władze Związku przyjęły 
także wykonanie budżetu ZRG za 2021 roku oraz stanowisko w sprawie 
objęcia współfinansowania Opery Bałtyckiej przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Pomagamy uchodźcom  
z Ukrainy

Stanowisko ZRG ws. pomocy Ukrainie
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z całą 

mocą potępia agresję Rosji na Ukrainę. Nie ma uzasadnienia 
najazd obcych wojsk na suwerenne państwo, próbujące w de-
mokratyczny, pokojowy sposób budować swoje miejsce w Eu-
ropie, zapewnić godne życie i pracę swym mieszkańcom. Stąd 
tym bardziej wyrażamy swój sprzeciw wobec działań o cha-
rakterze imperialnym, opartych na kłamliwej propagandzie, 
lekceważeniu praw każdego człowieka do życia w wolności 
i pokoju. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla atakowania 
mieszkańców miast, mordowania cywilów, niszczenia mienia. 
Wojna nie jest sposobem na rozwiązywanie problemów. Jest 
świadectwem upadku człowieczeństwa i niczym nie daje się 
wytłumaczyć jej racji.

Wyrażamy swój szacunek i podziw dla narodu ukraińskie-
go bohatersko broniącego swojej niepodległości i prawa do 
samostanowienia.

Zarząd Regionu zwraca się do organizacji zakładowych/mię-
dzyzakładowych, sekcji branżowych, do członków NSZZ „Soli-
darność” o udzielenie pomocy narodowi ukraińskiemu. Wpłat 
�nansowych można dokonywać na konto  nr 34 1160 2202 0000
0000 6189 1527 – Bank Millennium SA, z dopiskiem: „POMOC 
UKRAINIE” (prosimy o wpisanie nazwy wpłacającego).

Stanowisko ZRG w sprawie objęcia przez 
MKiDN współfinansowania Opery Bałtyckiej

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w opar-
ciu o wniosek i stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Operze Bałtyckiej w Gdańsku zwraca się z prośbą 
o objęcie Opery Bałtyckiej współ�nansowaniem przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opera Bałtycka jest największą instytucją kultury w woje-
wództwie pomorskim i pełni funkcję nie tylko regionalną, ale i 
ponadregionalną. Poziom artystyczny, zróżnicowany repertu-
ar, otwarcie na widza  o różnym poziomie wrażliwości i zainte-
resowań powoduje, iż jest to instytucja wpływająca w sposób 
znaczący na rozwój kultury w naszym kraju.

Objęcie współ�nansowaniem Opery Bałtyckiej przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sposób istotny 
będzie wspomagać Operę w wypełnianiu jej funkcji oraz dzia-
łaniu na rzecz rozwoju kultury naszej Ojczyzny.

W imieniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Dośla, przewodniczący 

Po miesięcznej przerwie spowodo-
wanej pandemią, 7 marca br. w gdań-
skiej siedzibie „S” odbyło się posie-
dzenie Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, które zdomino-
wała pomoc dla wojennych uchodź-
ców. Od początku wybuchu wojny za 
naszą wschodnią granicą poszczególne 
struktury naszego Związku włączyły się 
w pomoc uciekającym przed rosyjskim 
terrorem. Począwszy od udostępnienia 

przez krajowe władze „Solidarności” 
związkowych ośrodków wypoczyn-
kowych dla ukraińskich sierot, przez 
oddolne inicjatywy poszczególnych 
organizacji związkowych, które otacza-
ją opieką rzeczową i finansową miejsca, 
do których coraz liczniej przybywają 
ofiary wojny, matki z dziećmi, ludzie 
starsi i chorzy. Również Region Gdański 
włącza się w tę pomoc. Marek Albecki, 
przewodniczący Zakładowej Organi-

zacji NSZZ „Solidarność” w Gościciń-
skiej Fabryce Mebli, mówił, że istotna 
jest koordynacja pomocy uchodźcom, 
tak aby była ona skuteczna i efektywna. 
Członkowie ZRG podkreślali również, 
że ważne jest wprowadzenie takich 
przepisów, aby pracownicy z Ukrainy 
byli zatrudniani na tych samych warun-
kach co Polacy.

Członkowie Zarządu Regionu Gdań-
skiego przyjęli stanowisko dotyczące 
wojny w Ukrainie. Na posiedzeniu 
Zarząd Regionu Gdańskiego przyjął 
również stanowisko w sprawie objęcia 
współfinansowania Opery Bałtyckiej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

(mk)

Prezydium Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” zs. w Gdańsku zwró-
ciło się do ministra edukacji i nauki 
Przemysława Czarnka o dokona-
nie zmian w zakresie oceniania, 
klasyfikowania i przeprowadzania 
egzaminów dla dzieci i młodzieży 
– uchodźców wojennych z Ukrainy. 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę 
w polskich szkołach znalazły się dzieci, 
często po traumatycznych przeżyciach 
ostatnich dni i tygodni. Nasze społe-
czeństwo zdaje egzamin i to z powodze-
niem ze wsparcia w każdym wymiarze  
sąsiadów z Ukrainy. NSZZ „Solidarność” 
włączył się aktywnie w niesienie pomo-
cy, w naszej siedzibie został utworzo-
ny punkt recepcyjny, a wolontariusze 
z NSZZ „Solidarność” przez 24 godziny 
na dobę pełnią dyżury.

Docierają do nas sygnały i prośby 
dyrektorów, nauczycieli o złagodzenie 
zapisów, dotyczących oceniania, klasyfi-
kowania i przeprowadzania egzaminów 
dla dzieci i młodzieży – uchodźców 
wojennych z Ukrainy.

W oparciu o art. 59 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 
Prezydium MSOiW wnioskuje o:
 zwolnienie (za zgodą rodzica/opie-

kuna) z egzaminu ósmoklasisty 
w roku szkolnym 2021/2022 uczniów 
– uchodźców wojennych z Ukrainy,

 złagodzenie w maksymalnym stop-
niu oceniania tych uczniów w szko-
łach podstawowych, odejście od 
skali stopniowej,

 możliwość klasyfikowania i promo-
wania uczniów w oparciu o uczest-
nictwo w zajęciach szkolnych,

 dokonanie zapisu na świadectwie 
szkolnym, w jakim czasie dziecko 
przebywało w szkole. Pozwoli to, 
w przypadku zmiany szkoły lub jej 
zakończenia, właściwie zaplanować 
dalszy proces kształcenia dziecka 
w kolejnej placówce,

 przyjmowanie dziecka do szko-
ły zgodnie z rocznikiem; przepisy 
obecnie obowiązujące pozwalają na 
przyjęcie dziecka do szkoły zgodnie 
z ukończoną klasą. Nieznajomość 

języka polskiego, różnice w treściach 
nauczania między naszymi systema-
mi kształcenia utrudniają nabywa-
nie nowych umiejętności uczniom 
z Ukrainy. Stąd konieczność wydłu-
żenia procesu kształcenia.
Prezydium Sekcji pozytywnie oce-

nia działania MEiN zabezpieczające 
od strony prawnej powstawanie oddzia-
łów przygotowawczych. Pozwolą one 
na przygotowanie uczniów z Ukrainy 
od strony minimum językowego oraz 
umożliwią kontynuowanie nauki w pol-
skiej szkole. Wymaga to odpowiedniego 
wsparcia finansowego szkół i organów 
prowadzących na tworzenie takich do-
datkowych oddziałów.

Prezydium Sekcji za ważne uznaje 
także odpowiednie zmotywowanie fi-
nansowe nauczycieli, którzy realizują 
zwiększone zadania.

Przedstawiony 22 marca br. posel-
ski projekt wzrostu o 4,4 proc. średnich 
wynagrodzeń od maja do grudnia 2022 
r. nie pełni tej roli i przy tak wysokiej 
inflacji oraz znacząco zwiększonej 
pracy nie satysfakcjonuje nauczycieli 
i związkowców.

Apel nauczycielskiej „Solidarności”
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Region Gdański „Solidarności” 
otworzył punkt recepcyjny przezna-
czony dla kilkudziesięciu uchodźców 
w porozumieniu z wojewodą pomor-
skim oraz Komisją Krajową NSZZ 
„Solidarność”. Pozostałe dwa punkty 
zlokalizowane w Gdańsku znajdują się 
w Domu Harcerza przy ul. Za Murami 
oraz w dawnym komisariacie policji 
przy ul. Piwnej. U nas schronienie może 
znaleźć jednocześnie kilkadziesiąt ko-
biet i dzieci, dla których przygotowane 
zostały łóżka i zaplecze socjalne. 

– Jako „Solidarność” jesteśmy tutaj 
przez 24 godziny na dobę w ramach wo-
lontariatu i służymy tym, którzy potrzebu-
ją naszej pomocy – mówił podczas kon-
ferencji dla mediów, zorganizowanej przy 
okazji uruchomienia punktu, Krzysztof 
Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

Punkt recepcyjny w „Solidarności”

Jak z kolei zwrócił uwagę wojewoda 
pomorski Dariusz Drelich, który przy-
jechał na miejsce, nazwa „Solidarność” 
ma wiele wymiarów. – To nie tylko 
związek zawodowy, to także ideały, ja-
kie związek niesie we współczesne czasy 
– powiedział. 

Uchodźcy, którzy trafiają do nasze-
go punktu, mogą przebywać tutaj do 
trzech dni. Są rejestrowani przez Po-
morski Urząd Wojewódzki, otrzymują 
pierwsze wsparcie, gorący posiłek oraz 
napoje. 

– Przychodzące do nas osoby często 
mają już gotowy plan na najbliższą przy-
szłość. Rzadko zdarza się, że nie wiedzą, 
co chcą dalej robić, ale siłą rzeczy są 
przestraszone, jak zresztą każdy, kto na-
gle musi wyjechać z powodu wojny do 
innego kraju. Wszyscy mogą korzystać 
z naszej pomocy o każdej porze – mówi 

Jagna Łobodzińska, wolontariuszka i 
szefowa Działu Programów Europej-
skich ZRG NSZZ „Solidarność”. 

Na miejscu są także zabawki dla 
dzieci, żeby chociaż na chwilę je czymś 
zająć. 

– Z małymi dziećmi, które nie zda-
ją sobie sprawy z obecnej sytuacji na 
świecie, nie ma kłopotu, śmiało pod-
chodzą do innych. Z kolei nastolatki są 
już przestraszone – przyznaje Elżbieta 
Raca, kolejna wolontariuszka z nasze-
go Regionu. – Niektóre osoby boją się 
wręcz powiedzieć, że są głodne albo że 
potrzebują przebrać się w coś innego. 
Zostali, w pewnym sensie, przymuso-
wo wysiedleni ze swoich domów i z te-
go powodu nie mają własnego miejsca. 
W tej sytuacji każdy czułby się źle – do-
daje. 

Potrzeby przybywających tu osób 
dotyczą rzeczy elementarnych. Przy-
kładowo okazuje się, że potrzebne są 
buty, ponieważ starszej pani po długiej 

podróży kompletnie się rozkleiły. Zda-
rzało się, że uciekając przed wojną ko-
biety nie były w stanie zabrać nic oprócz 
wierzchniej odzieży i dokumentów. 

Z terenu wojny 

Koordynatorem punktu recep-
cyjnego w siedzibie Związku jest Ro-
man Kuzimski, wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność”, a jego zastępcami Piotr 
Chmielewski i Jan Szewczyk. 

– Większość osób przybyła do nas 
z terenów bezpośrednio dotkniętych 
działaniami zbrojnymi. Mają za sobą 
dramatyczne sytuacje i trudną drogę 
z Kijowa, z Charkowa, z Odessy, a nawet 
z Mariupola. To półtora tysiąca kilome-
trów od Gdańska. Ci ludzie nie chcą za-
siłków, są skromni, pytają o możliwość 
zakwaterowania i o pracę – zwraca 
uwagę Roman Kuzimski, który również 
regularnie dyżuruje na miejscu, nieza-
leżnie od pory ani dnia tygodnia.  

Osoby, które do nas trafiają, a nie 
chcą zostać w Polsce, często wiedzą, 
gdzie mogłyby pojechać dalej. Rzadko 
się zdarza, aby nie miały choćby wstęp-
nego planu na przyszłość. Pytają o dal-
szą drogę, jak mówią: „na Szwecju i do 
Berlinu” albo też do Czech. Były także 
osoby, które chciały jechać do Gruzji. 
Tym bardziej że w niektórych wypad-
kach mogą liczyć na darmowy rejs sa-
molotem (jedna z linii zaproponowała 
określoną pulę miejsc). W Szwecji 
czeka na nich Czerwony Krzyż i straż 
graniczna, w Irlandii są punkty na lot-
nisku, z których uchodźcy trafiają do 
prywatnych domów. Na przybyszów 
otworzyła się także Kanada. 

Zdarzyła się też rodzina, która za-
planowała wyjazd do Kaliningradu. 
Starsza pani przyjechała do Gdańska 

z wnuczkami, nastoletnią oraz drugą, 
znacznie młodszą, wieczorem, a już 
rano zamierzała – jak tylko wymieni 
w banku pieniądze – wyruszyć w dalszą 
drogę. Czemu jej celem był, w obecnej 
sytuacji, obwód kaliningradzki? Wła-
śnie tam mieszka jej córka. 

Wspólnie dla innych 

Opieka nad uchodźcami sprawo-
wana jest w ścisłej logistycznej i urzęd-
niczej współpracy z Pomorskim Urzę-
dem Wojewódzkim. Pomoc niosą także 
członkinie Komisji Międzyzakładowej 
„S” gdańskiej oświaty. 

Największe obłożenie, sięgające 
stu procent zajętych miejsc, można 
było zobaczyć w początkowym okre-
sie funkcjonowania punktu. Gdy tylko 
jedne osoby zwalniały miejsca, kolejne 
od razu je zajmowały. Z czasem zaczęło 
się robić spokojniej. Ale każdego dnia 
nowym osobom trzeba wszystko poka-
zywać, choćby gdzie znajduje się kuch-
nia, gdzie można wziąć prysznic. 

To, co się nie zmienia, to typ przyby-
wających grup. To często rodziny wie-
lopokoleniowe, z dwójką dzieci, które 
zbierają się razem i następnie wyruszają 
w podróż. Ze sobą biorą swoje domowe 
zwierzęta, więc w punkcie recepcyjnym 
bywają koty, psy oraz świnki morskie. 

Jedno dziecko obchodziło tutaj piąte 
urodziny. Od „Solidarności” otrzymało 
tort, a od pracowników Urzędu Woje-
wódzkiego prezent. Inne bawiło się sa-
mochodzikiem na baterie, który jeździł 
między urzędnikami i policjantami. 
Dziewczynka wyglądała wówczas bez-
trosko, co, jak pokazał jeden przykład, 
może być bardzo złudne. Wystarczyło 
niezamierzone włączenie głośnego 
alarmu w łazience, aby okazało się, że 
w głowie tkwi już trauma. 

W punkcie dyżurują przede wszy-
skim członkowie Prezydium i pracow-
nicy Zarządu Regionu, kierownicy od-
działów w Malborku i w Gdyni, a także 
związkowcy z solidarnościowej oświaty, 
Portu Gdańsk i Urzędu Miasta Gdańska 
(często z członkami swoich rodzin).

– To prawdziwy dramat tych po-
krzywdzonych pań i dzieci – mówi 
Wojciech Książek, przewodniczący 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” z siedzi-
bą w Gdańsku. – Trzeba im pomagać. 

Do tej pomocy włączają się także 
osoby, firmy i organizacje z zewnątrz. 
To m.in. trójmiejscy piekarze i restau-
ratorzy, stowarzyszenia przekazujące 
dary, a także osoby prywatne. 

Są też wolontariusze Caritas. Warto 
tutaj dodać, że działania podjęte przez 
tę organizację nie ograniczyły się do 
wysłania wsparcia do punktu recep-

Możesz nas wesprzeć 
– W niesieniu pomocy aktywnie uczestniczą pracownicy Biura ZRG, ale nasze 
możliwości są ograniczone, bywamy zmęczeni – przyznaje Roman Kuzimski, za-
stępca przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność”. – Zachęcam członków Związku, 
szczególnie panie, by włączyli się w dyżury w swoim wolnym czasie. Poświęćmy 
osiem godzin na pomoc i wsparcie tych, którzy musieli opuścić swoje domy. Liczę, 
że zgłoszą się do nas osoby ze znajomością języków ukraińskiego i rosyjskiego 
Apel jest skierowany głównie do kobiet, ponieważ na salę noclegową mogą wcho-
dzić tylko panie (mężczyźni są w recepcji i pomagają osobom rejestrującym). 

Setki osób przeszły już przez punkt recepcyjny, jaki został zorganizowany w gdańskiej siedzibie „Solidarności”. Pod-
opieczni Związku objęci są naszą troską przez całą dobę. Dyżury pełnią wolontariusze. Na miejscu są także funkcjona-
riusze policji, a przez wiele godzin każdego dnia również osoby z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Sana Akwen została przygotowana na przyjęcie uchodźców z Ukrainy.

Razem z wolontariuszami „Solidarności” przez całą dobę na miejscu są 
funkcjonariusze policji. Przez wiele godzin pracują także osoby z Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

– Małe dzieci nie zdają sobie sprawy z obecnej sytuacji na świecie, ale nastolatki są 
przestraszone – przyznaje Elżbieta Raca, wolontariuszka z Regionu Gdańskiego, 
która zajęła się jedną z dziewczynek. 
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cyjnego, są prowadzone znacznie sze-
rzej. Caritas m.in. utworzył, zaraz po 
wybuchu wojny, centrum kryzysowe, 
rozpoczął zbiórki darów i pieniędzy, 
zajął się opieką nad dziećmi i zorgani-
zowaniem świetlicy dziennego pobytu 
dla maluchów, a także wydawaniem 
paczek z żywnością oraz obiadów, wy-
syłką transportów żywności i środków 
sanitarnych do parafii znajdujących się 
na terenie Ukrainy. 

– Już trzy razy odbierałem w Cari-
tasie różne dary, jak koce, ręczniki, pie-
luchy, apteczki, szczoteczki do zębów 
– podkreśla Wojciech Książek. – Warto 
czasami powiedzieć innym zwyczajne 
„dziękujemy”.  

Na terenie Gdyni bardzo szybko 
do akcji pomocowej włączyła się rów-
nież m.in. KM Pracowników Oświaty 
i Wychowania. „W obliczu toczącej się 
wojny wszyscy razem solidarnie po-
magamy ofiarom rosyjskiej agresji” na-
pisała w imieniu KM przewodnicząca 
Zdzisława Hacia.

Dziesiątki tysięcy osób 

– Szac unkowo uważa  s ię ,  że 
w Trójmieście jest już około 30 tysię-
cy uchodźców z Ukrainy. Z rozmów 
z większością z nich wynika, że chcą 
wrócić do domu, gdy tylko wojna się 
skończy – informował niedawno portal 
Trojmiasto.pl. – Trudne pytanie, które 

do tej pory wisiało tylko w powietrzu, 
teraz zadaliśmy: co, jeśli nie będzie do 
kogo i do czego wracać? – To nasza zie-
mia, ona nie zniknie. Resztę odbuduje-
my – podkreślają Ukraińcy mieszkający 
obecnie w Trójmieście. 

W związku z tym trzeba pomy-
śleć o pracy dla nich. I głównie temu 
poświęcone były niedawne rozmowy 
z Państwową Inspekcją Pracy w spra-
wie wyzwań, jakie czekają ten urząd 
w najbliższym czasie. Przy tej okazji 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, zwrócił 
uwagę na ważny element. 

„Wprowadzane prawo,  dające 
uchodźcom m.in. prawo do podejmo-
wania pracy, stwarza ogromną prze-
strzeń do nadużyć. Mam tu na myśli 
nieuczciwych pośredników, grupy 
przestępcze, a nawet nieuczciwych pra-
codawców, którzy na tej dramatycznej 
sytuacji będą chcieli skorzystać. Nie 
wolno dopuścić, aby ludzie dotknię-
ci tragedią wojny, po traumatycznych 
przeżyciach, ponownie zostali skrzyw-
dzeni” – napisał przewodniczący do 
Państwowej Inspekcji Pracy, zazna-
czając jednocześnie, że „dla Związku 
inspekcja jest najważniejszym sojusz-
nikiem w walce o przestrzeganie praw 
pracowniczych, o godność pracowni-
ków i podnoszenie wysokich standar-
dów polskiego rynku pracy”. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Modzelewski 

Za naszą wschodnią granicą trwa „pełnoskalowa” wojna, której ofiarami pada ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci. 
W odruchu solidarności Polacy ruszyli z pomocą uciekinierom z kraju objętego działaniami wojennymi. Przyjęliśmy 
ponad 2,3 miliona uchodźców z Ukrainy. W całym 2015 roku do Europy napłynęło 1 830 421 uchodźców i migrantów. 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Pomocna dłoń 
wyciągnięta do uchodźców

W pierwszym miesiącu rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę, w wyniku działań 
zbrojnych, zginęło co najmniej 1035 
cywilów, w tym 90 dzieci – poinfor-
mowało Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka (ONCHR). 1650 osób cy-
wilnych zostało rannych. Jednak rze-
czywisty, tragiczny bilans ofiar jest 
o wiele wyższy. 

Wojna trwa od 2014 roku, ale od 24 
lutego 2022 roku prowadzona jest w ko-
lejnej odsłonie. Następne tygodnie mogą 
okazać się krytyczne. Najkrwawsze wal-
ki toczą się o portowe i przemysłowe 
miasto Mariupol, bronione m.in. przez 
ochotnicze pułki ukraińskie. Dotychczas 
nie nastąpiła eskalacja konfliktu na te-
renach w zachodniej Ukrainie – Lwów, 
Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Łuck 
i Równe nie są bezpośrednio dotknięte 
działaniami wojennymi. Nic jednak nie 
jest przesądzone. Nie można też zapo-
minać o aspekcie bezpieczeństwa we-
wnętrznego naszego państwa. 

Odruch serca

Nim kurz wojenny opadnie i pozna-
my (być może) kulisy gier interesów, 
które przysporzyły tylu cierpień – Po-
lacy pośpieszyli z pomocą, w odruchu 
serca i chrześcijańskiego miłosierdzia. 
Większość uchodźców przybyła z te-
renów dotkniętych działaniami zbroj-
nymi. Mają za sobą drogę z Kijowa, 
z Charkowa, z Odessy, z Mariupola. To 
od Gdańska 1500 kilometrów.  

Pomoc udzielana jest przy wsparciu 
organizacji charytatywnych, jak Caritas, 
związków zawodowych, w tym NSZZ 

Przy sali Akwen przygotowane zostało miejsce dla dzieci, w którym są m.in. 
zabawki, puzzle czy gry. 
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„Solidarność”, rząd i przez samorządy 
terytorialne – ponad podziałami. Spe-
cjalna ustawa z 12 marca br. włączyła 
uchodźców w polski system socjalny. 
Uciekinierzy przed wojną mogą z nie-
go skorzystać tuż po przekroczeniu 
ukraińsko-polskiej granicy. Za ustawą 
głosowało 439 posłów, przeciw było 12, 
a 3 wstrzymało się od głosu.  

Ludzie dobrej woli śpieszą z pomo-
cą dla uciekających przed grozą wojny 
Ukraińców, w myśl przesłania: Byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spra-
gniony, a daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a przyjęliście Mnie. Polska, tak 
piętnowana na arenie międzynarodowej 
za swą politykę migracyjną, przyjęła 
już 2,323 miliona uchodźców. Polacy 
przyjęli ich w swych domach, w ośrod-
kach wypoczynkowych i w ośrodkach 
Caritasu. 

Tysiące uchodźców

Jak poinformował nas Pomor-
ski Urząd Wojewódzki, od 24 lutego 
br. (początek rosyjskiej inwazji) do 
24 marca br. na terenie województwa 
zarejestrowano w punktach recepcyj-
nych 38 tysięcy uchodźców wojennych 
z Ukrainy. Liczba obywateli Ukra-
iny, którzy przebyli na Pomorze, jest 
z pewnością wyższa. Są punkty infor-
macyjne na dworcach PKP w Gdańsku 
i w Gdyni, punkt tymczasowego pobytu 
w siedzibie ZRG NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie. 
Pierwsze wsparcie i pomoc niesiona 
jest też w Domu Harcerza w Gdańsku, 
w dawnym komisariacie przy ul. Piwnej 
i przy ul. Dolna Brama w Gdańsku. 

Straż Graniczna – oddziały biesz-
czadzki i nadbużański, dokonuje kon-
troli granicznej. Uciekinierzy otrzy-
mują stempel w dokumencie podróży, 
poświadczający fakt przekroczenia 
granicy po 24 lutego br. O ile ktoś nie 
miał potwierdzenia lub dokumentu 
– uzyskiwał zaświadczenie w punktach 
recepcyjnych. Po przyjęciu specustawy 
z 12 marca br. wnioski wędrują do ad-
ministracji samorządowej. Gdy wjazd 
obywatela Ukrainy na terytorium RP 
nie został zarejestrowany przez Straż 
Graniczną podczas kontroli granicznej, 
komendant główny Straży Granicznej 
rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na 
terytorium Polski na jego wniosek, zło-
żony nie później niż 60 dni od wjazdu. 

Komendant główny SG prowadzi 
w systemie teleinformatycznym rejestr 
obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 
terytorium RP. Urzędy administracji 
państwowej działają z kolei na rzecz 
legalizacji pobytu Ukraińców, zapew-
nienia im dostępu do usług społecz-
nych, do opieki zdrowotnej, edukacji 
i pomocy finansowej.

Na polecenie wojewody pomor-
skiego w województwie przygotowano 
16 tysięcy miejsc noclegowych oraz 
miejsc pobytu dedykowanych obywa-
telom Ukrainy. Na 25 marca br. wolne 
miejsca jeszcze były.

Gdynia

W Gdyni, jak w wielu innych mia-
stach Pomorza, przebywają obywatele 
Ukrainy, którzy przyjechali przed wojną 
i których nie obejmuje specustawa. Nie 
zgłoszą się po PESEL. Ich liczba może 

Protest przeciwko wojnie na placu Solidarności.

Dzieci dzieciom

Dziesiątki pluszaków, samochodzików, gier i innych zabawek przekazały dzieci 
z gdańskiego Przedszkola nr 52 na rzecz swoich rówieśników z Ukrainy. Zabaw-
ki, a także słodycze, trafiły do siedziby Regionu Gdańskiego „Solidarności”, gdzie 
znajduje się jeden z punktów recepcyjnych. Część z nich została od razu przekazana 
uchodźcom, kolejne trafią do maluchów z Ukrainy w najbliższych dniach.

Dziękujemy za przekazane dary. 
(tm)
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wynosić kilka tysięcy, ale nie ma rzetel-
nego narzędzia, by to wyliczyć.

Jak informuje nas gdyński magistrat, 
pracownicy Urzędu Miasta udzielili po-
nad 40 tysięcy rozmaitych świadczeń. 
Było to m.in. 4,5 tysiąca noclegów 
w punktach zbiorowych. W mieszka-
niach prywatnych gdyńscy urzędnicy 
skoordynowali zakwaterowanie 800 
osób. Z punktu recepcyjnego na dwor-
cu skorzystało 7 tysięcy osób. 

Na terenie miasta Gdyni zorganizo-
wano 18 miejsc rotacyjnego zakwatero-
wania tymczasowego (na tysiąc miejsc). 
Oprócz tego działa punkt informacyj-
no-doradczy na dworcu PKP Gdynia 
Główna czynny całodobowo.  

Sopot

Do 15 marca br. przez sopockie 
Centrum Wsparcia Ukrainy (al. Nie-
podległości 749) przewinęło się 1750 
osób w różnym wieku. Przeważają ko-
biety i dzieci. To nie wszyscy uchodźcy 
wojenni, którzy są w Sopocie. Cen-
trum jest punktem recepcyjnym, do 
którego swoje pierwsze kroki kierują 
osoby z Ukrainy. Jest to punkt infor-
macyjny, centrum wsparcia i integracji 
uchodźców. Są tam 54 miejsca nocle-
gowe, z przeznaczeniem na jedną noc, 
później osoby kierowane są do miejsc 
kwaterunku. Jak informuje nas Urząd 
Miasta Sopotu, centrum obsługiwane 
jest na trzy zmiany, na każdej są koor-
dynatorzy z urzędu i osoby wspierające 
z Sopockiego Centrum Organizacji Po-
zarządowych. Do pomocy zgłaszają się 
sami uchodźcy. W centrum wydawane 
są ubrania, posiłki, żywność, kosmety-
ki, wózki dziecięce. W budynku obok 
dyżury pełni lekarz. Można również 
zgłosić dzieci do żłobków, przedszkoli 
i szkół. Jest punkt informacji o możli-
wości zdobycia pracy. 

W pierwszym miesiącu wojny 
w kwaterach prywatnych zamieszkało 
w Sopocie 1500 uchodźców z Ukrainy. 
Kolejne 200 osób jest zakwaterowanych 
m.in. w hotelach klubów sportowych. 

Gdańsk

Miasto Gdańsk prowadzi akcję cha-
rytatywną we współpracy z Fundacją 
Gdańską oraz przedstawicielami or-
ganizacji pozarządowych w systemie 
„Gdańsk Pomaga Ukrainie”. Na stronie 
internetowej www.ukraina.gdanskpo-
maga.pl można uzyskać informacje, 
wesprzeć finansowo zbiórkę prowadzo-
ną przez Fundację Gdańską, zgłosić po-
trzebę lub chęć pomocy, dowiedzieć się, 
gdzie można otrzymać wsparcie. Strona 
działa w językach polskim, ukraińskim, 
rosyjskim i angielskim.

W Centrum Gdańsk Pomaga Ukra-
inie (ul. Dolna Brama 8) od 24 lutego 
do 14 marca br. wsparcie uzyskało 7775 
osób. Ukraińcy dostają potrzebną po-

Międzynarodowa solidarność? 
Stały Przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś przekazał Komisji 
Europejskiej, Radzie Europejskiej i ambasadorom państw członkowskich przy UE 
informacje o wstępnych szacunkowych i częściowych kosztach, jakie ponosi Polska 
na pomoc uchodźcom z Ukrainy. To ponad 2,2 miliarda euro do końca roku, bez 
kosztów edukacji i opieki medycznej. 

Gdy Turcja, rządzona przez Recep Erdoğana, zatrzymała i przyjęła na swoim 
terytorium 4 miliony uchodźców, głównie z Syrii, Unia była gotowa płacić władzom 
tureckim. Układ zawarto w 2016 roku. Turcja dostała w trzech transzach ponad 
8 miliardów euro.  

Warto przypomnieć Amerykanom, że my – powiększając o 200 tysięcy żołnierzy 
naszą armię na wschodniej �ance NATO, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny
– oczekujemy realnego wsparcia w sprzęcie wojskowym. Nie tylko oferty sprzeda-
ży-kupna broni. Warto też podnieść temat konwersji naszego długu zagranicznego 
na wydatki zbrojeniowe. 

Czas najwyższy odblokować pieniądze z europejskiego Programu Odbudowy. To 
nie jest pieniężna darowizna, ale pożyczka. Umowy międzynarodowe muszą przy-
nosić wzajemne świadczenia! Polska miałaby ponosić koszt Programu Odbudowy, 
jednocześnie będąc pozbawiona środków z funduszu? 

Koszty kryzysu uchodźczego będą sięgały „wielu miliardów euro”. Nie słychać, aby 
multimilionerzy, ukraińscy oligarchowie, a jest ich kilkudziesięciu (np. Achme-
tow, Pinczuk, Żewago, kreator obecnego prezydenta tego kraju Kołomojski, były 
prezydent tego kraju Poroszenko), których majątki przekraczają po 2 miliardy USD, 
szczodrze sypali groszem na swoich współobywateli dotkniętych niedolą, zmuszo-
nych do opuszczenia domów i mieszkań. 

W Gdańsku uruchomiono kolejny punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. 
Znajduje się on w budynku  „Solidarności” przy ul. Wały Piastowskie 24.
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moc doraźną, pomoc medyczną, psy-
chologiczną, niezbędne ubrania i środki 
czystości. W Gdańsku do 13 marca br. 
379 osób z Ukrainy zakwaterowano 
w hotelach partnerskich, 192 osób za 
pośrednictwem UMG – w mieszka-
niach prywatnych. W tym czasie 1078 
osób miało zapewniony nocleg zorga-
nizowany przez miasto w halach przy 
ul. Traugutta 29 oraz ul. Kołobrzeskiej 
61. Systematycznie przyjmowali  ich do 
siebie gdańszczanie. 

Punkt magazynowy zlokalizowa-
ny jest na stadionie Polsat Plus Arena 
Gdańsk. Można tam  dostarczać paczki. 
Od 14 marca br. w godzinach od 8 do 
20 działa punkt informacyjny  naprze-
ciwko Dworca Głównego PKP (kino 
Krewetka), w którym zmęczeni podróżą 
uchodźcy otrzymują niezbędną pomoc. 

Nie bądź naiwna! 

Wraz z wojną pojawiają się osoby 
żerujące na ludzkim nieszczęściu. Ko-
biety często cierpią prześladowania za-
równo podczas ucieczki, jak i w kraju 
docelowym, który z założenia ma być 
bezpiecznym schronieniem. Niepokoją 
informacje o gangach handlarzy żywym 
towarem, ludzi złej woli, rekrutujących 
się z krajów Zachodu, z Ukrainy i z kra-
jów Bliskiego Wschodu. Samotne, mło-
de kobiety wydają się im łatwym łupem. 
Uciekając przed wojną, kobiety nie były 
w stanie zabrać nic oprócz wierzchniej 
odzieży, wędrując jedynie z paszportem 
w ręku. Trzeba zachować wyjątkową 
czujność. Nie ulegać na pozór atrakcyj-
nym propozycjom podróży i zatrudnie-
nia na zachodzie czy południu Europy. 

Wysoki Komisarz Narodów Zjedno-
czonych ds. uchodźców (UNHCR) po-
daje, że kobiety i dziewczęta stanowią 
ok. 50 procent wszystkich uchodźców, 
ale w przypadku Ukrainy sytuacja wy-
gląda inaczej. Mężczyźni w wieku od 
18 do 60 lat nie mogą opuszczać kraju. 
Większość uchodźców z Ukrainy to 
właśnie kobiety i dzieci.

Artur S. Górski

Od 24 lutego br. (początek 
rosyjskiej inwazji) do 
24 marca br. na terenie 
naszego województwa 
zarejestrowano w punktach 
recepcyjnych 38 tysięcy 
uchodźców wojennych 
z Ukrainy.  Są punkty 
informacyjne na dworcach 
PKP w Gdańsku i w Gdyni, 
punkt tymczasowego 
pobytu w siedzibie ZRG NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku przy 
ul. Wały Piastowskie. Pierwsze 
wsparcie i pomoc niesiona 
jest też w Domu Harcerza 
w Gdańsku, w dawnym 
komisariacie przy ul. Piwnej 
i przy ul. Dolna Brama 
w Gdańsku. 

WYSTAWA W BAZYLICE MARIACKIEJ
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Robert Kwiatek i jego zdjęcia 
z walczącej Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Zdjęcia Roberta Kwiatka

Ewakuacja.

– Jedną ręką robiłem zdjęcia, a dru-
gą pomagałem wchodzić małym 
dzieciom. Pociąg upchany, dzieci 
i starsze osoby siedzą, tacy jak ja 
jedziemy na stojąco, przez 12 go-
dzin z Kijowa do Lwowa. Jest już po-
zornie bezpiecznie. Wiele osób nie 
wiedziało, dokąd dojedzie, wybrało 
kierunek – najpierw Lwów, a dalej 
Polska – mówi Robert Kwiatek, któ-
ry przez dwa tygodnie dokumento-
wał wojnę w Ukrainie. 

Relacje wojenne fotoreportera moż-
na było śledzić na bieżąco na jego pro-
filu na Facebooku.

27 marca br. w bazylice Mariackiej 
w Gdańsku otwarta została wystawa 
fotografii Roberta Kwiatka pt. „Niech 
świat usłyszy”  w opracowaniu Małgo-
rzaty i Andrzeja Urbańskich.

Wystawa znajduje się w nawie bocznej 
gdańskiej bazyliki. Fotografie pokazują 
wojnę, przede wszystkim przez pryzmat 
tragedii ludzi, którzy musieli zostawić 
swoje domy i w pośpiechu, często jedy-
nie z reklamówką w ręku, uciekać w nie-
znane. W kadrze gdańskiego fotografa 
uwiecznione zostały wstrząsające obrazy 
ogromu wojennych zniszczeń, zbombar-
dowane domy, spalone samochody, ale 
przede wszystkim tłumy uciekających 

kobiet z dziećmi. Robert Kwiatek towa-
rzyszył uchodźcom ewakuującym się 
z Kijowa przez Lwów do Polski. 

Wystawa „Niech świat usłyszy” bę-
dzie dostępna dla odwiedzających ba-
zylikę Mariacką co najmniej do końca 
maja.

(mk)

Kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa.
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– Aby w pełni ocenić relacje NSZZ 
„Solidarność” z organizacjami 
z wiązkow ymi dawnego bloku 
wschodniego, należy przywołać 
„Posłanie do ludzi pracy Europy 
Wschodniej” Krajowego Zjazdu De-
legatów z 1981 roku. Jak Pan ocenia 
znaczenie tego dokumentu?

– W 1981 roku „Posłanie” było do-
kumentem kontrowersyjnym, o sporym 
znaczeniu politycznym. Z perspektywy 
lat lepiej rozumiemy jego znaczenie. Był 
to rodzaj prowokacji wobec władz komu-
nistycznych w Polsce, a przede wszystkim 
wobec dominacji ZSRR. Ówczesna pro-
paganda, o ile go omawiała, przedstawiała 
dokument jako awanturnicze wtrącanie 
się do polityki i w wewnętrzne sprawy 
socjalistycznych państw. Było to jednak 
posłanie do ludzi pracy. Na skutek jego 
wypaczenia przez reżimową propagandę 
zostało przemianowane na przesłanie do 
narodów Europy Wschodniej, jako we-
zwanie do wywołania buntu, wręcz do 
powstania. Jego sens w rzeczywistości był 
pracowniczy i związkowy. Celem zaś po-
budzenie świadomości, iż konieczne jest 
powstanie niezależnych od politycznej 
władzy i rozmaitych dyrekcji organizacji 
związkowych. 

– Doszło do tzw. transformacji ustro-
jowej i do zmian na mapie świata. 
W 1991 roku upadł Związek Sowiecki, 
zaczęły wyłaniać się nowe państwa. 
Poza Polską, w państwach realnego so-
cjalizmu, praktycznie nie było organi-
zacji kontestujących system. „Solidar-
ność” od razu zauważyła możliwość i 
konieczność współpracy ze związkami 
zawodowymi dawnego bloku?

– Konieczny był zainicjowany w 1989 
roku proces politycznych zmian. Był 
to jeden z najważniejszych kierunków 
naszej działalności. Związki zawodowe 
działały, ale z nielicznymi wyjątkami jako 
przedłużenie partii, jako jej „pas transmi-
syjny”. Proces ich emancypacji zachodził 
w krajach o różnej społecznej strukturze 
i doświadczeniach, choć ze wspólnym 
mianownikiem: dyktatury partyjnej. Na 
dodatek demokratyzację i proces rozpadu 
imperium sowieckiego próbował zatrzy-
mać „pucz Janajewa”, przeprowadzony 
w sierpniu 1991 roku. Wydawało się, że 
sytuacja będzie dramatyczna.

– Zamach stanu przeciwko prezyden-
towi ZSRR Gorbaczowowi, dokonany 
przez „twardogłowych” z KPZR w1991 
roku, upadł, gdyż nie poparły go od-
działy specjalne Alfa, a wojska przeszły 
na stronę protestujących przeciwko 
puczystom, zadziałał też prezydent 
Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn.   

– Daleko już też zaszły zmiany w 
krajach Europy Środkowej. W ZSRR od 
końca lat 80. był ferment. Nic dziwne-
go, że na związkowej scenie powstawały 
niezależne organizacje, także  na wzór 
„Solidarności”. Oczywiście, poza Polską, 
nigdzie nie miały wielkiego znaczenia. 
Nie były głównym motorem przemian. 
Istniały dawne, reżimowe związki zawo-
dowe, które jednak szybko przechodziły 
transformację, chociażby przemalowa-
nie szyldów, według polecenia „Sztandar 
wynieść, sztandar wnieść!”. Jako NSZZ 
„Solidarność” musieliśmy rozpoznać sy-
tuację, wyselekcjonować związki zawodo-
we te autentyczne, niezależne, odróżnić 
je od tych przemalowanych. Chcieliśmy 
na arenie międzynarodowej wspierać te 
nowe i niezależne. 

– Solidarność leży u podstaw ruchu 
związkowego. Było jakieś kryterium? 

– Jednym z nich była sprawa majątku 
związkowego. Tam, gdzie majątek został 
podzielony sprawiedliwie między nowe i 
stare organizacje, szukaliśmy partnerów 
i znajdowaliśmy. Tam, gdzie stare orga-
nizacje broniły majątku, okazywało się, 
że pomimo zmiany statutów i nazw są 
one przedłużeniem dawnego systemu. 
Po „puczu Janajewa”, ale dopiero na po-
czątku 1992 roku, w obawie przed komu-
nistyczną „kontrrewolucją” w Gdańsku 
powołaliśmy tzw. Inicjatywę Gdańską. 
Skupiliśmy organizacje, z którymi mie-
liśmy dobre relacje, i międzynarodowe, 
przy których byliśmy afiliowani. Chodziło 
nam, w Komisji Krajowej, o zorganizo-
wanie się związków i innych inicjatyw 
pracowniczych w sieć, która wzmocni-
łaby ruchy niezależne i przeciwstawiłaby 
się związkom farbowanym. Nasz ruch 
wzbudził kontrowersje w organizacjach 
międzynarodowych. Bo to my mieliśmy 
inicjatywę, a nie ich przywódcy. W Dekla-
racji Gdańskiej wezwaliśmy do zerwania 
kontaktów z organizacjami spadkobier-
ców reżimów. Zderzyliśmy się przy tym 
z przekonaniem o możliwej transformacji 
i o dobrej współpracy z dawnymi związ-
kami zawodowymi, mającymi do lat 90. 
monopol związkowy, a za nim – miliony 
członków. W nowych realiach nie bardzo 
wiedzieliśmy, jaką politykę prowadzić. Z 
biegiem czasu organizacjom międzyna-
rodowym udało się pozyskać związki 
z byłych krajów socjalistycznych, z tzw. 
demoludów. Częściowo powiodła się ich 
transformacja i niektóre są normalnymi 
związkami.  

– Jaka była i jest siła związków zawo-
dowych rosyjskich i ukraińskich?

– Mówiliśmy o naszej części Europy. 
Na wschodzie po formalnym rozwiąza-

niu ZSRR (26 grudnia 1991 r. – dop. red.) 
mamy sześć krajów partnerstwa wschod-
niego oraz Rosję. Blisko Zachodu znala-
zły się Gruzja, Ukraina i Mołdawia. Dalej 
od idei demokratycznych w rozumieniu 
zachodnim – Armenia, Azerbejdżan i 
Białoruś. Nad związkową działalnością 
w Rosji przez dekadę ciążył fakt, że Ja-
najew, sprawujący pieczę nad oficjalnym 
związkiem zawodowym ZSRR, był wy-
forowany jako głowa puczu. W siedzibie 
związkowej w Moskwie, członka MKZZ, 
ciągle wisi jego portret. Z wolna kiełko-
wały ruchy niezależne. Jest tam przykła-
dowo Konfederacja Pracy Rosji, znacz-
nie mniejsza w skali Rosji, ale posiada 
1,5 miliona członków, niezależna wobec 
Putina. Nie można tego przeceniać, ale 
na gruncie rosyjskim każda niezależna 
alternatywa wobec putinowskiej FNPR 
ma znaczenie. Liczyliśmy na jakąś nor-
malizację. Były wzajemne kontakty.  

– W Rosji na początku XXI wieku do-
konała się zmiana jakościowa w po-
ziomie życia. 

– Nastąpiło  wyjście z „jelcynowskiej 
smuty” i skok ekonomiczny. Putinowi, 
który w 2000 roku wyrósł na prezyden-
ta Federacji Rosyjskiej, sprzyjał ten skok 
ekonomiczny i budowane na nowo rela-
cje z Zachodem. Tamtejsze społeczeństwo 
mu ufało. Związki miały i mają miliony 
członków. Niestety, ostatecznie nie po-
szło tak, jak sobie byśmy życzyli. Mimo 
że w 2014 roku formalnie nie poparli 
wprost aneksji Krymu, to uczestniczyli 
pod związkowymi sztandarami w pań-
stwowych manifestacjach wsparcia. Na 
Ukrainie mamy też dużą oficjalną orga-
nizację i kilka dużo mniejszych. Jest tam 
też specyficzny system organizacji życia 
gospodarczego. 

– Na Ukrainie, przed 24 lutego, można 
było spodziewać się wiecznych rzą-
dów grona oligarchów. Prezydent był 
jedynie notariuszem ich ustaleń. Siła 
związkowców w takich warunkach 
była iluzoryczna. W 2020 roku ukra-
iński rząd przygotował nawet projekt 
ustawy, która ograniczała ruch związ-
kowy. Związki miały być zakładane 
pod auspicjami władzy, a ich majątek 
przejęty przez państwo. 

– Działa tam odpowiednik Federacji 
Niezależnych Związków Zawodowych 
Rosji (FNPR), czyli Federacja Związków 
Zawodowych Ukrainy (FPU). Wyłoniła 
się ona w 1990 roku z rozpadu wielkiej 
sowieckiej organizacji. Jest spadkobiercą  
komunistycznego związku. FPU zrzesza 
ponad 60 związków i organizacji. W FPU 
jest ponad 6 milionów ukraińskich pra-
cowników (było ich nawet 9 mln – dop. 

red.). Związki zawodowe zrzeszały w 
ZSRR bodaj 50 milionów pracowników. 
Są związki zawodowe, które walczą o 
prawa pracowników, są takie, które w 
rzeczywistości pracują na kierownictwo 
przedsiębiorstw oligarchicznych. I takie, 
które nic nie robią. Człowiek z ulicy w 
krajach postsowieckich postrzega je jako 
część systemu władzy lub wydział socjal-
ny. Oni nie mieli doświadczenia „Solidar-
ności”. Zaufanie społeczne do związków 
jest tam niewielkie. Tam związki nie będą 
motorem przemian, ale odgrywają, po-
przez swą liczebność, niebanalną rolę w 
strukturach międzynarodowych.  

– Europejska Konfederacja Związków 
Zawodowych jest uznanym partnerem 
społecznym w Europie. Prowadzi ne-
gocjacje z konfederacjami pracodaw-
ców i z instytucjami europejskimi. Czy 
mamy wpływ na EKZZ? 

– Do 1995 roku NSZZ „Solidarność” 
nie był członkiem EKZZ. Był na statusie 
obserwatora. Osiągnięcia EKZZ zależą od 
jej siły. EKZZ jest organizacją uznawaną 
i jedyną po stronie związkowej, która ma 
tego rodzaju status. Nasze stanowisko 
może mieć, okazuje się, że często ma, 
wpływ na stanowisko EKZZ. Ale kon-
federacja zachowuje się dwojako. Na 
nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu 
Wykonawczego EKZZ była zgoda na 
utworzenie funduszu solidarnościowe-
go i na wywieranie nacisku w sprawie 
sankcji. Liderzy EKZZ uzgodnili, że 
będą wspierać działalność humanitarną 
ukraińskich związków zawodowych, lob-
bując w Unii Europejskiej, by podjęła ona 
wszelkie działania dla wsparcia uchodź-
ców i zapewnienia ochrony socjalnej na 
Ukrainie. 

– Po inwazji doszło do rozmowy mię-
dzy Michałem Wołyńcem, liderem 
ukraińskiej Konfederacji Wolnych 
Związków Zawodowych Ukrainy 
(KVPU) a Piotrem Dudą, przewodni-
czącym Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”. „Solidarność” na forum mię-
dzynarodowym ma reprezentować 
KVPU.   

– To jest gest. Ukraińskie organizacje 
mają możliwość samodzielnego działania. 
KVPU zbudowana jest jako konfederacja, 
działa wspierana przez Amerykanów. Są 
prężni, wydają swoje biuletyny. Nie po-
trzebują reprezentacji. KVPU została 
przyjęta do MKZZ, ale jest stosunkowo 
słaba, szczególnie, że jej trzon stanowią 
związki górnicze, które w znacznej czę-
ści znalazły się po roku 2014 na terenach 
okupowanych. Z kolei nasze relacje z ofi-
cjalną FPU ociepliły się po aneksji Kry-
mu. Oni zajęli stanowisko antyrosyjskie i 
proukraińskie. Okazali się uczciwi. Jest to 
dobry początek. Należy traktować równo-
prawnie FPU. W obliczu agresji rosyjskiej 
FPU i Konfederacja KVPU otworzyły 
drzwi swoich budynków osobom szuka-
jącym schronienia. Jest i malutki związek 
VOST z siedzibą w Kijowie, afiliowany 
przy MKZZ, powołany w 1991 roku we 
Lwowie, założony jako niezależny zwią-
zek zawodowy „Volya”.  

– Na Ukrainie nie zaginęła masowa 
przynależność związkowa i jest ten-
dencja do tworzenia „żółtych” związ-
ków? 

– Najczęstszą formą aktywności było 
działanie znane z PRL i z Centralnej Rady 
Związków Zawodowych, czyli skiero-
wania na wczasy, pomoc materialna, 
organizacja imprez. Za nami jest dobry 
początek zmian. Jest też ruch „Solidar-
ności”, by Rosjan wyłączyć z MKZZ. Ale 
jest tu problem ich liczebności. Wyrzu-
cenie największej europejskiej organizacji 
związkowej, deklarującej niemal 20 mi-
lionów członków, stworzy problem. Pójdą 
gdzie indziej. Do innej międzynarodowej 
konfederacji. Z drugiej strony nie można 
tolerować kogoś, kto wspiera agresywną 
politykę Putina i mordowanie ludzi. Dla-
tego proponowana przez niektóre orga-
nizacje afiliowane formuła zawieszenia 
wydaje się niewystarczająca, bowiem 
tylko gruntowna przebudowa FNPR, w 
krótkiej perspektywie mało prawdopo-
dobna, mogłaby sprawić, że organizacja 
ta będzie spełniać kryteria członkostwa 
w MKZZ.  

Rozmawiał Artur S. Górski

Rozmowa z Andrzejem Adamczykiem, byłym szefem Działu Zagranicznego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” i członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego. 

Związki zawodowe 
na rozdrożu: między 
Wschodem a Zachodem
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FABRYKA WIEŻ WIATROWYCH

SPOŁECZEŃSTWO

11 lutego 2022 roku została zawarta umowa o porozumieniu (Memoran-
dum of understanding) między spółkami Agencji Rozwoju Przemysłu SA 
(ARP) a hiszpańską spółką GRI RenewableIndustries, S.L. dotycząca współ-
pracy przy budowie nowej fabryki wież dla morskiej energetyki wiatro-
wej (MEW). Szacunkowa wartość inwestycji przekracza 100 milionów euro, 
a rozpoczęcie produkcji planowane jest w 2024 roku. Czy będzie to efek-
tywna „ucieczka do przodu” branży morskiej w Gdańsku, tak potrzebna 
m.in. w obliczu toczącej się na wschodzie wojny? Część surowców, w tym 
stal, pochodzi z ogarniętej wojną Ukrainy.

Hiszpańska inwestycja  
w Gdańsku  

Dynamicznie rozwijający się rynek morskiej energetyki wiatrowej niejako 
wymusza na ARP, przy wsparciu Grupy Przemysłowej Baltic Ltd (GP Baltic), in-
tensywne działania zmierzające do budowy fabryki wież wiatrowych. Planowana 
inwestycja będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wieże wiatrowe 
i zaangażowanie polskich firm w łańcuch dostaw przy budowie morskich farm 
wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka GRI ma fabryki wież wiatrowych m.in. 
w Hiszpanii, Turcji, Argentynie, RPA, Brazylii, Indiach i Chinach.

W ramach inwestycji zlokalizowanej w Gdańsku powstanie hala produkcyjna 
wież typu offshore, która pomieści największe planowane turbiny wiatrowe o mocy 
ponad 13 MW. Ten nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i zbudowa-
ny zgodnie z najlepszymi standardami Przemysłu 4.0, będzie miał zdolność do 
wyprodukowania 100 wież rocznie. Zakład będzie spełniał najwyższe standardy 
techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów. W Gdańsku też 
powstanie port serwisowy dla obsługi instalacji wiatrowych w polskiej strefie 
ekonomicznej Bałtyku.

– Wykonany został krok w dobrym kierunku. Optymizm nieco studzi fakt, że jed-
nak to dopiero umowa wstępna. Nie są znane jej szczegółowe zapisy. Ale już można 
mówić, że fabryka powstanie na wyspie Ostrów w Gdańsku. Nie ma przy tym miejsca 
na eksperymenty, potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Współpraca z Hiszpanami 
daje możliwość skorzystania z ich kilkunastoletniego doświadczenia. A te jest niema-
łe, oczywiście też liczę na wyszkolenie polskich kadr – komentuje Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańsk (Grupa Baltic) i radny 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wskazuje przy tym, że trwająca wojna za naszą 
wschodnią granicą mocno komplikuje także plany i przedsięwzięcia gospodarcze. 
Mało kto wie, że „blachy” dla okrętownictwa pochodzą m.in. z przemysłu me-
talurgicznego Ukrainy. A to już powinno spędzać sen z powiek zarządom firm, 
jak i ministerstwom odpowiedzialnym za warunki importu i za gospodarkę. Dla-
czego? Otóż jednym z dostawców stali jest, czy raczej był, Metinvest, najwięk-
szy ukraiński producent stali. W jego skład wchodzi kombinat metalurgiczny 
Azowstal w Mariupolu i Mariupolski Kombinat Metalurgiczny. Miasto i jego 
mieszkańcy padli ofiarą rosyjskiej agresji. Łańcuch dostaw został przerwany. 
Tym ważniejsze jest przyspieszenie współpracy z zachodnim partnerem. GRI To-
wers działa od 2008 roku i jest ważnym graczem w dostarczaniu komponentów do 
odnawialnej energii wiatrowej. Staje się światowym liderem, będąc firmą referen-
cyjną wśród producentów turbin wiatrowych.

GRI Towers zapewnia swoim klientom usługi na całym świecie w dziedzinie 
energii odnawialnej w sektorze przemysłu wiatrowego. Zarządza zakładami pro-
dukującymi wieże i tzw. kołnierze w sektorze energii wiatrowej, które integrują 
procesy przemysłowe wież wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających 
się sektorów energetyki. Agencja Rozwoju Przemysłu SA to jeden z sygnatariu-
szy porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w Polsce, w tym jest planowana kooperacja z GRI RenewableIndustries, S.L. 
Grupa Przemysłowa Baltic, działająca w ramach GK ARP, prowadzi działalność 
gospodarczą skoncentrowaną w trzech segmentach: wieże wiatrowe, konstrukcje 
stalowe onshore/offshore, jednostki pływające. GP Baltic, wraz ze spółkami za-
leżnymi, przez dziesięć lat wyprodukowały ponad 4 tysiące sekcji lądowych wież 
wiatrowych.

(asg)
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Jak informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Magazynu”, Komisji Oddzia-
łowej NSZZ „Solidarność” w PERN SA 
w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu pod 
Rumią, którą wówczas prezentowali-
śmy, udało się zyskać stabilność i od-
budować. Nie oznacza to jednak, że 
wszystkie kłopoty z przeszłości zostały 
w pełni zamknięte. 

W ostatnim roku swojej bieżącej ka-
dencji KO chciałaby rozwiązać sprawę, 
która ciągnie się jeszcze od czasu zmian 
organizacyjnych w firmie i Związku. 
Chodzi o pieniądze, jakie można by-
łoby wykorzystać na rzecz członków 
„Solidarności”. 

– Funkcjonując jeszcze w ramach 
Operatora Logistycznego Paliw Płyn-

nych, byliśmy zarejestrowani w Regio-
nie Częstochowskim „Solidarności” 
– tłumaczy przewodniczący KO Stani-
sław Bukowski. – Po wchłonięciu przez 
PERN, zaczęła kierować nami komisja 
w Płocku. Stosowne porozumienie 
zostało podpisane, ale, niestety, nie 
wszystkie punkty zostały dotrzymane. 
Zadrą są pieniądze, które zostały w Re-
gionie Częstochowskim. To środki ze 
składek, jakie poprzednia przewodni-
cząca przekazała do tamtego regionu, 
a my nie możemy się doprosić o ich 
zwrot. 

Obecnie sprawa jest rozpatrywana 
przez Komisję Rewizyjną Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. – Porozu-
mienie o zmianach zostało podpisane 

przez dwa regiony oraz przedstawicie-
la Komisji Krajowej, ale błąd  polegał 
chyba na tym, że tego dnia zabrakło 
przedstawiciela Regionu Częstochow-
skiego, więc nie parafował dokumentu 
– przyznaje przewodniczący KO. 

– Dla tak małej organizacji jak na-
sza są to ogromne środki, które mo-
głyby być przeznaczone na rozwijanie 
działalności – dodaje Zbigniew Hańć-
kowiak, wiceprzewodniczący Komisji 
Oddziałowej, która bierze pod uwagę 
w tej sytuacji wysłanie do Częstocho-
wy przedsądowego wezwania. – Został 
nam ostatni rok kadencji, więc chcieli-
byśmy zamknąć tę sprawę – mówi. 

(tm) 

Dębogórze z planami 

Po dwóch latach kończy się najbar-
dziej widoczny przejaw obostrzeń zwią-
zanych z koronawirusem i zagrożeniem 
COVID-19. Od poniedziałku, 28 marca 
br. zniknął obowiązek zakrywania ma-
seczką ust i nosa w pomieszczeniach 
zamkniętych, z wyjątkiem podmiotów 
leczniczych. Zniesiony został obowiązek 
kierowania na izolację i kwarantannę 
z powodu COVID-19. Nie ma izolacji do-
mowej i kwarantanny dla współdomow-
ników oraz kwarantanny granicznej.

– Zniesienie obostrzeń nie oznacza, 
że kończy się epidemia i nie ma CO-
VID-19. Bądźmy odpowiedzialni, no-

śmy maseczki, a jeśli czujemy się źle, 
zostańmy w domu – apeluje minister 
zdrowia Adam Niedzielski.

Przez Europę przetaczają się wzrosty 
zakażeń, ale w Polsce podjęto decyzję 
o niemal całkowitym zniesieniu ob-
ostrzeń. Liczba zakażeń u nas spada. Co 
dalej? Pacjenci, u których test wykryje 
zakażenie koronawirusem, będą otrzy-
mywali zwolnienia lekarskie i będą, 
mając świadomość zagrożenia, musieli 
sami izolować się w domu. Izolacjami 
nie będzie już zarządzał sanepid.

27 marca br. Ministerstwo Zdrowia 
poinformowało o 3494 nowych przy-

padkach zakażenia koronawirusem. 
Z powodu COVID-19 zmarło 7 osób. 
Hospitalizowanych było 5347 pacjen-
tów. Dzień wcześniej było to 6633 no-
wych i potwierdzonych przypadków 
koronawirusa. Zmarło 85 osób. Tydzień 
wcześniej, to jest 19 marca br., odnoto-
wano 10 379 nowych zakażeń. Zmarło 
119 osób.

Na przełomie marca i kwietnia br. 
pojawiły się kolejne zmiany, przykłado-
wo bezpłatne testy na wykrycie SARS-
-CoV-2 od 1 kwietnia br. wykonać bę-
dzie można tylko na zlecenie lekarza.

(asg)

Koniec maseczek i izolacji 

Dziwnym zrządzeniem losu i woli 
miejskich urzędników i pracow-
ników Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni z placu Solidarności znik-
nęła związkowa flaga z charaktery-
stycznym, znanym na niemal całym 
świecie, napisem „Solidarność”.

Pozostały nasza narodowa biało-
-czerwona, flaga Gdańska, żółto-czar-
na flaga z Gryfem, zapożyczona od 
Kaszubów na symbol województwa 
pomorskiego. Znalazło się też miejsce 
na flagę UE.  Na „Solidarność” miejsca 
zabrakło. Związkową flagę, pod któ-
rą od 1980 roku Polacy upominali się 
o prawa pracownika i obywatela oraz 
o „Wolność naszą i waszą”, zastąpiła 
niebiesko-żółta flaga Ukrainy.

Jaki stosunek ma związek zawodowy 
„Solidarność” do dążeń demokratycznych 
i prozachodnich w państwach dawnego 
ZSRS nie trzeba nikogo przekonywać, 
kto słyszał chociażby o „Posłaniu do ludzi 
pracy Europy Wschodniej” I KZD NSZZ 
„Solidarność” z 1981 roku. Wystarczy 
przejść się do siedziby Związku przy ul. 
Wały Piastowskie, by zapoznać się z tylko 
jednym fragmentem pomocy niesionej 
przez Związek uchodźcom – kobietom 
i dzieciom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Skąd więc ta negatywna selekcja przy 
doborze flag na placu Solidarności, od 
1970 roku związanym nierozerwalnie 

z robotniczą walką o wolność i godność 
ludzi pracy, na którym w Grudniu ’70 
zginęli lub odnieśli rany stoczniowcy, 
a w 1980 roku był on świadkiem histo-
rycznego przełomu? Ani w 1970, ani 
w 1980 roku o województwie pomor-
skim i Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego nikt nie słyszał.

– Przyznam się, że fakt zdjęcia flagi 
„Solidarności” i to na placu Solidarności 
w Gdańsku odbieram krytycznie. To tak, 
jakby chciało się pisać inną historię. Nie 
byłoby nas w eksponowanej na masztach 
Unii Europejskiej czy Urzędu Marszałkow-
skiego, gdyby nie zryw, ale i ofiara ludzi 

„Solidarności”, w tym zabitych stoczniow-
ców na tym placu. To także dziedzictwo, 
które przywołuję, wspominając śp. prezy-
denta Gdańska Pawła Adamowicza, któ-
ry w 1988 roku został przewodnicząctm 
strajku studenckiego na Uniwersytecie 
Gdańskim. Pamiętajmy o naszym rodo-
wodzie, tym bardziej w czasie tak dużych 
prób zamiany znaczeń, co obserwujemy za 
naszą wschodnią granicą – mówi Wojciech 
Książek, przewodniczący gdańskiej Sekcji 
Oświaty i koordynator uroczystości sierp-
niowych z ramienia Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”.

(asg)

Nie ma miejsca dla „Solidarności” 
na placu Solidarności
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Po wybuchu wojny w Ukrainie pol-
scy portowcy zaapelowali do rządu 
o zaprzestanie obsługiwania rosyj-
skich statków w naszych portach. 
Skoro przedstawiciele państwa 
polskiego oficjalnie domagają się 
maksymalnych sankcji gospodar-
czych dla putinowskiej Rosji, to 
dlaczego oni muszą obsługiwać 
rosyjskie statki?

Już na początku marca Krajowa 
Sekcja Portów Morskich NSZZ „Soli-
darność” zwróciła się do premiera Ma-
teusza Morawieckiego z apelem o pod-
jęcie niezbędnych kroków i zaprzestanie 
jakiejkolwiek morskiej wymiany han-
dlowej z Rosją i jej sojusznikami.

– Wiemy, że prowadząc jakikolwiek 
handel z Rosją czy sąsiadami, którzy są 
ich sojusznikami, wspieramy pośred-
nio ten reżim, dodajemy paliwa Puti-
nowi i jego wojnie w Ukrainie – mówił 
w programie „Głos pracownika”, emi-
towanym na antenie Radia Gdańsk, 
Adam Tylski, wiceprzewodniczący 
Rady Krajowej Sekcji Portów Morskich 
NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zda-
ją sobie jednak sprawę, że decyzja o 
zaprzestaniu obsługiwania rosyjskich 
statków powinna zapaść na poziomie 
rządowym.

– Staramy się rozeznać sytuację pod 
kątem prawnym, bo to nie jest takie 
proste powiedzieć, że nie będziemy 
rozładowywać tych statków. Staramy 
się, żeby nasz głos był coraz bardziej 
słyszalny i wyrazisty, stąd nasze wystą-
pienie do premiera i ministra gospodar-
ki – dodaje Adam Tylski.

Popierając postulaty portowców, 14 
marca br. przewodniczący Krzysztof 
Dośla w imieniu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” wystosował list 
do premiera Mateusza Morawieckie-
go z prośbę o podjęcie decyzji o za-
mknięciu polskich portów dla statków 
pływających pod rosyjską banderą lub 
będących własnością (czy w zarzą-
dzie) rosyjskiego armatora z siedzibą 
w Rosji.  

W zeszłym tygodniu w porcie 
w Gdańsku statek pod banderą rosyj-

Gdańska „Solidarność” apeluje o zamknięcie 
portów dla rosyjskich statków 

ską, niestety, został w polskim porcie ob-
służony. Pracownicy portowi zaczynają 
się pytać, skoro oficjalnie domagamy się 
maksymalnych sankcji gospodarczych 
dla putinowskiej Rosji, to dlaczego 
muszą oni obsługiwać rosyjskie statki 
w polskim porcie – czytamy w piśmie 
gdańskiej „Solidarności”.

Zdaniem związkowców niezbędne jest 
podjęcie przez premiera Mateusza Mora-
wickiego pilnej decyzji, bo władze spółki 
portowej nie potrafią takiej decyzji podjąć, 
zmuszając polskich pracowników do obsłu-
gi statków pod rosyjską banderą.

Gdańska „Solidarność” wystosowała 
także pismo do Pawła Borysa, prezesa 
zarządu Polskiego Funduszu Rozwo-
ju, w którym pyta: Dlaczego w trakcie 
trwającej wojny, w czasie, gdy Premier 
RP namawia do najostrzejszych sankcji 
rządy innych państw europejskich, w 
spółce, w której Polski Fundusz Rozwo-
ju ma 30 procent udziałów, obsługiwany 
jest statek pod rosyjską banderą, a są-
dząc po braku reakcji, zarząd tej spółki 
nie widział w tym nic złego? 

Związkowcy w imieniu pracow-
ników poprosili prezesa Borysa, by 

wpłynął na władze spółki, aby polscy 
dokerzy nie byli stawiani w bardzo 
niekomfortowej sytuacji. 

25 marca gdańska „Solidarność” 
otrzymała odpowiedź na swoje pismo 
skierowane do premiera Mateusza 
Morawieckiego, w której Marek Gró-
barczyk, sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, poinformował, że 
ministerstwo wystąpiło już ze stosow-
nym pismem do Komisji Europejskiej, 
w którym wezwało do zamknięcia por-
tów Unii Europejskiej dla rosyjskich 
statków.

Polska popierała od samego początku, 
i nadal popiera, zakaz wejścia do euro-
pejskich portów morskich statków, które 
stanowią własność rosyjską, pływają pod 
banderą rosyjską, są czarterowane lub 
zarządzane przez spółki rosyjskie. Pol-
ska popiera także zatrzymanie przepły-
wu ładunków pochodzących z Rosji lub 
zmierzających do Rosji na jakimkolwiek 
statku oraz zakaz obsługi w portach tego 
typu ładunków. Środki takie jednak, aby 
były skuteczne, muszą być wprowadzone 
na poziomie UE.

Małgorzata Kuźma

3 marca br. międzynarodowy związek International Long-
shore and Warehouse Union, zrzeszający około 20 tysięcy 
pracowników w 29 portach na Zachodnim Wybrzeżu Stanów 
Zjednoczonych, a także w Kanadzie, poinformował, że ze skut-
kiem natychmiastowym „odmówi załadunku lub rozładunku 
jakichkolwiek rosyjskich statków lub rosyjskich ładunków 
wpływających lub wypływających ze wszystkich portów Za-
chodniego Wybrzeża, od Bellingham w stanie Waszyngton do 
San Diego w Kalifornii”. 

Związki brytyjskie od początku najazdu na Ukrainę ostrze-
gały, że odmówią załadunku i rozładunku w swoich portach 
statków będących własnością lub kontrolowanych przez Ro-
sję. Obecnie idą jednak dalej. 4 marca br. związek Unite poin-
formował, że jego członkowie „w żadnym wypadku” nie będą 
rozładowywać rosyjskiej ropy, niezależnie od przynależności 
państwowej statku, który ją dostarcza. Jest to następstwem sy-
tuacji w ra�nerii Stanlow w północno-zachodniej Anglii, gdzie 
rosyjską ropę dostarczył tankowiec pod niemiecką banderą i 
związkowcy odmówili jego rozładunku. Deklaracja jednego 
z największych brytyjskich związków ma istotne znaczenie, 
gdyż o ile Wielka Brytania zamknęła swe porty dla rosyjskich 
statków, to zakaz ten nie dotyczy samych towarów, które 
mogą być dostarczane przez inne jednostki.  

W tym samym czasie członkowie brytyjskiego związku 
UNISON „odegnali” od terminala dwa tankowce z rosyjskim 
gazem pływające pod tanią banderą. Matt Lay, szef branży 
energetycznej związku UNISON, powiedział, że pracownicy 
terminalu odetchnęli z ulgą, ale rząd musi podjąć natychmiast 
działania, aby zapobiec dalszemu napływowi rosyjskich towa-
rów do Wielkiej Brytanii pod przykrywką innego kraju.

W wielu krajach świata rośnie nacisk portowych związków 
zawodowych na rządy, by te zaostrzyły sankcje wobec rosyj-
skiej �oty handlowej.

„Robotnicy na całym świecie przeciwstawiają się rosyjskiej 
inwazji, w tym tysiące pracowników portowych, którzy oka-
zują solidarność z narodem ukraińskim i pogardę dla agresji 
Putina” – powiedział Paddy Crumlin, przewodniczący Między-
narodowej Federacji Pracowników Transportu ITF.

W ocenie ITF około 1520 statków o tonażu powyżej 500 ton 
brutto pływa pod rosyjską banderą, z czego większość to kon-
tenerowce, masowce i tankowce. Ponadto około 200 statków 
nie pływa pod rosyjską banderą, ale są one zarejestrowane na 
korzystających z nich właścicieli w Rosji lub są kontrolowane 
z tego kraju.

Związki dokerów odmawiają rozładunku towarów z Rosji
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Humor i satyra jest skuteczną bro-
nią w starciu z tyranią i terrorem. 
Trzeba tylko przełamać barierę 
strachu. Tak stało się w mrocz-
nych dniach stanu wojennego. 
Dowcip, rysunek, piosenka, ha-
sło na murze – wymierzone były 
we WRON i w komunę.  

Rysunki w dniach stanu wo-
jennego tworzone były w obozach 
internowania i za więziennymi 
kratami. Generałowie i ich pod-
komendni mieli czołgi, pałki 
i propagandę. Podziemna „So-
lidarność” – farbę, powielacze 
i fantazję. 

Niektóre rysunki to pojedyn-
cze kartki. Inne rozpowszech-
niane były w nakładzie, na jaki  
pozwalał podziemny potencjał drukar-
ski. Tak jak np. kartka z życzeniami od 
„Solidarności” uczelni Wybrzeża czy 
rysunek wilka w owczej skórze i czar-
nych okularach, kolportowany przez 
działaczy podziemia z Bydgoszczy. 

Nośnikami treści „wywrotowych” 
były świąteczne kartki. Na święta wiel-
kanocne 1982 r. Jan Rulewski, jeden 
z głównych oponentów reżimu PRL, 
malarz, narysował i przysłał do swej 
gdańskiej rodziny pisklę orła. Nic dziw-
nego, tyle że orlę zrywało się do lotu 
z kajdan, a kartka przyszła z komenta-
rzem: „Zrzucenia z siebie zwapniałych 
zwątpień, żelaznych okowów,  poczucia 

determinacji i siły przebicia jak u wy-
zwalającego się z okowów ptaka”. Na 
kartce z miejsca odosobnienia „klawisz” 
przybił stempel: „Ocenzurowano”. 

Były i rysunki, które niosły poważ-
niejsze przesłanie, np. charakterystycz-
ny napis „Solidarność” spięty kajda-
nami, zagradzana drutem kolczastym 
Polska, orzeł zrywający okowy. WRON 
gen. Jaruzelskiego, jak każda totalitar-
na władza, wobec śmiechu okazał się 
bezradny. 

Rysunki pochodzą ze zbiorów pry-
watnych Jacka Rybickiego.   

(asg)

Śmiech odpowiedzią 
na reżim
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Podstawą podjęcia pracy jest zawar-
cie stosunku pracy lub innej umowy, 
która wiąże się z obowiązkiem ubez-
pieczenia oraz legalny pobyt. 

Warunki oferowane Ukraińcom 
nie mogą odbiegać od tych, które mają 
pracownicy polscy, w tym w zakresie 
BHP i wynagrodzenia. To oznacza też 
pieniądze z naszego systemu socjalnego 
dla osób uciekających z Ukrainy. Zapisy 
specustawy, której przepisy obowiązują 
wstecz, od 24 lutego 2022 roku, doty-
czą też nieposiadającego obywatelstwa 
ukraińskiego małżonka obywatela 
Ukrainy, o ile przybył on na terytorium 
RP z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi. 

Fala 

Granica z Ukrainą liczy 535,18 km. 
Fala migracji wywołana atakiem Rosji 
na Ukrainę przetacza się przez nasz 
kraj. 

– W ciągu minionej doby przybyło 
33,8 tysiąca uchodźców z Ukrainy – po-
dała Straż Graniczna 21 marca br. 

Od rosyjskiej inwazji z 24 lutego br. 
do Polski przybyło ponad 2,3 miliona 
osób uciekających przed wojną. Około 
250 tysięcy z nich pojechało do innych 
państw. Pozostali dołączyli do miliona 
323 tysięcy osób z Ukrainy, które już 
mieszkały w Polsce. 7 procent uchodź-
ców przybywających do nas z Ukrainy 
to obywatele innych państw. 

Mimo uproszczonej procedury 
przekraczania granicy, Straż Graniczna  
uważnie stara się sprawdzić każdą oso-
bę wkraczającą na terytorium Polski. 

Ustawa o pomocy  

Dzięki ustawie z 12 marca br. o po-
mocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa wystarczy pieczątka 
o przekroczeniu ukraińsko-polskiej 
granicy po 24 lutego 2022 r. w pasz-
porcie, a w przypadku jego braku lub 
gdy jest nieważny – zaświadczenie ze 
stemplem Straży Granicznej, aby ko-
rzystać z otwartego dostępu do rynku 
pracy. Stempel daje prawo do legalnego 
pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, tyle 
że w każdym przypadku są one liczone 
od 24 lutego 2022 roku. 

Celem ustawy jest stworzenie szcze-
gólnej regulacji prawnych obywatelom 
Ukrainy, którzy w wyniku działań wo-
jennych zostali zmuszeni do opuszcze-
nia swojego kraju pochodzenia i przy-
byli na terytorium państwa polskiego 
oraz zadeklarują zamiar pozostania na 
naszym terytorium. Za legalny uznawa-
ny jest także pobyt dziecka urodzonego 
w tym czasie na terytorium RP.  

W ustawie określono m.in. szczegól-
ne zasady powierzenia pracy obywate-
lom Ukrainy, przebywającym legalnie 
na terytorium Polski. 

Oferty

Pracodawcy, mimo wcześniejszych 
deklaracji, nie są w stanie zatrudnić 
wszystkich przybywających kobiet, 
które chcą podjąć pracę. Zajęć na stałe 
zaczyna brakować i nie każda kobieta z 
Ukrainy, która chce podjąć pracę, może 
liczyć na etat. Nie każdą przecież pracę 
może podjąć kobieta. Tym bardziej na 
dłuższą metę. Ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 
ma rozładować „korek”, w którym staną 
kandydatki z Ukrainy chętne do podję-
cia pracy w Polsce.  

Z rynku pracy ubyło po 24 lutego br. 
ok. 100 tys. Ukraińców, którzy wrócili 
do swego kraju. W ich miejsce przybyły 
matki z dziećmi (w szczytowym okresie 
6 marca br. około 142 tys.). GUS podał, 
że pod koniec 2021 roku liczba wolnych 
miejsc pracy wynosiła 137,4 tysiąca . 
Najwięcej profesji dedykowanych było 
mężczyznom jako robotnikom przemy-
słowym, m.in. to: betoniarze, zbrojarze, 
brukarze, cieśle, stolarze budowlani, de-
karze, blacharze budowlani, elektrycy, 
elektromechanicy i elektromonterzy, 
magazynierzy, kierowcy samochodów 
ciężarowych i autobusów, mechanicy, 
monterzy, murarze, tynkarze, operato-
rzy sprzętu do robót ziemnych, stolarze, 
spawacze oraz ślusarze. Ukrainki mogą 
liczyć na zatrudnienie głównie w sek-
torze HoReCa (hotelarstwo i gastrono-
mia), w handlu, przemyśle spożywczym 
i rolnictwie. 

W lutym br. pracodawcy zgłosili do 
urzędów pracy 116,5 tysiąca wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji za-
wodowej (dane Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej). 

Zatrudnianie  

Przepisy tzw. ukraińskiej ustawy 
ułatwiają dostęp do polskiego rynku 
pracy obywatelom Ukrainy, których 
pobyt został uznany za legalny (!). 

Podmiot powierzający wykonywa-
nie pracy obywatelowi Ukrainy jest 
zobowiązany w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia pracy powiadomić za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego 
praca.gov.pl właściwy urząd pracy o 
powierzeniu pracy. W powiadomieniu 
są informacje dotyczące podmiotu po-
wierzającego wykonywanie pracy, dane 
osobowe pracownika, rodzaj, numer i 
seria dokumentu podróży lub innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość 

oraz państwo, w którym wydano doku-
ment, numer PESEL – o ile został nada-
ny, rodzaj umowy, stanowisko lub rodzaj 
wykonywanej pracy i miejsce pracy.

Obywatele Ukrainy będą mieli moż-
liwość złożenia wniosku o zezwolenie 
na pobyt czasowy – jednorazowo na 
trzy lata, licząc od dnia wydania decy-
zji. Wniosek składa się po dziewięciu 
miesiącach od przybycia do Polski, 
najpóźniej do 24 sierpnia 2023 r. (18 
miesięcy od 24 lutego 2022 r.). Obywa-
tel Ukrainy po otrzymaniu zezwolenia 
na pobyt czasowy jest uprawniony do 
wykonywania pracy bez konieczności 
posiadania zezwolenia.

Ustawa przewiduje umożliwienie po-
dejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej, na zasadach obowiązują-
cych obywateli polskich, przez obywateli 
Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa obrotu gospodarczego uprawnienie 
uzależniono od wcześniejszej rejestracji 
obywatela Ukrainy w rejestrze PESEL.  

PESEL

Ustawa zakłada nadanie uchodźcom 
– obywatelom Ukrainy – numeru PE-
SEL, który pozwoli na realizację usług 
publicznych. Przewidziano specjalny 
tryb uzyskania numeru. Do wniosku 
musi być dołączona fotografia osoby, 
której numer PESEL jest nadawany, 
zostaną pobrane jej odciski palców (od 
osoby starszej niż 12 rok życia). PESEL 
jest nadawany po ustaleniu tożsamości 
osoby w oparciu o dostępne dokumen-
ty, jak paszport, dowód osobisty, Kar-

ta Polaka, prawo jazdy. W przypadku 
dzieci dopuszcza się akt urodzenia. W 
skrajnych przypadkach umożliwia się 
nadanie PESEL na podstawie oświad-
czenia wnioskodawcy.  Uwaga! PESEL 
nie jest potrzebny do podjęcia pracy.

Pomoc socjalna

Polityka prorodzinna zostanie roz-
ciągnięta na uchodźców. W celu zapew-
nienia wsparcia materialnego rodzinom 
ukraińskim ustawa przewiduje m.in.: 
przyznanie świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego, rodzin-
nego kapitału opiekuńczego, świadcze-
nia „Dobry start” oraz dofinansowa-
nia obniżenia opłaty rodzica za pobyt 
dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym. 
Świadczenia przysługiwać będą po speł-
nieniu odpowiednich warunków i kry-
teriów określonych w ustawach.

Istnieje możliwość przyznania świad-
czeń pieniężnych i niepieniężnych z usta-
wy o pomocy społecznej. Świadczenia 
będą przyznawane na podstawie oświad-
czenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, 
dochodowej i majątkowej, przewidziano 
także pomoc w postaci jednorazowego 
świadczenia pieniężnego 300 zł na oso-

bę, przeznaczonego na utrzymanie, na 
pokrycie wydatków na żywność, odzież, 
obuwie, środki higieny.  

„500 plus” dla Ukraińca 

Świadczenie wychowawcze „Rodzi-
na 500+” mogą otrzymać cudzoziemcy, 
którzy zamieszkują legalnie na stałe w 
Polsce i mają dostęp do rynku pracy. 
Obywatele Ukrainy – rodzice bądź opie-
kunowie, którzy z dziećmi przekroczyli 
granicę Polski w związku z konfliktem 
zbrojnym, obecnie nie posiadają karty 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku 
pracy”. Zatem na mocy specustawy przy-
znano im prawo ubiegania się o wsparcie 
w ramach programu „500 plus”. Celem 
uzyskania świadczenia w ramach pro-
gramu „Rodzina 500 plus” Ukraińcy (tak 
jak Polacy) muszą złożyć wniosek.

Praca dla nauczyciela 

Dzieci i młodzież, uciekający przed 
wojną, kontynuują edukację w polskich 
szkołach. Według danych Ministerstwa 
Edukacji i Nauki do polskich szkół 
przyjęto już 81 tysięcy uczniów przyby-
łych z Ukrainy.

UCHODŹCY Z UKRAINY

SYSTEM INFORMACJI SCHENGEN (SIS) – instrument kontroli przepływu osób 
w stre�e Schengen, wspólna baza danych zawierająca dane osób przebywają-
cych w granicach strefy Schengen.  

UCHODŹCA – osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowa-
niem z powodu  rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, zmuszona 
była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub 
nie chce korzystać z ochrony swojego kraju. Uchodźcy uciekają przed prześla-
dowaniami w wyniku wojen, rewolucji, czystek etnicznych. De�nicja uchodźcy
została określona w Konwencji Genewskiej z 1951 r. Osoba nie staje się uchodźcą, 
ponieważ został jej nadany taki status – to ten status został jej nadany, ponieważ 
ta osoba jest uchodźcą.

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW – urząd administracji publicznej, prowa-
dzący postępowanie i wydający decyzje w sprawach udzielenia ochrony między-
narodowej oraz rozpatrujący odwołania na decyzje i postanowienia wydane w 
urzędach wojewódzkich w sprawach dotyczących udzielenia zezwoleń na pobyt 
czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta oraz odwołania od decyzji wydanych przez 
Straż Graniczną w sprawach deportacyjnych.

Praca dla obywateli Ukrainy? Jak najbardziej tak  
Od wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego br. do naszego kraju z lęku przed 
nią przybyło ponad 2,3 miliona osób, w zdecydowanej większości kobie-
ty i dzieci. To więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła liczba 
przekroczeń granicy cudzoziemców wjeżdżających do Polski z Ukrainy (1,9 
mln). Specustawa pozwala obywatelom Ukrainy przez półtora roku legalnie 
przebywać i pracować w Polsce bez rejestracji oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy i bez wcześniejszego zezwolenia na pracę. Obywatele 
Ukrainy będą traktowani tak jak Polacy.
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Z rynku pracy ubyło po 24 lutego br. około 100 tysięcy Ukraińców, którzy wrócili do swego kraju. 

Warunki oferowane Ukraińcom 
nie mogą odbiegać od tych, 
które mają pracownicy 
polscy, w tym w zakresie BHP 
i wynagrodzenia. 
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W celu ułatwienia organizacji pracy 
szkoły, w której zostanie utworzony do-
datkowy oddział  dla dzieci z Ukrainy, 
dyrektor placówki będzie mógł przy-
dzielić nauczycielowi, za jego zgodą, 
godziny ponadwymiarowe. W celu uła-
twienia zatrudnienia na stanowisku po-
mocy nauczyciela ustawa przewiduje, że 
w roku szkolnym 2021/22 na stanowi-
sku pomocy nauczyciela będzie mogła 
być zatrudniona osoba nieposiadająca 
obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada 
znajomość języka polskiego w mowie 
i piśmie w stopniu umożliwiającym 
pomoc uczniowi, który nie zna języka 
polskiego albo zna go na poziomie nie-
wystarczającym do nauki. 

Praca dla lekarza

Ustawa zawiera przepisy ułatwiające 
obywatelom Ukrainy wykonywanie za-
wodów medycznych. Od 24 lutego br., 
przez okres 18 miesięcy (niezależnie od 
trwania stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii), obywatelowi 
Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje le-
karza lub lekarza dentysty poza teryto-
rium państw Unii Europejskiej, można 
udzielić zgody na wykonywanie zawodu 
lekarza albo lekarza dentysty oraz przy-
znać warunkowe prawo wykonywania 
zawodu, jeżeli spełnia warunki ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Minister zdrowia ma mu nadać numer 
odpowiadający numerowi prawa wy-
konywania zawodu na wniosek lekarza 
albo lekarza dentysty, który uzyskał od-
powiednie zaświadczenie i zgłosił zamiar 
udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Także obywatelce Ukrainy, któ-
ra uzyskała kwalifikacje pielęgniarki 
lub położnej poza terytorium państw 
członkowskich UE, będzie można 
udzielić zgody na wykonywanie zawo-
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Liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców

 Specustawa daje prawo legalnie przebywającym w Polsce obywatelom Ukra-
iny do wykonywania pracy bez zezwolenia (art. 22) – podmiot powierzający 
pracę (może to być zarówno pracodawca, jak i zleceniodawca) w terminie 14 
dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy powiadamia o tym urząd pracy, in-
formując o rodzaju umowy, stanowisku lub rodzaju wykonywanej pracy oraz 
miejscu wykonywania pracy. 

 Korzystający z ochrony czasowej mają takie same prawa jak obywatele polscy: 
do mieszkania w Polsce, podróżowania, podjęcia zatrudnienia (z wyłączeniem 
zawodów, które wymagają posiadania polskiego obywatelstwa, np. sędzia, 
prokurator) i założenia �rmy, prawo do edukacji, pomocy społecznej, do do-
stępu do publicznej służby zdrowia.     

 W związku z tym, że obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do rynku 
pracy ich zatrudnianie odbywa się na dokładnie takich samych zasadach co 
zatrudnianie obywateli Polski. 

du pielęgniarki albo położnej oraz przy-
znać warunkowe prawo wykonywania 
zawodu. 

Lekarz albo lekarz dentysta, posia-
dający prawo wykonywania zawodu, 
może wykonywać zawód wyłącznie 
w podmiocie leczniczym oraz jest zobo-
wiązany do zgłoszenia ministrowi zdro-
wia, w jakim podmiocie leczniczym i na 
jaki okres został zatrudniony. 

Jako że pomorskie szpitale potrze-
bują personelu medycznego, na za-
trudnienie w trzynastu szpitalach tzw. 
marszałkowskich może liczyć 133 leka-
rzy oraz 267 pielęgniarek i położnych z 
Ukrainy. Oferty pracy są też dla ratow-
ników, opiekunów medycznych i osób 
sprzątających. Najwięcej ofert dla Ukra-
ińców ma szpitalna spółka Copernicus. 
Chodzi o 36 lekarzy: anestezjologów, 
internistów, specjalistów medycyny 
ratunkowej i rodzinnej, psychiatrów, 
neurologów, specjalistę mikrobiologii 
lekarskiej, 60 pielęgniarek i 22 pracow-
ników gospodarczych. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Słupsku. Placówka chce zatrudnić 30 
lekarzy różnych specjalności, 50 pielę-
gniarek i 30 ratowników medycznych.

Uchodźcy medycy mogą szukać 
zatrudnienia również w Szpitalach 
Pomorskich. Placówki wchodzące w 
skład tej spółki są gotowe zatrudnić 29 
lekarzy: anestezjologów, internistów, 
kardiologów, radiologów, pediatrów i 
80 pielęgniarek. 

Dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy 
miejsca pracy ma też Szpital Specjali-
styczny w Kościerzynie i Szpital Dzie-
cięcy w Gdańsku. 

Legalnie

Cudzoziemcy uprawnieni są do wy-
konywania w Polsce pracy, jeśli przeby-

wają legalnie oraz posiadają zezwolenie 
na pracę, chyba że nie jest ono wymaga-
ne, albo posiadają zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę. Na mocy specustawy 
nie jest wymagane wobec obywateli 
Ukrainy zezwolenie i oświadczenie o 
zamiarze powierzenia pracy, ale nie 
zwalnia to pracodawców z respekto-
wania przepisów ogólnie obowiązują-
cych. 

Procedury są uproszczone. Wystar-
czy „puścić” zawiadomienie o zatrud-
nieniu on-line obywatela Ukrainy, któ-
ry przybył do nas legalnie. Procedury 
ułatwia też tzw. ruch biometryczny. 
Paszport biometryczny potwierdza toż-
samość jego posiadacza oraz uprawnia 
do przekraczania granic państw, utrud-
niając fałszerstwo. W odróżnieniu od 
zwykłego paszportu, poza danymi 
właściciela w okładce paszportu bio-
metrycznego znajduje się mikropro-
cesor, zawierający dane biometryczne 
w formie cyfrowej, np. odciski palców 
i wzór siatkówki oka.

Zasady 

W specustawie nie ma regulacji 
tyczących wynagrodzeń. Obowiązują 
więc przepisy na zasadach ogólnych, w 
tym te o minimalnym wynagrodzeniu 
miesięcznym i o minimalnej stawce 
godzinowej w przypadku umowy zle-
cenia. Sposób i zasady zatrudniania 
będzie weryfikowała Państwowa In-
spekcja Pracy. Jednym z jej elementów 
jest umowa sporządzona też w języku 
zrozumiałym dla pracownika z zagra-
nicy. Podobnie warto zwrócić uwagę 
na szkolenie BHP. Bez tworzenia fikcji. 
Przydane mogą być tłumaczone na ję-
zyki obce broszury PIP.

Regulaminy pracy i ocena ryzyka też 
powinny być przekazane w języku zrozu-
miałym dla cudzoziemca. Praktyka pod-
suwania do podpisania „w ciemno” pliku 
dokumentów po prostu może się nie 
opłacić w przypadku np. wypadku przy 
pracy, postępowania wyjaśniającego itd.

Przepisy wprost nie regulują kwestii 
tłumaczenia. Nie muszą być w to zaan-
gażowani tłumacze przysięgli. Praco-
dawca ma w sposób dowolny przetłu-
maczyć regulamin i inne dokumenty, 
ale nie musi tego robić przez tłumacza 
przysięgłego. Warto też pamiętać, że 
dzisiaj wielu obywateli Ukrainy posłu-
guje się językiem angielskim, częściej i 
chętniej niż rosyjskim. 

Inspekcja

Okręgow y Inspektorat  Prac y 
w Gdańsku zorganizował 10, 17 i 24 
marca br. w formule on-line semina-
ria dotyczące problematyki legalności 
zatrudniania cudzoziemców i cykl 
szkoleń, które poprowadziła Izabela 
Struczyńska, nadinspektor pracy. 

– Wszystkim nam zależy, aby le-
galnie zatrudniać pracowników, stąd 
nacisk na działania prewencyjne, na 
poradnictwo. Legalne zatrudnienie 
cudzoziemców przekłada się na wzrost 
poziomu legalności zatrudnienia oby-
wateli polskich, czyli wszystkich wy-
konujących pracę na terytorium Polski 
– mówi Patrycja Potocka-Szmoń, za-
stępca okręgowego inspektora pracy w 
Gdańsku. 

Prezentacje ze szkoleń są umiesz-
czone na stronie OIP (https://gdansk.
pip.gov.pl/).

Artur S. Górski

Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” chce deklaracji ze strony sieci 
handlowych, że będą one zatrudniać Ukrainki na takich samych warunkach 
jak polskich pracowników. – Nie można dopuścić, żeby pracodawcy wyko-
rzystywali trudną sytuację tych kobiet – mówi Alfred Bujara, przewodni-
czący handlowej „Solidarności”.

22 marca Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” wystąpiła z apelem 
w sprawie zatrudniania Ukrainek do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, 
instytucji zrzeszającej największe zagraniczne sieci handlowe działające w naszym 
kraju. Związkowcy oczekują od sieci deklaracji, że pracownicom z Ukrainy nie 
będą oferowane umowy śmieciowe i gorsze warunki zatrudnienia. „Niezwykle waż-
ne jest, aby Ukrainki były zatrudniane 
w polskich placówkach handlowych 
i magazynowych na sprawiedliwych 
zasadach. Niestety, istnieje uzasadniona 
obawa, że nie zawsze tak będzie” – czy-
tamy w piśmie.

Związkowcy wskazują, że już przed 
wybuchem wojny część sieci han-
dlowych zatrudniała pracowników 
z Ukrainy nie bezpośrednio, ale za 
pośrednictwem agencji pracy tymcza-
sowej. Według szacunków handlowej 
„S” w niektórych sieciach pracownicy 
agencyjni to nawet 30 procent ogółu zatrudnionych. – Pracują na umowach śmie-
ciowych, dostają mniej pieniędzy, nie mają prawa do zwolnienia lekarskiego czy 
urlopu – mówi Alfred Bujara.

W ocenie handlowej „S” pracownice z Ukrainy są szczególnie narażone na 
nieuczciwe praktyki ze strony pracodawców. „Często są to osoby, które straciły 
dorobek całego życia. Nie znają polskich realiów, nie mają świadomości praw, które 
im przysługują. Bardzo prawdopodobne jest, że będą one godzić się na pracę na 
gorszych warunkach, nie mając świadomości, że są wykorzystywane” – czytamy 
w piśmie skierowanym do POHiD. „Będziemy monitorować sytuację pracownic 
z Ukrainy zatrudnionych w handlu i podejmować zdecydowane działania, jeśli ich 
prawa będą łamane” – napisano w dokumencie.

Zarówno związki zawodowe, jak i branżowe organizacje pracodawców od dawna 
wskazują, że handel boryka się z coraz większym problemem niedoborów kadro-
wych. Szacunki „Solidarności” wskazują, że w skali kraju w branży brakuje około 
200 tys. pracowników. Jak podkreśla Alfred Bujara, tę lukę mogą zapełnić właśnie 
pracownice z Ukrainy. – To będzie korzyść dla wszystkich. Również dla polskich 
pracowników, którzy z powodu zbyt małej obsady sklepów od lat pracują dzisiaj 
ponad siły. Natomiast z punktu widzenia klientów większa liczba pracowników, to 
lepsza jakość obsługi – tłumaczy przewodniczący.

źródło: Region Śląsko-Dąbrowski/ łk

Warunki zatrudnienia Ukrainek 
muszą być sprawiedliwe

„Tygodnik Solidarność” w ślad za tragicznymi wydarzeniami za naszą wschod-
nią granicą i napływem do nas ponad dwóch milionów uciekinierów z Ukrainy 
uruchomił portal internetowy w języku ukraińskim.

Новини, журналістика, Солідарність (tysol.com.ua) adresowany jest do tych, któ-
rzy chcą poznać głos NSZZ „Solidarność” w języku ukraińskim. Znajdują się tam także 
najważniejsze informacje dla Ukraińców przebywających w Polsce. Przed wybuchem 
wojny 24 lutego br. było ich w naszym kraju około miliona, stanowili oni istotne uzu-
pełnienie naszego rynku pracy. Z Polski wyjechało, by bronić swej ojczyzny, ponad sto 
tysięcy pracowników z Ukrainy. Są też reportaże, interesująca publicystyka i wskazówki 
co do korzystania ze wsparcia, z którego mogą skorzystać uchodźcy. 

(asg)

„Tysol” w języku ukraińskim

Pracownice z Ukrainy są 
szczególnie narażone na 
nieuczciwe praktyki ze strony 
pracodawców. Nie znają 
polskich realiów, nie mają 
świadomości praw, które im 
przysługują.
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– Jaką wiedzę powinien posiadać 
społeczny inspektor pracy?

– Przede wszystkim musi mieć 
wiedzę ogólną z zakresu prawa pracy, 
prawnej ochrony, przede wszystkim zaś 
z dziedziny BHP. Społeczny inspektor 
pracy ma bardzo szerokie uprawnienia 
w ramach swoich działań, podobnie jak 
inspektor pracy w ramach Państwowej 
Inspekcji Pracy, tylko że na terenie za-
kładu. Musi więc posiadać dużą wiedzę, 
żeby te bezpieczne i higieniczne warun-
ki były przestrzegane przez pracodaw-
ców, a także umiejętności negocjacyj-
ne i interpersonalne, żeby do swoich 
działań przekonać pracodawcę, bo to 
też nie jest łatwe. Aby ten czynnik eko-
nomiczny potencjalnych zmian umieć 
przezwyciężyć.

– Powinien znać prawo pracy, czyli 
przestudiować kodeks pracy? 

– Zasada jest taka, że nie trze-
ba na wszystkim się znać, ale trzeba 
wiedzieć, gdzie szukać. Podstawą jest 
wiedza, gdzie uderzyć, czego się ewen-
tualnie nauczyć, gdzie to znaleźć, gdzie 
zaczerpnąć informacji, gdzie szukać 
odpowiedzi na swoje pytania z za-
kresu bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Oczywiście wiedza 
z zakresu BHP jest szeroka, społecz-
ny inspektor pracy powinien tę wie-
dzę mieć dostosowaną do zakładu, 

w którym pracuje, w którym pełni tę 
funkcję.

– Gdzie zatem społeczny inspektor pra-
cy może znaleźć potrzebną wiedzę?

– Przede wszystkim musi znać swoje 
uprawnienia i swoje zadania, czyli znać 
ustawę o społecznej inspekcji pracy. W 
ramach tych ustawowych zadań poszu-
kuje wiedzy w swoim zakresie. Ważna 
jest też orientacja w zapisach kodek-
su pracy. Społeczni inspektorzy pracy 
z mocy ustawy są jakby partnerami 
społecznymi, mogą więc korzystać z 
poradnictwa, które oferuje Państwowa 
Inspekcja Pracy. Oczywiście ważne są 
także szkolenia, jak choćby to organizo-
wane w ramach projektu „Godna praca 
to bezpieczna praca”. Na pewno powinni 
odwiedzać internetową stronę państwo-
wej czy okręgowej inspekcji pracy, bo 
tam udzielane są porady z zakresu pra-
wa pracy czy BHP. Przede wszystkim zaś 
znać specyfikę zakładu, w którym pracu-
ją i tę wiedzę umieć zastosować.

– Czyli jeśli ktoś pracuje na budo-
wie, powinien wiedzieć o zasadach 
pracy na wysokości czy w wykopie. 
A jak ktoś pełni funkcję społecznego 
inspektora pracy w biurze, musi wie-
dzieć, jakie są wymogi dla takiego 
stanowiska pracy. Powiedziała Pani, 
że społeczny inspektor pracy powi-

nien posiadać pewne umiejętności 
negocjacyjne czy interpersonalne. 
Społecznych inspektorów pracy wy-
bierają pracownicy, ale kandydatów 
proponują związki zawodowe. 

– Nie każdy chce tym inspektorem 
zostać, nie każdy ma predyspozycje w 
tym kierunku. Dzisiaj ludzie są nasta-
wieni raczej na branie, niż na dawanie. 
A tutaj społeczny inspektor pracy musi 
być nastawiony na pomaganie, nie 
może być tak, że on jest, bo tu działa-
ją związki. On ma konkretną rolę do 
spełnienia w zakładzie i stoi na straży 
bezpieczeństwa pracy.

– Może jest to więc pytanie do związ-
ków zawodowych, które proponują 
kandydatów na społecznych inspek-
torów pracy?

– To od związków zawodowych zale-
ży wybór społecznego inspektora pracy, 
kandydaci są wskazywani przez związki 
zawodowe, przeważnie są to ich człon-
kowie. Czasem jest tak, że wśród człon-
ków związku nie ma osoby, która by się 
nadawała, ale związkowcy widzą, że 
ktoś ma wiedzę i wykształcenie w tym 
kierunku albo predyspozycje, jest spo-
łecznikiem i chce coś zmieniać, zwraca 
uwagę na pewne rzeczy, obserwuje, jest 
dobrym organizatorem, ma pomysły na 
rozwiązanie problemów. Dobrze byłoby 
taką osobę zachęcić do działania. 

– Powinna też umieć negocjować?
– Dobrze by było. Pracodawca za-

wsze będzie patrzył na czynnik eko-
nomiczny zmian, na koszty. Dlatego 

trzeba go umieć przekonać do pewnych 
rozwiązań. 

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

W Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio o 14 procent mniej niż męż-
czyźni. Wskaźnik różnicy płac kobiet i mężczyzn określa różnicę średniej 
stawki godzinowej obowiązującej mężczyzn i kobiety otrzymujących wy-
nagrodzenie za pracę w skali całej gospodarki. Polska pod względem róż-
nicy płac między kobietami i mężczyznami znajduje się na szóstym miejscu 
w grupie państw z mniejszą różnicą. W naszym kraju mężczyźni średnio 
zarabiają o 8,5 procent więcej niż kobiety.

Wiedza i umiejętność negocjacji
O tym, jaką wiedzę  i umiejętności powinien posiadać społeczny inspektor pracy rozmawiamy 
z Anetą Kamińską, inspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.

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

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

Różnica między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn według 
Eurostatu (w procentach, 2019 rok)

liczby kobiet w Europie – powiedziała 
Samira Rafaela (Renew Europe, Holan-
dia) z Komisji Praw Kobiet i Równo-
uprawnienia.

Obecnie w Unii Europejskiej kobie-
ty zarabiają średnio o 14 procent mniej 
niż mężczyźni. Wskaźnik różnicy płac 
kobiet i mężczyzn określa różnicę śred-
niej stawki godzinowej obowiązującej 
mężczyzn i kobiety otrzymujących wy-
nagrodzenie za pracę w skali całej go-
spodarki.

W Polsce różnica między wynagro-
dzeniem kobiet i mężczyzn wynosi we-
dług Eurostatu (dane z 2019 roku) 8,5 
proc. na niekorzyść tych pierwszych. I 
tylko w pięciu krajach jest niższa. Naj-
mniejsza różnica jest w Luksemburgu 
– 1,5 proc., następnie w Rumunii – 3,3 
proc., we Włoszech – 4,7 proc., w Belgii 
– 5,8 proc., w Słowenii – 7,9 proc.

Największe różnice występują na-
tomiast w takich krajach, jak: Estonia 
– 21,7 proc., Łotwa – 21,2 proc., Austria 
– 19,9 proc., Niemcy – 19,2 proc., Cze-
chy – 18,9 proc.

Dość dobry wskaźnik Polski w oma-
wianym rankingu wynika bezpośrednio 
z decyzji rządzących. Rząd kształtuje 
płace w sferze budżetowej, w której 
według badań GUS jest zatrudnionych 
około 39 procent kobiet.

W dokumencie przyjętym przez 
komisje Parlamentu Europejskiego 
znajdują się zapisy mówiące, że jeśli 
sprawozdania dotyczące wynagrodzeń 

wykażą zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć wynoszące co naj-
mniej 2,5 procent (w porównaniu z 5 
procentami w pierwotnej propozycji 
Komisji Europejskiej), państwa człon-
kowskie będą musiały dopilnować, aby 

pracodawcy, we współpracy z przedsta-
wicielami pracowników, przeprowadzili 
wspólną ocenę wynagrodzeń i opraco-
wali plan działania na rzecz równości 
płci.

Małgorzata Kuźma

17 marca 2022 roku komisje Par-
lamentu Europejskiego przyjęły ra-
port dotyczący projektu dyrektywy w 
sprawie przejrzystości wynagrodzeń. 
Dokument dobrze oceniany jest przez 
związki zawodowe. Zawiera między 
innymi opinie przedstawicieli pracow-
ników oraz pozytywne zapisy dotyczące 
dialogu społecznego i rokowań zbioro-
wych. 

Jednym z postulatów zawartych w 
raporcie jest zobowiązanie firm unij-
nych zatrudniających co najmniej 50 
pracowników (a nie 250, jak pierwotnie 
proponowano) do ujawniania informa-
cji ułatwiających osobom pracującym u 
tego samego pracodawcy porównywa-
nie wynagrodzeń i ujawnianie istnieją-

cych różnic w wynagrodzeniach kobiet 
i mężczyzn w ramach danego podmio-
tu. Narzędzia do oceny i porównywania 
poziomów wynagrodzeń powinny opie-
rać się na kryteriach neutralnych pod 
względem płci i obejmować neutralne 
pod względem płci systemy oceny i kla-
syfikacji stanowisk.

– Dziś jesteśmy o krok bliżej do zli-
kwidowania różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w Europie. W parla-
mencie staraliśmy się znaleźć właściwą 
równowagę między zapewnieniem pra-
cownicom prawa do informacji a ogra-
niczeniem niepotrzebnych obciążeń dla 
firm. W ten sposób możemy sprawić, że 
równa płaca za taką samą pracę stanie 
się rzeczywistością dla jak największej 
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„Prowadzona przez urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełno-
sprawnych nie jest skuteczna i nie umożliwia wejścia lub trwałego powrotu 
na rynek pracy” – do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli, która 
sprawdzała, jak wygląda sytuacja w Polsce w tym zakresie.  

Niepełnosprawność oznacza problemy w pracy 

Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego w Polsce jest około trzech 
milionów osób niepełnosprawnych, które 
– zgodnie z ustawą o rehabilitacji – ukoń-
czyły 16 rok życia i posiadają orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne (wszystkich niepełnospraw-
nych może być nawet dwa razy więcej). 
Patrząc na przestrzeni prawie całej dekady 
widać, że ich sytuacja zmieniła się na plus 
(w okresie od 2013 do 2019 roku wskaźnik 
zatrudnienia wzrósł z 50,2 do 54,4 proc., a 
stopa bezrobocia zmniejszyła się z 10,3 do 
3,3 proc.), ale gdy przyjrzeć się szczegółom, 
okazuje się, że kolorowo nie jest.  

„Pracodawcy niechętnie zatrudniają 
takie osoby, brakuje też spójnej polityki 
rynku pracy” – uważa NIK. Z drugiej 
strony, ponad 80 procent osób z orze-
czeniami o niepełnosprawności nie 
pracuje ani nie szuka pracy. To jeden z 
powodów, dlaczego zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych od lat utrzymuje się 
na bardzo niskim poziomie, tylko że nie 
można powiedzieć, że nikomu „nie chce 

się pracować”. W każdym razie efekt jest 
taki, że pod względem wskaźnika bierno-
ści zawodowej osób niepełnosprawnych 
Polska plasuje się na piątym miejscu w 
Europie (w latach 2010–2020 wskaźnik 
ten był niemal dwukrotnie wyższy niż 
dla całej populacji osób powyżej 15 roku 
życia – wszystkich osób bezrobotnych).

Środki na wsparcie są…

Mimo znacznych nakładów, zwłaszcza 
pochodzących z Funduszu Pracy, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, wskaźniki zatrud-
nienia niepełnosprawnych od kilkunastu 
lat wzrosły tylko o około 2 procent w ciągu 
całych dziesięciu lat (z 14,4 w 2010 roku do 
16,7 procent w 2020 roku). 

Warto tutaj zwrócić uwagę także na 
raport, jaki kilka lat temu, w 2017 roku, 
opublikował PFRON. Z podsumowania 
nazwanego „Badanie potrzeb osób niepeł-
nosprawnych” wynika, że większość takich 

osób rejestruje się w urzędach pracy, ale w 
rzeczywistości nie chce podjąć zatrudnie-
nia. Wśród osób objętych badaniem aż 84 
procent przyznało wprost, że nie poszuku-
je aktywnie pracy. 

Głównym powodem są ograniczenia 
związane ze stanem zdrowia i niepełno-
sprawnością. Inna przyczyna to niskie 
kompetencje i wykształcenie. Prawie 25 
procent bezrobotnych niepełnospraw-
nych zarejestrowanych w powiatowych 
urzędach pracy w 2020 roku nie miało 
żadnych kwalifikacji, a wyższe wykształ-
cenie uzyskało tylko 8 procent. Taka sytu-
acja zwykle wiąże się z niską samooceną, 
ale w wielu przypadkach, zdaniem NIK, 
niepełnosprawni nie poszukują pracy, bo 
im się to po prostu nie opłaca. Zdarza się, 
że osoby te są utrzymywane przez rodzi-
nę, pracują na czarno albo obawiają się 
zmniejszenia lub utraty świadczeń socjal-
nych w związku z podjęciem pracy. Sytu-
acji niepełnosprawnych na rynku pracy 
nie ułatwia też wiek. W 2020 roku ponad 
połowa takich osób zarejestrowanych w 
urzędach pracy miała ponad 50 lat. 

„Dużym ograniczeniem jest niedo-
stosowanie miejsc pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, bariery architekto-
niczne czy transportowe – zwraca uwagę 

Jakie przywileje w pracy ma osoba 
niepełnosprawna

Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w przypadku osób z lekkim 
stopniem niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo, do tego osoba taka  nie może być zatrudniona w godzinach 
nocnych i nadliczbowych. Ma też prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimna-
stykę usprawniającą lub wypoczynek (czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany 
do czasu pracy).

W przypadku umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności czas pra-
cy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, osoba niepełno-
sprawna nie może być zatrudniona w godzinach nocnych i nadliczbowych, ma pra-
wo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy. Niepełnosprawnemu w tym przypadku 
przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. Ma też prawo do czasu wolnego od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia (do 21 dni roboczych) w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyj-
nym lub wykonania badań, zabiegów leczniczych lub usprawniających (jeżeli czynno-
ści te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy). 

Język migowy w urzędzie 
Zgodnie z przepisami osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w ko-

munikowaniu się – niesłyszące, niedosłyszące lub głuchoniewidome – mają możli-
wość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw 
w urzędzie. Korzystanie z pomocy tłumacza jest bezpłatne. 

lat w 21 urzędach taką pomoc przyznano 
zaledwie 110 osobom niepełnospraw-
nym, co stanowi 1,3 procent ogółu bez-
robotnych. Tymczasem dofinansowanie 
rozpoczęcia własnej działalności to jedna 
z najbardziej poszukiwanych i atrakcyj-
nych form aktywizacji. 

Oprócz tego – i pomimo ustawowe-
go obowiązku – aż co trzeci urząd nie 
opracował i nie realizował programu 
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy. W większości 
opracowanych dokumentów strategicz-
nych brakowało, jak wskazał NIK, „celów 
i zadań odnoszących się wprost do tej 
konkretnej grupy bezrobotnych, a część 
nie zawierała mierzalnych wskaźników. 
Dokumenty te nie spełniały więc swojej 
funkcji, jaką jest monitorowanie oraz 
ewaluacja podejmowanych działań”. 

„W 21 powiatowych urzędach pracy 
kontrolerzy NIK próbowali ustalić fak-
tyczną trwałość zatrudnienia niepełno-
sprawnych uczestników sześciu podsta-
wowych form aktywizacji, sprawdzając, 
czy na koniec 2020 roku byli oni nadal 
zatrudnieni. Tylko 10 powiatowych 
urzędów przedstawiło NIK pełne dane 
dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Pozostałe instytucje stwierdziły, że nie 
mają takich danych, ponieważ nie są do 
tego zobowiązane prawnie. Jako że kon-
trolerzy nie uzyskali pełnych danych, nie 
mogli oni ocenić trwałości zatrudnienia 
osób. W tej sytuacji ocena skuteczności 
aktywizacji zawodowej tej grupy osób 
była niemożliwa” – podsumował NIK. 

Osoby niepełnosprawne najczęściej 
poszukują stałej i w miarę dobrze płatnej 
pracy, dającej im zabezpieczenie na przy-
szłość. Tymczasem wiele ofert dotyczy 
pracy za minimalne wynagrodzenie i na 
podstawie krótkoterminowych umów. 

Tomasz Modzelewski

NIK. – Spośród niemal 56 tysięcy nie-
pełnosprawnych zarejestrowanych jako 
bezrobotni w 2020 roku ponad 33 pro-
cent mieszkało na wsiach, gdzie częstym 
problemem jest brak lub niewystarczający 
transport publiczny. W tej sytuacji dojaz-
dy do pracy stanowią duże wyzwanie”.  

…ale takie korzyści nie kuszą 

Z drugiej strony pracodawcy nie-
chętnie zatrudniają osoby niepełno-
sprawne, zwłaszcza starsze, mimo iż 
takie zatrudnienie daje wiele korzyści. 
Mogą oni przykładowo uzyskać dofi-
nansowanie wynagrodzeń i składek na 
ubezpieczenie społeczne, zwrot kosz-
tów przygotowania miejsc pracy czy 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

NIK zwrócił uwagę na jeszcze je-
den aspekt, który swoją drogą można 
porównać do sytuacji stażystów: część 
pracodawców traktuje osoby niepełno-
sprawne jak tanią siłę roboczą. Zatrud-
niają je na czas uzyskiwania z tego ty-
tułu refundacji i finansowań i zwalniają 
po zakończeniu okresu zatrudnienia, po 
czym pozyskują do pracy kolejne osoby 
skierowane przez urząd pracy. 

Problem, zdaniem kontrolerów NIK, 
stanowią też stereotypy i uprzedzenia 
występujące po stronie pracodawców 
(zgodnie z obiegowymi opiniami osoby 
niepełnosprawne są mniej wydajne niż 
sprawne, często mniej samodzielne, a 
także wymagają pomocy innych). 

Podsumowując można więc stwierdzić, 
że przyczyny długotrwałego oczekiwania 
na zatrudnienie przez osoby niepełno-
sprawne są złożone, ale jednocześnie kon-
trola NIK wykazała uchybienia systemo-
we, „które wpływają na niską skuteczność 
powiatowych urzędów pracy w zakresie 
aktywizacji w szczególności tej grupy bez-
robotnych”. Konkretnie chodzi o brak spój-
nej polityki rynku pracy, która ułatwiałaby 
aktywizację i prowadzenie działań sprowa-
dzających się tylko do „bieżącego rejestro-
wania zgłaszających się osób w charakterze 
bezrobotnych czy proponowania usług 
rynku pracy”. 

„Urzędy nie analizowały na bieżąco 
potrzeb niepełnosprawnych pozostających 
bez pracy i rzadko podejmowały aktyw-
ne formy przeciwdziałania bezrobociu” 
– zwrócił uwagę NIK. 

A może na swoim?

Kontrola przeprowadzona przez NIK 
wykazała także, iż urzędy bardzo rzadko 
przyznawały niepełnosprawnym dofinan-
sowanie na podjęcie swojej działalności 
gospodarczej. Przykładowo w ciągu trzech 

Liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności 
lub niezdolności do pracy na 10 tys. ludności wg województw 
w 2019 r., stan w dniu 31 grudnia
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
Do 8,5 proc. r/r spadła in�acja
w lutym 2022 r.

6220,04 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w lutym 
tego roku. W porównaniu ze stycz-
niem 2022 r. wzrosło o 2,6 proc.

2061,93 zł – wyniósł przeciętny mie-
sięczny dochód rozporządzalny na 
osobę w 2021 roku (GUS). W 2020 r. 
wyniósł on 1919 zł, a w roku 2019 
było to 1819 zł.

8,1 proc. – o tyle spadły ceny paliw 
do prywatnych środków transportu 
w lutym  w porównaniu ze styczniem 
tego roku.

5,5 proc. – to lutowa stopa bez-
robocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. W porównaniu 
ze styczniem 2022 roku nie zmieniła 
się.

12,7 proc. – o tyle droższe były 
mieszkania w lutym 2022 r. w po-
równaniu z analogicznym miesiącem 
ubiegłego roku.

39,9 proc.  – o tyle wyższe były ceny 
gazu w lutym tego roku w porówna-
niu z lutym roku ubiegłego.

5 proc. – o tyle droższa była energia 
elektryczna w lutym 2022 r. w porów-
naniu z lutym zeszłego roku.

LICZBA MIESIĄCA

2 334 000

Internetowi wojownicy 
zadają straty w realu

Nawet łagodny COVID uszkadza mózg
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Nie możemy dalej przymykać oczu na sytuację, w której duże za-
chodnie koncerny dyktują polskim rolnikom ceny i zmuszają ich do 
sprzedaży swoich produktów poniżej kosztów. 

Wicepremier Jacek Sasin  
o planie powstania holdingu spożywczego

W lutym tego roku do Polski sprowa-
dzono najmniej używanych samochodów 
osobowych i dostawczych od siedmiu lat. 
Z danych Instytutu Badań Rynku Moto-
ryzacyjnego Samar wynika też, że średni 
wiek sprowadzonego samochodu wynosi 

dwanaście lat i pięć miesięcy, a w przy-
padku aut z silnikami benzynowymi to 
trzynaście lat i trzy miesiące. Okazuje się 
też, że stopniowo spada zainteresowanie 
samochodami osobowymi z napędem 
Diesla.

Przy okazji informacji dotyczących wojny 
na Ukrainie coraz częściej słychać o grupie 
Anonymous. Pod tą tajemniczą nazwą kryje 
się zbiorowość hakerów, która wypowiedzia-
ła wojnę Władimirowi Putinowi. Grupę Ano-
nymous określa się mianem haktywistów 
– hakerów dążących do zmiany porządku 
społecznego. Jej członkowie uważają za swo-
je najważniejsze cele walkę z łamaniem praw 
obywateli, nieprawidłowościami na szcze-
blach władzy państwowej, cenzurą i korpo-
racjami. Początki działalności grupy szacuje 
się na 2006 rok, a znakiem rozpoznawczym 
jej członków jest biała maska Guya Fawkesa 
– angielskiego katolika, który na początku 
XVII wieku przeprowadził nieudaną próbę 
zamachu na brytyjski parlament. 

Grupa atakowała już agencje rządowe 
państw, które uznała za łamiące wolność 
i anonimowość internautów oraz ukry-
wające nieprawidłowości na najwyższych 
szczeblach władzy – między innymi Stanów 
Zjednoczonych, Izraela, Tunezji, Ugandy czy 
Polski (kiedy rząd Donalda Tuska próbował 
wdrożyć ACTA, haktywiści zaatakowali mię-
dzy innymi jego strony). 

Jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, człon-
kowie grupy między innymi wykradli bazę 
e-maili i numerów telefonów Ministerstwa 
Obrony Rosji, a następnie umieścili je na 
ogólnodostępnej stronie, a ich najbardziej 
spektakularną akcją było prawdopodob-
nie wyłączenie centrum kontroli rosyjskiej 
agencji kosmicznej Roskosmos.

Każdy, kto miał bliższy kontakt z ko-
tami, wie, że zwierzęta te nie miauczą 
jednostajnie, ale wykorzystują całą gamę 
odgłosów. Mildred Moelk, autorka roz-
prawy Artykulacja kota domowego, pisze: 
Analiza fonetyczna i funkcjonalna wy-
różnia następujące komunikaty wyraża-
ne przez koty: wołanie, podziękowania, 
potwierdzenia, żądanie, prośby, błagalna 
prośba, oszołomienie, łagodniejsze formy 
krzyku godowego, wrzask gniewu, skargi, 
warkot, burczenie, krzyk godowy, okrzyk 
nagłego bólu, odmowa, prychanie, po-
witanie. Trzeba dodać, że każdy odgłos 
występuje w niezliczonej wersji warian-
tów. Dodatkowo kotki mające kocięta 
zaczynają mówić specy�cznym językiem
matek, którym zwracają się do swoich 
dzieci, ale również do ludzi – gdy czują się 
„samotne i zaniepokojone”, dopraszają się 

Język kotów

pieszczot lub „wyrazów współczucia i po-
ciechy” od opiekunów.

U chorych na COVID-19 dochodzi 
do wyraźnego zmniejszenia się ośrod-
ków węchu oraz pamięci w mózgu. Co 
istotne, według specjalistów Wellcome 
Centre for Integrative Neuroimaging 
zmiany te zachodzą również u osób, 
które przeszły chorobę bardzo łagodnie. 
Profesor Gwenaelle Douaud, główna au-

torka badania, podkreśla, że jego celem 
było porównanie stanu mózgów osób, u 
których przebieg choroby był łagodny, i 
tych, które nie zachorowały. Naukowcy 
pocieszają, że nie wiadomo, czy zmiany 
okażą się trwałe, bo mózg, zwłaszcza w 
przypadku ludzi młodych, może się czę-
ściowo regenerować.

Przyczyn wielkiej popularności wło-
skiego placka na ciepło jest wiele – przy-
zwyczajenie (pizzerie były pierwszymi 
lokalami z opcją dowozu, a w wielu ma-
łych miejscowościach jedynymi restaura-
cjami w ogóle), względy praktyczne (jest 
stosunkowo tania, łatwo dzielić się nią 
z innymi, można ją jeść prosto z pudeł-

Pizza motywuje do pracy
ka, bez używania sztućców), połączenie 
przewidywalności z możliwością dostoso-
wywania jej do własnego uznania przez 
zmiany dodatków. Jednak Dan Ariely, 
profesor z amerykańskiego Duke Univer-
sity, twierdzi, że pizza może pełnić funk-
cję… motywatora w pracy. Jako dowód 
przedstawia swój eksperyment, w którym 
wzięły udział cztery grupy pracowników 
fabryki produkującej chipy komputerowe. 
Trzem grupom obiecano nagrodę za wy-
konanie określonego zadania: pochwałę 
pracodawcy, bon o wartości trzydziestu 
dolarów lub właśnie pizzę, czwarta nie 
otrzymała dodatkowego motywatora. 
Pierwszego dnia z zadaniem najlepiej po-
radziły sobie osoby, które spodziewały się 
poczęstunku.

Wykonywanie typowych prac domo-
wych, jak sprzątanie, gotowanie czy zaj-
mowanie się ogrodem, wpływa korzystnie 
na zdrowie serca. Co więcej, im częściej je 
wykonujemy, tym ten wpływ jest bardziej 
zbawienny. Naukowcy z Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w San Diego ustalili, że w 
przypadku kobiet, które zajmują się do-
mem przez przynajmniej cztery godziny 
dziennie, ryzyko zawału serca jest niższe 
o 43 proc., zagrożenie udarem mniejsze o 

30 proc., a ryzyko śmierci „na serce” niższe 
o 62 proc. w porównaniu z paniami, które 
przeznaczają na domowe czynności mniej 
niż dwie godziny dziennie. Badacze doszli 
do takich wniosków po przeprowadzeniu 
eksperymentu, w którym wzięło udział 
ponad 5400 kobiet w wieku od 63 do 97 
lat. Tłumaczą je w bardzo prosty sposób: 
domowe obowiązki wymagają ruchu, a 
ten – w każdej formie – jest korzystny dla 
układu krążenia.

Podłóg mycie… wydłuża życie

Sprowadzamy coraz mniej 
używanych aut
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Tylu uchodźców z Ukrainy przybyło do 
Polski od początku wojny (24 lutego) do 
28 marca 2022 r. 
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Harcerskie lata 
na Wolinie

DZIEJE POLSKI NAD BAŁTYKIEM  W XX WIEKU

Stołówka w plenerze, obóz harcerski hufca ZHP Szczecin Pogodno, Kołczewo, lipiec 1958 r. 

Kiedy zapyta się kogoś z głębi kraju o największą w Polsce wyspę, spojrzy 
ten ktoś na mapę, na Morze Bałtyckie, a tam Polska żadnych wysp nie po-
siada. Są może na Śniardwach czy innym jeziorze na Mazurach. Ci, co często 
bywają w Międzyzdrojach czy Świnoujściu, będą jednak wiedzieć, że ową 
wyspą jest Wolin. Wyspa Wolin od lądu stałego oddzielona jest Zalewem 
Szczecińskim, Zalewem Kamieńskim oraz cieśniną Dziwna. Dalej jest już 
miasto Wolin, w X wieku wielki port, od czasu do czasu staczali o niego 
bitwy tamtejsi Słowianie z Duńczykami.

Pociąg przez Międzyzdroje kończy 
bieg w Świnoujściu, w jego prawobrzeż-
nej części, dzielnicy Warszów. Dalej 
rzeka Świna oddziela Wolin od zacho-
du. Aby dostać się do centrum Świno-
ujścia położonego już na wyspie Wolin, 
należy na razie przeprawiać się promem. 
Otwarcie wydrążonego już tunelu prze-
widziano na wrzesień bieżącego roku. 
Na północy Wolina mamy wybrzeże 
Bałtyku, Zatokę Pomorską, na południu 
– Zalew Szczeciński. Tak zatem wygląda 
największa polska wyspa. 

Byłem na niej wiele razy, ale najbar-
dziej wspominam obozy harcerskie, 
jakie miały miejsce w drugiej połowie 
lat 50. ubiegłego wieku, to jest po roku 
1956, kiedy na nowo powołano Zwią-
zek Harcerstwa Polskiego, a starzy jego 

druhowie starali się wznowić tradycje 
przedwojennego harcerstwa. 

Obozy harcerskie latem rozbijali na 
leśnych polanach dzisiejszego Woliń-
skiego Parku Narodowego druhowie ze 
Szczecina, a także z Łodzi czy Gniezna, 
a być może i z innych miast. Widocz-
ne to było w każdą niedzielę, kiedy we 
wsi Kołczewo gromadziły się zastępy 
harcerzy na porannej mszy świętej 
w tamtejszym neogotyckim kościele. 
Przybywali z pocztami sztandarowy-
mi swoich drużyn, a druhowie przy 
chorągwiach nosili białe rękawiczki. 
Wszystko wyglądało poważnie, patrio-
tycznie. Przymusu nie było, ci, którzy 
z różnych powodów nie uczestniczyli 
w nabożeństwach, pozostawali w obo-
zie. Dziś wiele osób nie chce mi wie-

rzyć, że w owych latach tak było, ale 
to prawda. 

Byłem uczestnikiem obozu harcerskie-
go na Wolinie w lipcu 1958 roku. Był to 
obóz Hufca ZHP Szczecin Pogodno. Na-
szym oboźnym był nauczyciel, harcmistrz 
Ryszard Wojtowicz, wszyscy nazywaliśmy 
go Ryśkiem. W obozie odrębny namiot 
posiadał sam komendant naszego hufca, 
harcmistrz Telesfor Badetko. Mieszkał z 
żoną i młodszymi dziećmi. Starsza córka 
i  syn nie posiadali żadnych przywilejów 
i mieszkali w namiotach swoich drużyn, 
podlegając takiemu samemu rygorowi jak 
inni druhowie. 

Po sąsiedzku, na drugiej polanie, obo-
zowali także harcerze z tego hufca, ich 
drużyna nosiła nazwę Bohaterów Monte 
Cassino. Na trójkącie swoich chust no-
sili wyszyte czerwone maki. Ich druży-
nowym był harcmistrz Andrzej Bryks, 
wykładowca Politechniki Szczecińskiej, 
a wśród jego podwładnych byli także 
studenci młodszych lat tej uczelni. 

Wszystkich nas pociągało morze. 
Rano o godzinie 7, na pobudkę, biegliśmy 
na plażę na poranną gimnastykę i mycie. 
Nieraz zgrzytało się zębami z zimna. Nad 
morzem odpoczywaliśmy w porze po-
obiedniej. O żadnym pływaniu nie było 
mowy, można było tylko zamoczyć nogi. 
Chłopcy i dziewczęta plażowali osobno. 

Obóz był podzielony na męski i żeń-
ski, bez wzajemnego odwiedzania się. 
Z druhnami spotykaliśmy się przy po-
siłkach, w czasie zajęć i na wycieczkach 
po Wolinie. Często odwiedzaliśmy, ma-
szerując piechotą, leżące nad morzem 
Międzywodzie, miejsce kolonii dzieci 
z całej Polski. Pracowaliśmy także 
wspólnie przy przygotowywaniu posił-
ków. Jednak nie lubiliśmy, my, chłopacy, 
obierania ziemniaków. Ta czynność na-
leżała jednak tylko do nas. 

Wyruszaliśmy też na wycieczki do 
Świnoujścia, a także do Kamienia Po-
morskiego, ładowano nas na ciężarów-
ki. Braliśmy udział w defiladzie z okazji 
22 Lipca. Cóż, coś za coś…

Każdy dzień obozu kończył się 
wspólnym ogniskiem. Zawsze za-
czynaliśmy od „Płonie ognisko w le-
sie”, obok tego były pieśni, zazwyczaj 
przedwojenne, „Morze, nasze morze” 
też śpiewaliśmy, a maszerując prawie 
każdy obóz śpiewał piosenkę z powsta-
nia warszawskiego „Pałacyk Michla, 
Żytnia, Wola…”.

Powracając do ogniska, kończyliśmy 
je, trzymając się za ręce śpiewaliśmy krót-
ką pieśń „Idzie noc”. Echo tej pieśni niosło 
się po lesie ze wszystkich obozów.

Aleksander Miśkiewicz
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Ja jestem drogą i prawdą i życiem.  
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.  

Ewangelia wg św. Jana

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 71 lat zmarła

ś.p.

Iwona Pawlaczyk
Długoletni pracownik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  
oraz Zarządu Regionu Gdańskiego. W Związku zajmowała się 

bezpieczeństwem i higieną pracy.
Przez ostatnie lata przewodniczyła Komisji Terenowej Emerytów 

i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Pracownicy i członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

WSPOMNIENIE

Iwona Pawlaczyk
(1950–2022)

18 marca 2022 roku pożegnaliśmy Iwonę Pawlaczyk, wieloletnią pra-
cownicę NSZZ „Solidarność”, specjalistkę z zakresu bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy.

Iwona Pawlaczyk ukończyła Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki 
Gdańskiej oraz studium pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych w Gdańsku. W latach 1990–1995 pracowała w Regionie 
Gdańskim NSZZ „Solidarność” jako doradca ds. BHP, gdzie zajęła się m.in. 
organizowaniem społecznej inspekcji pracy. Od 1993 roku do 2013 roku pra-
cowała w Dziale Ochrony Środowiska Pracy Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”. Przeszła szkolenia z zakresu BHP w Stanach Zjednoczonych, Belgii, 
Szwecji. 

Współpracowała z licznymi komisjami rządowymi i międzyresortowymi, 
m.in. Komisją Międzyresortową ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń 
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia, Zespołem Koordynacyj-
nym Strategicznego Programu Rządowego „Bezpieczeństwo i ochrona zdro-
wia człowieka w środowisku pracy”, Radą Zarządzającą Ośrodka Certyfikacji 
przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie. 

Za pracę na rzecz poprawy warunków pracy otrzymała nagrodę „Pro La-
bore Securo” przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

Brała udział w projektach europejskich poświęconych poprawie warun-
ków pracy. W ostatnich latach była ekspertką w projekcie „Godna praca to 
bezpieczna praca”, w którym starała się propagować społeczną inspekcję pra-
cy. Tematykę BHP upowszechniała między innymi na łamach „Magazynu 
Solidarność”.

Po przejściu na emeryturę Iwona Pawlaczyk zaangażowała się w działalność 
Komisji Terenowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 
w której w obecnej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej. W chwilach 
wolnych niosła pomoc bezdomnym zwierzętom.

Cegiełki na Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki
„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą” – ten 

inspirujący cytat znajduje się na pamiątkowej monecie 
z wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Cały dochód 
ze sprzedaży numizmatów wybitych przez Mennicę 
Polską zostanie przekazany na budowę miejsca pamięci 
zamordowanego kapłana, patrona „Solidarności”.

Jesienią 2024 roku – w 40 rocznicę śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki – ma zostać otwarte Muzeum bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Każdy może się 
przyczynić do powstania tej instytucji, kupując nu-
mizmaty z wizerunkiem księdza jako cegiełki na bu-
dowę jego muzeum. Przedsięwzięcie jest realizowane 
przez Fundację im. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro” we 
współpracy z NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci 
Narodowej i Pocztą Polską.

Dystrybucja cegiełek będzie odbywać się m.in.  
poprzez struktury NSZZ „Solidarność”.
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MARATON SOLIDARNOŚCI

Trwają przygotowania do tegorocz-
nej edycji Maratonu Solidarności. 
Na razie szczegóły są ustalane, co 
nie oznacza, że nie można już się 
przygotowywać. Bieg na dystansie 
ponad 42 kilometrów oznacza bo-
wiem ogromny wysiłek dla organi-
zmu każdego uczestnika. 

– Biegam kilka razy w tygodniu, w 
praktyce, ze względu na pracę, co dru-
gi dzień – opowiada Mieczysław Kęsik, 
który już kilkukrotnie brał udział w 
Maratonie Solidarności. 

Do pierwszego maratonu, co może 
być wskazówką dla osób, które jeszcze 
nigdy nie pokonały tych ponad 42 kilo-
metrów, przygotowywał się przez dzie-
więć miesięcy. Wówczas, stopniowo, 
pokonywał coraz większe dystanse. 

Do tegorocznego maratonu zostało 
jeszcze pół roku, a więc czasu jest co-
raz mniej. Nie oznacza to jednak, że w 
okresie sześciu miesięcy nie da się przy-
gotować do tak długiego biegu. 

– Liczą się także biegi przełajowe, 
ponieważ wpływają na naszą wydolność 
i w ten sposób przygotowują do biegu 
płaskiego – podpowiada Mieczysław 
Kęsik. – A przynajmniej mi było dzięki 
temu trochę łatwiej – dodaje. 

Jak mówi, kiedyś Maraton Solidar-
ności, gdy jego trasa przebiegała jesz-
cze przez Westerplatte, był trudniejszy. 
Obecnie, biorąc pod uwagę ukształto-
wanie terenu, jest ją łatwiej pokonać. 

Woda to podstawa... 

W każdym przypadku, bez względu 
na to, w jaki sposób się przygotowujemy, 
ważne jest nawodnienie organizmu. Trze-
ba jednak pamiętać, że zapotrzebowanie 
na wodę zależy nie tylko od temperatury 
i wilgotności otoczenia, ale również od 
wieku, płci, masy ciała czy stylu życia.

– Jeśli korzystamy z klimatyzowane-
go pomieszczenia przez dziesięć godzin 

Zostało pół roku, żeby przygotować organizm 
do letniego maratonu 

dziennie i ruch na świeżym powietrzu 
ograniczamy do przemieszczania się 
do samochodu i z powrotem, to prze-
ciętnie wystarczy pić 1,5 litra napojów. 
Z tym, że kawa, herbata czy alkohole 
nie nawadniają organizmu. Do podaży 
porcji dziennej wody wlicza się za to 
zupa czy płatki na mleku – mówi inna 
uczestniczka Maratonu Solidarności, 
dietetyczka Magdalena Dobaj-Zerek w 
rozmowie z portalem maratonczyk.pl. 

A co wziąć ze sobą na dłuższy bieg 
lub trening do niego przygotowują-
cy? – Najlepiej wybrać izotonik, ale o 
możliwie najmniejszej ilości cukru. Ma 
ciśnienie osmotyczne podobne do pły-
nów fizjologicznych organizmu, więc 
nie będzie powodował odwodnienia, 
jak na przykład słodzone napoje.  Za-
wiera natomiast minerały, które tracimy 
z potem, czyli sód, potas oraz magnez. 
Woda też nam to dostarczy, ale po wy-
siłku nie będzie tak dobrze nawadniać, 
gdyż jej ciśnienie osmotyczne jest niższe 
niż płynów fizjologicznych – tłumaczy 
Magdalena Dobaj-Zerek.

W ramach przygotowań można wziąć 
pod uwagę również suplementy, które 
wpłyną na stopniowe poprawianie wydol-
ności tlenowej, jak chociażby beta-alaninę. 
Zwiększa ona poziom karnozyny w mię-
śniach, która z kolei działa hamująco na 
zmiany pH i związane z tym tworzenie 
się kwasu mlekowego. W każdym takim 
przypadku należy pamiętać o zachowaniu 
umiaru. Tak, by suplementy przyniosły 
nam korzyść, a nie zaszkodziły. 

...ale i warunki mają znaczenie

Na możliwości naszego organizmu 
zdecydowanie wpływa także pogoda, 
a zwłaszcza temperatura. Ta potrafi 
utrudnić nawet treningi. 

– Zimą, przy dużym mrozie, biega-
nie nie jest wskazane. Podobnie przy 
silnym wietrze. Ale poza tymi dwoma 
elementami nic nie powinno stanowić 

poważnej przeszkody. Reszta zależy od 
naszych chęci, a także ilości wolnego 
czasu – mówi Mieczysław Kęsik, który 
przebiegł już, licząc łącznie wszystkie 
wydarzenia, w jakich brał udział, szes-
naście maratonów. 

– Do tego można doliczyć sporo „dzie-
siątek” oraz półmaratony – opowiada za-
wodnik mający już ponad 70 lat. – Dotych-
czas starałem się startować raz w miesiącu, 
ale z powodu pandemii koronawirusa spo-
ro biegów zostało odwołanych. 

Siłą rzeczy COVID-19 wpłynął także 
na Maraton Solidarności. W 2020 roku, 
gdy uruchomione zostały zapisy, nikt 
nie mógł jeszcze spodziewać się zmian, 
jakie zaszły w kolejnych miesiącach. 
Mimo zaawansowanego procesu orga-
nizacyjnego, okoliczności sprawiły, że 
odwołano planowaną wówczas edycję. 

„Decyzję podejmujemy z wielkim 
smutkiem, po konsultacji z jednostkami 
samorządowymi i służbami, które nie 
widzą możliwości przeprowadzenia 
imprezy o tej skali” – można było prze-
czytać w wydanym komunikacie. 

Jednocześnie, aby nie był to zmar-
nowany rok dla Maratonu Solidarno-
ści, zaproponowana została zyskująca 
na popularności w ostatnich latach 
formuła zawodów wirtualnych. Zo-
stała ona nazwana „Orlen e-Maraton 
Solidarności z piątką w tle”. Chodziło 
o to, aby każda aktywna fizycznie oso-
ba mogła znaleźć dla siebie adekwatny 
wysiłek. To w praktyce rywalizacja na 
pełnym dystansie maratonu w jednora-
zowym biegu (ale bez zgrupowania na 
ulicach Trójmiasta), a także „maratonu 
na raty” oraz biegu bądź marszobiegu 
na dystansie 5 kilometrów. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali numer startowy, 
certyfikat – dyplom ukończenia impre-
zy oraz pamiątkowy medal.

Również w 2021 roku Maraton So-
lidarności nie był biegiem ulicznym, 
ale wyczynem indywidualnym, roz-
grywanym w dowolnym miejscu przez 
poszczególnych uczestników. Wirtualny 
Orlen e-Maraton Solidarności oraz bie-
gi towarzyszące odbywały się od 1 lipca 
do 31 sierpnia. 

Ale uczestnicy!

Wśród osób, które w ubiegłym roku 
biegały, znalazły się m.in. Iwona Ber-
nardelli, a także Izabela Paszkiewicz. 
Obie dziewczyny to elita polskich bie-
gów długich.

Iwona Bernardelli zajęła 21. miej-
sce w maratonie na Igrzyskach Olim-
pijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku 
(2:31:41) i był to 9. wynik w historii 
polskiego maratonu. Jest także rekor-
dzistką i złotą medalistką Wojskowych 
Igrzysk Światowych w Maratonie, wie-
lokrotną reprezentantką kraju na ME, 
PE i MŚ, a także multimedalistką mi-
strzostw Polski (33 medale, w tym 10 
złotych). 

Z kolei Izabela Paszkiewicz zosta-
ła w 2021 roku brązową medalistką 

SPORT

Maraton Solidarności to impreza o pięknej tradycji. Pierwszy bieg został zorga-
nizowany w 1981 roku, aby uczcić pierwszą rocznicę Porozumień Sierpniowych, 
a także by oddać hołd o�arom Grudnia ’70.
Pomysłodawcą organizacji biegu na dystansie pełnego maratonu był Kazimierz 
Zimny, biegacz, medalista olimpijski z Rzymu w 1960 roku na dystansie 5000 me-
trów (po raz pierwszy zawodnicy zmierzyli się z dystansem ponad 42 kilometrów 
w 1995 roku). 
W 2020 roku 26. edycja Maratonu Solidarności stała się jednym z punktów  
programu ogólnopolskich obchodów wyjątkowej, bowiem okrągłej, 40 rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie zostało powiązane także z uczcze-
niem Roku św. Jana Pawła II i obchodami 50 rocznicy wydarzeń grudniowych na 
Wybrzeżu. 

Mieczysław Kęsik brał udział w Maratonie Solidarności już kilka razy

Wśród uczestniczek ubiegłorocznego maratonu można było zobaczyć także elitę 
polskich biegów, wspomniane w artykule panie.

mistrzostw Polski w 41 PZLA Mi-
strzostwach Polski Kobiet w Dębnie, 
z wynikiem 2:39:26. Jest jedną z czo-
łowych biegaczek długodystansowych 
w Polsce, która w dorobku ma 5 meda-
li mistrzostw Polski seniorów, start na 
Mistrzostwach Świata w Londynie oraz 
10. miejsce zdobyte podczas Mistrzostw 
Europy w Berlinie. 

Dodajmy, że w 2021 roku, podobnie 
jak rok wcześniej, czas na pokonanie 
wyznaczonego dystansu został ustalo-
ny na okres całych wakacji. Sposób jego 
weryfikowania to jednocześnie pod-
powiedź, jak można sprawdzać samo-
dzielnie efekty treningów. W przypadku 
maratonu oraz półmaratonu obowiązy-
wały bowiem najbardziej restrykcyjne 
warunki rejestracji wysiłku wszystkich 
biegaczy. Zawodnicy przesyłali ślady 
GPX uzyskane podczas jednorazo-
wego biegu, zapisane przez urządze-
nie rejestrujące czas i dystans. Wynik 
musiał być wygenerowany przez jedną 
z dostępnych publicznie platform zaj-
mujących się archiwizacją danych tre-

ningowych, np. Garmin Connect, Stra-
va, Polar Flo czy DataSport. Następnie 
wszystko weryfikowali organizatorzy. 

Co w tym roku?

Jak ostatecznie będzie wyglądać 
tegoroczna edycja, dowiemy się w naj-
bliższym czasie. Na razie trwają przy-
gotowania. 

– Wszystko uzależnione jest od po-
zyskania środków finansowych na or-
ganizację maratonu i mocno działamy 
w tym kierunku – informuje dyrektor 
strategiczny wydarzenia Małgorzata 
Leśniewicz. – Po dwóch latach pande-
mii zmieniły się procedury organizacji 
biegów masowych, możliwości pozyski-
wania sponsorów. Jesteśmy w trakcie 
uzgadniania koniecznych warunków w 
celu przeprowadzenia imprezy i mamy 
nadzieję, że wszystko zakończy się suk-
cesem. Rezerwujcie termin 15 sierpnia 
w waszych kalendarzach – zachęca pani 
dyrektor. 

Tomasz Modzelewski
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– Jak mocny jest polski pieniądz? 
Jak funkcjonuje Narodowy Bank 
Polski? Jak wygląda konwój prze-
wożący pieniądze? – to tylko nie-
które z pytań zadawanych podczas 
spotkania uczniów  Szkoły Podsta-
wowej z Wąglikowic z Wiktorem 
Kamińskim, dyrektorem Oddzia-
łu Narodowego Banku Polskiego 
w Gdańsku.

Pod koniec 2021 roku ruszył projekt 
zatytułowany „Uczniowskie vademe-
cum bankowości” realizowany przez 
Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, 
współfinansowany przez Narodowy 
Bank Polski, którego celem jest eduka-
cja finansowa młodzieży Szkoły Podsta-
wowej w Wąglikowicach noszącej imię 
NSZZ „Solidarność”. W projekcie bierze 
udział 25 dzieci z klas VI–VIII. 

W styczniu odbyły się warsztaty 
poświęcone między innymi historii i 

funkcjom pieniądza oraz bezpieczeń-
stwu w bankowości elektronicznej. Za-
jęcia prowadzone były przez trenerów 
ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji 
Finansowej w Gdyni.

16 marca młodzież z Wąglikowic 
uczestniczyła w wycieczce do siedzi-
by Oddziału Narodowego Banku Pol-
skiego w Gdańsku, gdzie uczniowie 
spotkali się z Wiktorem Kamińskim, 
jego dyrektorem. W pierwszej części 
dyrektor Kamiński przedstawił krótki 
zarys historii pieniądza oraz jak wy-
gląda powstawanie banknotów i mo-
net. W drugiej części młodzież zada-
wała pytania, które dotyczyły między 
innymi funkcjonowania banku,  war-
tości polskiego pieniądza, sposobów 
zabezpieczenia pieniędzy czy tego, 
jak wygląda konwój przewożący pie-
niądze. 

W następnych miesiącach planowa-
ne są kolejne warsztaty oraz wycieczka 
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Projekt realizowany 
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji 
ekonomicznej

EDUKACJA EKONOMICZNA

Młodzież z Wąglikowic z wizytą 
w Oddziale NBP w Gdańsku 

Wizyta w gdańskim Oddziale NBP.

Plakat promujący 
projekt „Uczniow-

skie vademecum 
bankowości”.

Małgorzata Grzyb, nauczycielka języka 
polskiego i muzyki w Szkole Podstawowej im. 
NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach

– Taka forma nauki jak wycieczki edukacyjne jest bardzo 
dobrym sposobem przekazywania wiedzy. W czasach, gdy in-
formacje docierają do młodzieży głównie przez Internet – kom-
putery i telefony – takie bezpośrednie zetknięcie się z danym 
zagadnieniem, jak choćby wycieczka do banku, kiedy pewne 
rzeczy można zobaczyć na żywo, przynosi na pewno większe 
efekty. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z naszych 

uczniów, ponieważ pytania, które zadawali podczas spotkania z panem dyrektorem, 
zaskoczyły wszystkich. Dzieci pytały między innymi: Czy nasz złoty jest mocny?  Jak wy-
gląda konwój przewożący pieniądze? Jak wygląda skarbiec? Naprawdę jestem pod wra-
żeniem tego spotkania i myślę, że pan dyrektor oddziału NBP w Gdańsku też. 

Bartosz Kerlin, klasa VIII 
– Jestem zadowolony z udziału w projekcie. Tematyka �nan-

sów na pierwszy rzut oka może się wydawać nudna, ale jak się 
wgłębić w nią, to jest to bardzo ciekawe. Z wizyty w Oddziale Na-
rodowego Banku Polskiego w Gdańsku najbardziej zaintereso-
wały mnie kolekcjonerskie monety. Ciekawe też były informacje 
dotyczące produkcji pieniędzy w Państwowej Wytwórni Papie-
rów Wartościowych, szczególnie zabezpieczenia przed fałszer-
stwem. Uczenie się poprzez wycieczki jest znacznie ciekawsze 
niż nauka z podręczników. Na pewno więcej zostaje w głowie.

Marcelina Góra, klasa VII
– Bardzo lubię tego rodzaju lekcje. Jak się coś widzi na żywo, 

to lepiej się to zapamiętuje, niż jak się o tym przeczyta. Nieste-
ty, nie ma możliwości zwiedzenia skarbca, bo do niego mogą 
wchodzić tylko niektórzy upoważnieni pracownicy banku. 
Mnie bardzo fascynuje fakt, że pieniądze mogą być w formie 
wirtualnej. Przykładasz kartę i już zapłaciłeś, wchodzisz w Inter-
net i widzisz, ile masz środków na koncie. Są liczby, które mają 
określoną wartość. Posiadam własną kartę bankomatową i jak 
dostaję jakieś pieniądze, to proszę rodziców, aby wpłacili mi na 

konto. Lepiej w ten sposób gospodarzyć pieniędzmi i jak jeździmy na wakacje, to mam 
swoje fundusze na dodatkowe atrakcje. Jestem raczej oszczędna, zdaję sobie sprawę, że 
na pieniądze trzeba zapracować. 

Zosia Data, klasa VII 
– Mnie w czasie wycieczki do oddziału NBP najbardziej za-

interesowały informacje na temat sposobu powstawania bank-
notów oraz ich zabezpieczeń. Pan dyrektor mówił, że jest do 
tego specjalna maszyna. Jestem oszczędna, dostaję co tydzień 
kieszonkowe, ale też drobne pieniądze za dobre oceny. Staram 
się je odkładać i zbierać na konkretny cel, na przykład ostatnio 
kupiłam sobie tablet, a teraz oszczędzam na telefon.

do Centrum Pieniądza NBP im. Sławo-
mira S. Skrzypka w Warszawie.

Małgorzata Kuźma

Jesteśmy w okresie składania deklaracji 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 Pracodawców Forum Okrętowe. Zachęcamy członków „Soli-
darności” i ich bliskich do wsparcia naszej działalności. 

Poprzez Fundusz Stypendialny pomagamy uczniom z pomor-
skich szkół rozwijać ich talenty, przygotowujemy i realizujemy 
programy edukacyjne dla młodzieży i osób starszych. Robimy to 
z zaangażowaniem i nadzieją na poprawę ich sytuacji. Skutecz-
nie pomagamy w Solidarnościowej Rodzinie.

Przekaż nam swój 1%

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc, możesz to zro-
bić poprzez przekazanie 1% podatku. W tym roku zebrane środki 
przekażemy na Fundusz Stypendialny i program rozwojowy dla 
związkowych seniorów.  Pomóż nam pomagać!

Twój 1% podatku może odmienić los zdolnych uczniów, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują. 

Kiedy już zdecydujesz się nas wesprzeć, to pamiętaj o wpisa-
niu w formularzu PIT numeru KRS: 0000337122.

Przekaż 1 procent

W sierpniu 2021 roku, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, zostały wręczone stypendia dla uzdolnionej młodzieży.
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tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Solidarność” z aktu-
alną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy upewnić się telefonicznie, czy 
prawnik będzie obecny Dział Prawny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 
9.00 do 15.00. 

PORADY PRAWNE

Ludzie, których kochamy,
nie umierają nigdy...

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Ks. Jan Twardowski

23 marca 2022 r. z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę 

ś.p .

Zbigniewa Lachowicza
Zbigniew Lachowicz był członkiem Zarządu Koła Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. Józefa Piłsudskie-
go oraz delegatem Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Soli-

darność” w Gdańsku. Przez ostatnie lata był bardzo zaangażowany w pracę 
związkowych struktur emerytów i rencistów. Uczestniczył we wszystkich 
akcjach organizowanych przez gdańską „Solidarność”. Współorganizo-

wał pielgrzymki, wycieczki i imprezy dla związkowych seniorów. Zawsze 
uśmiechnięty, otwarty na drugiego człowieka, chętnie niosący pomoc. 

Będzie nam Go bardzo brakować.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 
składa Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Gdańskiej Stoczni 

„Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego oraz Rada Regionalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Śp. Zbigniew Lachowicz – po prawej stronie.

Według  danych GUS poślizgnię-
cia, potknięcia i upadki należą do 
najczęstszych przyczyn wypadków 
wśród pracowników zatrudnionych 
we wszystkich sektorach gospodar-
ki. Wielu zdarzeniom wypadkowym 
określanym jako „upadki na tym 
samym poziomie” można zapobiec 
lub zminimalizować prawdopodo-
bieństwo ich wystąpienia.

Upadki na tym samym poziomie 
spowodowane mogą być przez pośli-
zgnięcie, czyli utratę przyczepności, 
lub potknięcie, czyli napotkanie prze-
szkody.  Czynnikami mającymi  wpływ 
na poślizgi i potknięcia są: jakość pod-
łoża, noszone obuwie, czynniki zwią-
zane ze środowiskiem (np. warunki 
oświetleniowe) i organizacją pracy. 
Na zwiększenie ryzyka poślizgnięcia 
czy potknięcia mają też wpływ czynni-
ki ludzkie, takie jak wiek, masa ciała, 
sprawność ruchowa i wzrokowa, a także 
„parametry biomechaniczne kończyny 
w fazach przejściowych chodu”.

Poślizgnięcie

Poślizgnięcie to  nagła utrata przy-
czepności do podłoża, prowadząca do 
„ślizgania się stopy po powierzchni 
podłoża wskutek mniejszej warto-
ści współczynnika tarcia niż jest ona 
wymagana w danej chwili”. Powsta-
wanie poślizgów związane jest przede 
wszystkim z jakością podłoża. Śliskość 
powierzchni może wynikać ze złego 
doboru podłoża do stosowanej tech-
nologii produkcji lub warunków jego 
użytkowania. Dlatego istotne jest, aby 
już na etapie projektowania miejsca 
pracy pomyśleć o odpowiednim dobo-
rze materiałów na podłogę, aby zmniej-
szyć ryzyko poślizgnięcia.

Ryzyko poślizgnięcia zwiększa 
rozlanie się cieczy, np. rozlanie oleju 
w warsztacie samochodowym czy wody  
wokół urządzeń ściekowych, myjących 
lub pryszniców. Poślizgnąć się można 
na brudnej albo świeżo zapastowanej 
lub umytej podłodze.  Do upadku czę-
sto prowadzi  poślizgnięcie na zewnątrz 
budynków, latem może to być mokra 
trawa, jesienią i zimą  oblodzony lub 
błotnisty grunt.

Potknięcia

Naukowa definicja potknięcia to 
nieodpowiednia „wielkość prześwitu 
pod stopą w czasie fazy przeniesie-
nia kończyny w cyklu kroku”. Inaczej 
mówiąc, do potknięcia dochodzi, gdy 
nie podnieśliśmy kończyny na odpo-
wiednią wysokość, w celu  uniknięcia 
ewentualnego zderzenia z przeszkodą. 
Najczęstszymi przyczynami potknięć 
są: zaczepienie o progi i instalacje po-
prowadzone w poprzek przejść, uszko-
dzenia nawierzchni, zalegające na dro-
gach przedmioty.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zanim się potkniesz  
czy poślizgniesz
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Lepiej zapobiegać

Przepisy dotyczące podstawowych 
wymagań mających na celu zapobiega-
nie  poślizgnięciom i potknięciom znaj-
dują się w rozporządzeniu ministra pra-
cy i polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków pracodawcy na-
leży zastosowanie środków, które wy-
eliminują, a jeśli nie jest to możliwe 
– zmniejszą ryzyko narażenia na za-
grożenie wynikające z poślizgnięcia 
lub potknięcia. Pierwszym krokiem jest 
zidentyfikowanie zagrożenia poprzez 
określenie oceny ryzyka zawodowego.

Bezpieczne podłogi i przejścia

Odpowiednie podłogi, dobrze 
oznaczone i bez przeszkód przejścia to 
podstawa bezpieczeństwa w zakładzie 
pracy. Podłogi, a także schody po-
winny być stabilne, równe, nieśliskie, 
niepylące i odporne na ścieranie oraz 
nacisk, a także łatwe do utrzymania 
w czystości. W ciągach komunikacyj-
nych nie powinno być także progów ani 
stopni. Różnice w poziomach podłogi  
powinny być wyrównane pochylniami 
o nachyleniu dostosowanym do rodzaju 
używanego środka transportu, ale nie 
większym niż 8 procent. Stopnie lub 
inne miejsca na przejściach zagrażają-
ce potknięciem się, upadkiem lub ude-
rzeniem powinny być dobrze widoczne 
i oznakowane barwami bezpieczeństwa 
zgodnie z Polskimi Normami.

Przede wszystkim czystość 
i porządek

Wszystkie zanieczyszczenia pod-
łóg  – rozlane płyny, błoto, pył, drobne 

przedmioty  powinny być natychmiast 
usuwane. Na podłodze nie powinny 
znajdować się przedmioty, które mogą 
spowodować potknięcie (przyczyna 
ponad połowy wszystkich potknięć). 
Wszystkie uszkodzenia nawierzchni 
(odłamana płytka podłogowa, zwinię-
ty chodnik) powinny być natychmiast 
naprawione.

Gdy się człowiek spieszy, to się 
diabeł cieszy

Wiele zdarzeń skutkujących pośli-
zgnięciem czy potknięciem związanych 
jest z pośpiechem i roztargnieniem pra-
cowników. Dlatego ważna jest dobra or-
ganizacja pracy, która nie wymusza na 
pracowniku wykonywania pracy w zbyt 
szybkim tempie.

Zarówno niedostateczne oświetlenie, 
jak i zbyt dużo światła może spowodo-
wać niedostrzeżenie niebezpieczeństwa 
znajdującego się na podłodze.

Istotną rolę w ograniczeniu zagroże-
nia wynikającego z poślizgnięcia odgry-
wa odpowiednie obuwie. W wielu miej-
scach pracy to pracodawca odpowiada 
za obuwie pracowników, które oprócz 
komfortu niekiedy powinno spełniać 
dodatkowe wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa. „Obuwie ochronne podlega 
badaniom odporności na poślizg, zgod-
nie z normą PN-EN ISO 13287:2013-04 
Środki ochrony indywidualnej – Obuwie 
– Metoda badania odporności na poślizg. 
Właściwości ochronne obuwia powinny 
być podane przez producenta w ulotce 
dołączonej do obuwia, mogą być też 
zamieszczone na wszywce (wkładce). 
Odporność na poślizg oznaczona jest 
kodami SRA, SRB, SRC” – czytamy na 
stronie portalu asystentbhp.pl.

Małgorzata Kuźma
Źrodło: ciop.pl

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

PIT za 2021 rok można rozliczać od 15 lutego do 2 maja br. Podatnicy, jak co 
roku, mogą liczyć na rozliczenie przez resort finansów za pomocą e-PIT.

Czas na rozliczenie z fiskusem – ulgi,  
odliczenia, zwolnienia

Żeby zobaczyć przygotowane przez 
urząd skarbowy rozliczenie swojej de-
klaracji, należy zalogować się poprzez 
profil zaufany, e-dowód albo banko-
wość elektroniczną. Innym sposobem 
jest logowanie się swoimi danymi po-
datkowymi (PESEL lub NIP) oraz po-
danie kwoty przychodów za poprzedni 
okres rozliczeniowy.

Już w 2021 roku pojawiło się kilka 
nowych ulg, związanych z pandemią 
koronawirusa, między innymi moż-
liwość odliczenia darowizny na cele 
walki z COVID-19. W przypadku da-
rowizn przekazanych w roku 2021:
 od 1 stycznia do 31 marca – można 

odliczyć kwotę, która odpowiada 
150 proc. wartości darowizny,

 od 1 kwietnia do końca miesiąca, w 
którym odwołano stan epidemii ogło-
szony z powodu COVID-19 – można 
odliczyć kwotę, która odpowiada 100 
proc. wartości darowizny.
Klasycznymi corocznymi ulgami 

odliczanymi co roku od dochodu są:

1. Ulga dla niepełnosprawnych 

Jej zadaniem jest częściowe choćby 
zrekompensowanie osobom niepełno-
sprawnym dodatkowych wydatków, 
które ponoszą w związku ze swoimi 
dolegliwościami. 

Dla osób niepełnosprawnych 
przewidziano trzy ulgi: ulgę na sprzęt 
rehabilitacyjny w kwocie do odliczenia 
faktycznie poniesionych wydatków, 
ulgę na leki dla osób, którym lekarz za-
lecił stałe ich przyjmowanie oraz ulgę 
na samochód.

Z ulgi korzystać mogą zarówno 
osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na 
których utrzymaniu pozostają osoby 
niepełnosprawne, np. współmałżonek, 
dzieci własne i przysposobione, rodzice, 
rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Roczne dochody osoby niepełno-
sprawnej pozostającej na utrzymaniu 
podatnika nie mogły przekroczyć w 
2021 roku 15 010,56 zł. Do tej kwoty 
limitu nie zalicza się:
 zasiłku pielęgnacyjnego,
 świadczenia uzupełniającego, otrzy-

manego na podstawie przepisów o 
świadczeniu uzupełniającym dla 
osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji,

 dodatkowego rocznego świadczenia 
pieniężnego dla emerytów i renci-
stów,

 alimentów na rzecz dzieci, o których 
mowa w ustawie PIT.
Warunkiem skorzystania z ulgi reha-

bilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, 
której dotyczy wydatek:
 orzeczenia o zakwalifikowaniu przez 

organy orzekające (powiatowe i wo-
jewódzkie zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności) do jednego z 

trzech stopni niepełnosprawności 
lub

 decyzji ZUS przyznającej rentę z 
tytułu całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy, rentę szkole-
niową albo rentę socjalną, albo

 orzeczenia o niepełnosprawności 
osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia.
Jaką kwotę można odliczyć?
W przypadku wydatków:

  nielimitowanych – podatnik może 
odliczyć kwotę faktycznie poniesio-
ną (wraz z ewentualnym podatkiem 
VAT),

 limitowanych „górną” granicą kwo-
tową – podatnik może odliczyć kwo-
tę faktycznie poniesioną, nie więcej 
niż określony w przepisach limit,

 poniesionych na zakup leków 
Podatnik może odliczyć różnicę po-

między wydatkami faktycznie poniesio-
nymi w danym miesiącu a kwotą 100 
zł. Oznacza to, że jeśli leki kosztowały 
np. 230 zł, to odliczeniu podlega kwota 
130 zł.

Do wydatków limitowanych należą:
a)  opłacenie przewodników osób nie-

widomych I lub II grupy inwalidz-
twa oraz osób z niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa – odliczenie 
przysługuje w wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2280 zł; 

b) używanie samochodu osobowego, 
stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej lub 
podatnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną albo dziecko 
niepełnosprawne, które nie ukoń-
czyło 16 roku życia – odliczeniu z 
tego tytułu podlega kwota w wy-
sokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2280 zł.

Ważne! Każdy z małżonków będący 
osobą niepełnosprawną ma swój wła-
sny limit odliczenia do kwoty 2280 zł. 

Osoba niepełnosprawna lub posia-
dająca na utrzymaniu taką osobę nie-
pełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać 
z ulgi na zakup lekarstw musi spełnić 
(oprócz ogólnych warunków uprawnia-
jących do skorzystania z ulg rehabilita-
cyjnych) następujące warunki:
 ponieść w danym miesiącu wydatki na 

zakup leków powyżej 100 złotych,
 posiadać dokument potwierdzający 

poniesienie wydatku (fakturę),
 posiadać pisemne zlecenie, wydane 

przez właściwego lekarza specjalistę, 
o konieczności stosowania zleco-
nych leków. 

Ważne: Sam paragon nie jest do-
wodem poniesienia wydatku przez 
daną osobę. 

2. Ulga termomodernizacyjna

To wydatki poniesione na termomo-
dernizację domu jednorodzinnego (ale 
nie w budowie) w wysokości maksy-
malnie 53 000 zł na jednego podatnika. 
Ulga ta obejmuje osoby, które dokonały 
modernizacji lokalu mieszkalnego albo 
swojego domu. Oznacza to, że gdy dana 
nieruchomość ma dwóch współwłaści-
cieli, to każdemu z nich z osobna przy-
sługuje 53 000 zł do odliczenia – zatem 
razem 106 000 zł. Termomodernizacja to 
pojęcie, które może np. określać wymianę 
pieca węglowego na gazowy lub pompę 
ciepła. Może też być to wymiana okien na 
bardziej nowoczesne i energooszczędne 
albo instalacja fotowoltaiczna na dachu 
domu produkująca własną energię elek-
tryczną. Ważne jest, aby każdy taki wyda-
tek został udokumentowany odpowiednią 
fakturą i dowodem zapłaty.

Wydatki na przedsięwzięcie ter-
momodernizacyjne, które nie znalazły 
pokrycia w twoim dochodzie (przy-
chodzie) za rok podatkowy, w którym 
je poniosłeś, odliczysz w kolejnych la-
tach. Nie będziesz mógł odliczać ich 
dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca 
roku podatkowego, w którym poniosłeś 
pierwszy wydatek.

Jeśli w okresie trzech lat nie zreali-
zujesz przedsięwzięcia termomoderni-
zacyjnego (licząc od końca roku podat-
kowego, w którym poniosłeś pierwszy 
wydatek), będziesz musiał zwrócić ulgę. 
Oznacza to, że będziesz musiał doliczyć 
do dochodu wcześniej odliczoną kwo-
tę z tego tytułu za rok podatkowy, w 
którym upłynął trzyletni termin.

Należy dołączyć załącznik PIT/O.

3. Odliczenie wpłat na IKZE

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, mają możliwość gromadze-
nia środków pieniężnych (inwestowania 

ich) w ramach indywidualnych kont za-
bezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE dokonane przez 
podatnika w trakcie roku podatkowego 
do wysokości określonej w przepisach 
o indywidualnych kontach zabezpiecze-
nia emerytalnego podlegają odliczeniu 
od dochodu (przychodu). Wpłaty na 
IKZE podlegają limitowaniu. Limit ten 
nie jest określony w ustawie podatko-
wej, lecz wynika z odrębnych regulacji. 
W 2021 roku wynosił 6310,80 zł lub 
9466,20 zł (dla osób, które prowadzą 
działalność gospodarczą).

4. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę 
kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. na 
sfinansowanie inwestycji mającej na celu 
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek 
od ww. kredytu. Odliczeniu podlegają 
odsetki od części kredytu nieprzekra-
czającej 325 990 zł. Prawo do odliczania 
kwoty odsetek przysługuje do końca ter-
minu spłaty określonego w umowie, nie 
dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

5. Ulga prorodzinna 

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi 
podatkowej na każde małoletnie dziecko, 
w stosunku do którego w roku podatko-
wym przez co najmniej jeden dzień:
 wykonywał władzę rodzicielską,
 pełnił funkcję opiekuna prawnego, 

jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 sprawował opiekę poprzez pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej na pod-
stawie orzeczenia sądu lub umowy 
zawartej ze starostą.
Odliczenie dotyczy łącznie obojga 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka 
albo rodziców zastępczych pozostających 
w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą 
odliczyć od podatku w częściach rów-

nych lub w dowolnej proporcji przez nich 
ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców 
pozostających w związku małżeńskim lub 
partnerskim, jak i rodziców rozwiedzio-
nych czy będących w separacji. 

Wysokość odliczenia za każdy mie-
siąc kalendarzowy roku podatkowego 
wynosi:
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

pierwsze dziecko,
 92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na 

drugie dziecko,
 166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na 

trzecie dziecko,
 225 zł, czyli 2700 zł rocznie na 

czwarte i każde kolejne dziecko.
Podatnikowi wychowującemu jedno 

dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli 
dochody podatnika:
a)  pozostającego przez cały rok podat-

kowy w związku małżeńskim i jego 
małżonka, nie przekroczyły w roku 
podatkowym łącznie kwoty 112 000 
zł (sumuje się dochody podatnika i 
jego małżonka),

b)  niepozostającego w związku mał-
żeńskim, w tym również przez część 
roku podatkowego, nie przekroczyły 
w roku podatkowym kwoty 56 000 
zł, za wyjątkiem podatnika samotnie 
wychowującego małoletnie dziecko, 
do którego ma zastosowanie kwota 
dochodu w wysokości 112 000 zł.
Rodzice i opiekunowie dzieci, 

u których podatek wyliczony od ich 
wynagrodzeń jest zbyt niski, by od-
liczyć całą ulgę podatkową na dzieci, 
mają możliwość złożenia wniosku 
o zwrot tej niewykorzystanej kwo-
ty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu 
nie może przekroczyć jednak kwoty 
składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz składek na ubezpieczenie zdro-
wotne podlegających odliczeniu 
w zeznaniu PIT rodziców. 
Stan prawny na 15.03.2022 r.

Maria Szwajkiewicz
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Dla spostrzegawczych

Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 3/2022.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, upamiętniający ofiary wydarzeń 
Grudnia 1970, usytuowany na placu Solidarności w Gdańsku. Wśród pra-
widłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedną, szczęście uśmiechnęło się do 
pana Tomasza. Nagrodę wyślemy pocztą.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym miesiącu 
prezentujemy kolejną fotografię fragmentu pewnego znanego gdańskiego obiektu 
związanego z najnowszą historią. Jak zwykle, pytamy: Co to jest? 

Wśród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrody książ-
kowe. Odpowiedzi można nadsyłać e-mailem na adres: m.kuzma@solidarnosc.gda.
pl lub drogą pocztową na adres redakcji „Magazynu Solidarność”.

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

iBiS
INTERNETOWY  
BIULETYN  INFORMACYJNY 
SOLIDARNOŚCI
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SPOŁECZEŃSTWO

W Wielką Sobotę kościoły zapełniają się parafianami niosącymi koszyczki z pożywieniem do poświęcenia przez 
księży. Święconka zostanie spożyta podczas wielkanocnego śniadania. Co się na nią składa? 

Śniadanie wielkanocne tradycyjnie 
rozpoczyna się składaniem życzeń, któ-
remu towarzyszy dzielenie się święconym 
jajkiem symbolizującym odradzające się 
życie, a w tradycji chrześcijańskiej zna-
kiem zwycięstwa Chrystusa nad śmier-
cią. Do wielkanocnego koszyczka często 
wkłada się jajka ozdobione: pomalowane 
we wzorki (wtedy nazywa się je pisanka-
mi) lub na jednolity kolor (są to tak zwa-
ne kraszanki). 

Umieszczony w koszyczku chleb jest 
symbolem godnego życia, sytości i go-
ścinności. W tradycji chrześcijańskiej 
dodatkowo oznacza Jezusa Chrystusa, 
nazywanego „chlebem, który zstąpił 
z nieba” i przywołuje takie wydarzenia 
z Jego życia, jak cudowne rozmnożenie 
chleba i ustanowienie Eucharystii. 

W skład święconki tradycyjnie wcho-
dzi również mięso, w Polsce najczęściej 
w postaci wędliny i kiełbasy. Symbolizuje 
zdrowie, dostatek i zamożność, nieprzy-
padkowo ojciec syna marnotrawnego ka-
zał zabić utuczone cielę, żeby wyprawić 
ucztę na powitanie niewidzianego od 
dawna dziecka. W koszyczku wielkanoc-
nym umieszcza się też nabiał, najczęściej 
jest to masło lub ser, które symbolizują 
harmonię między człowiekiem i siłami 
natury, a także pomyślność w hodowli 
zwierząt domowych. 

Przyprawami tradycyjnie wchodzącymi 
w skład święconki są sól, pieprz i chrzan. 
Sól w podaniach ludowych ma moc 
zwalczania i odstraszania zła (tak samo, 
jak chroni potrawy przed zepsuciem). 
W symbolice chrześcijańskiej oznacza też 
oczyszczenie, a także istnienie i prawdę 
(Chrystus nazwał swoich uczniów „solą 
ziemi”, ponieważ zostali powołani do gło-
szenia Prawdy na całym świecie). Pieprz 
jest nawiązaniem do gorzkich ziół, spoży-
wanych przez żydów podczas Paschy na 
pamiątkę niewoli egipskiej. Chrzan ma 
natomiast przypominać o goryczy Męki 
Pańskiej, która w dniu Zmartwychwstania 
przemieniła się w radość (tarty w Wielki 
Piątek, wyciskał łzy z oczu). W koszyczku 
wielkanocnym nie może zabraknąć baran-
ka zrobionego z masy cukrowej, ciasta lub 
masła. Symbolizuje Jezusa Zmartwych-
wstałego, a także pokorę i łagodność. 
Żydzi spożywali mięso jagnięcia podczas 
Paschy, wspominając przejście Anioła 
Śmierci przez domy egipskie, podczas któ-
rego oszczędzone zostały domy oznaczone 
krwią baranka. 

Do wielkanocnego koszyczka wkła-
da się również ciasta jako symbol umie-
jętności gospodarskiej. Najczęściej są to 
drożdżowe babki i mazurki. 

Dzieci czasem wkładają do koszycz-
ka czekoladowe lub marcepanowe za-
jączki lub kurczątka (albo kaczątka). 
Kurczę jest jednym z symboli Chrystu-
sa, który wyszedł zwycięsko z grobu, 
tak jak kurczak wychodzi z jajka. Zając 
symbolizuje natomiast przyrodę odra-
dzającą się wiosną, a także grzeszników 
oczyszczonych przez pokutę. 

Koszyczek tradycyjnie przystraja się 
bukszpanem. Ta roślina z racji swoje-
go podobieństwa do niewystępującej 
w Polsce oliwki symbolizuje pokój 
przynoszony przez Chrystusa.

Martyna Werra

W wielkanocnym koszyczku
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka 
z kościelną mównicą

War w języku angielskim, guerra we włoskim, guerre w francuskim, вaйна 
w białoruskim, война w rosyjskim, вiйна w ukraińskim, válka  w czeskim, 
război w rumuńskim, krig w norweskim oraz bellum w łacińskim –  to tylko 
przykłady słów, które występują we wszystkich językach świata i znaczą – 
‘wojna’. Do tych przykładów można by dodać: żołnierz, wojownik, wojsko.

Wszyscy znamy te wyrazy, ale przyjrzyjmy się ich znaczeniu bliżej. Przypomnij-
my, skąd się wywodzą i z czym się kojarzą.

Znaczenie słowa wojna
Wojna to: 1. ‘zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub 

grupami społecznymi, religijnymi itp.’ 2. ‘kłótnia, bójka’, 3. ‘gra karciana polegająca 
na automatycznym zbieraniu lew’.

Grozę pierwszego znaczenia słowa wojna uświadamiają następujące sformuło-
wania: wojna trojańska  – w mitologii greckiej ‘wojna Greków z Trojanami’, wojny 
napoleońskie, druga wojna światowa, zimna wojna, wojna atomowa – ‘wojna, w któ-
rej decydujące znaczenie ma użycie broni jądrowej’, wojna biologiczna – ‘wojna, 
w której jest używana broń masowego rażenia – mikroorganizmy chorobotwórcze 
oraz substancje chemiczne o działaniu toksycznym’, wojna błyskawiczna – ‘wojna 
mająca na celu osiągnięcie zwycięstwa w najkrótszym czasie, rozpoczynana nie-
spodziewanym atakiem’, wojna totalna – ‘wojna prowadzona wszelkimi dostępny-
mi środkami, zmierzająca do zniszczenia nie tylko sił zbrojnych przeciwnika, lecz 
i całego narodu’.

Etymologia 
W przypadku Polski i krajów, w których wyraz „wojna” brzmi podobnie (Słowe-

nii, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Macedonii i Rosji), korzenie tego słowa 
możemy znaleźć w prasłowiańskim „vojь”, czyli ‘żołnierz, wojownik’.

Inna wielka rodzina wyrazów: „guerra/guerre/war”, znana z krajów Europy 
Zachodniej i Południowej, wywodzi się od starofrancuskiego „werra” znaczącego 
‘kłótnia, spór’. 

Uwaga!
Zgodnie z „Wielkim słownikiem poprawnej polszczyzny” oraz komentarzem 

Katarzyny Kłosińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, należy mówić i pisać „wojna 
między Rosją a Ukrainą”, bo sformułowanie „wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą” 
jest niepoprawne (przyimki między i pomiędzy nie zawsze można stosować wy-
miennie).

Wojownik i wojsko
W języku polskim mamy kilka wyrazów oznaczających ‘osoby odbywające 

służbę wojskową, członków  sił zbrojnych państwa’, są to między innymi: żołnierz, 
rycerz, wojownik.

Woj, wój, wojownik, wojak, wojarz to rzeczowniki pochodzące od czasownika 
wojować, czyli ‘prowadzić wojnę’. Na wielu wojów mówiono najpierw (ta) woj-
ska (w domyśle: siła) – był to rzeczownik w rodzaju żeńskim, później stosowano 
rzeczownik w liczbie mnogiej – (te) wojska, a w końcu w XVI wieku utrwaliła 
się forma liczby pojedynczej rodzaju nijakiego (to) wojsko, czyli ‘zorganizowana, 
uzbrojona grupa ludzi, którzy są przygotowani do obrony kraju i walki na wojnie’.

Rycerz i żołnierz
W średniowieczu walczyli przede wszystkim rycerze. Słowo to zapożyczone było 

z języka niemieckiego. 
W XVI wieku pojawił się wyraz żołnierz – również zapożyczony z języka nie-

mieckiego, w którym występował rzeczownik „Söldner” o znaczeniu ‘służący za 
soldy, czyli za pieniądze’. Początkowo w języku polskim mówiono i pisano żołdnierz 
i słowo to znaczyło ‘ten, który służy w wojsku i pobiera żołd’, czyli ‘zapłatę za służbę 
wojskową’. Jak pisze Maciej  Malinowski z PWSZ w Nowym Sączu, w polszczyźnie 
rywalizowały między sobą aż cztery wyrazy oznaczające to samo, czyli ‘ten, któ-
ry służy w wojsku i pobiera żołd’:  żołdnierz,  zoldat, żołdat i żołdak. Ostatecznie 
w polszczyźnie zadomowiła się forma żołnierz. 

Przy okazji:
Do niedawna byłam przekonana, że opisywane przeze mnie słowa związane 

z wyrazem „wojna” nie będą miały odzwierciedlenia w bliskiej nam rzeczywi-
stości. Moi rodzice przeżyli II wojnę światową i nigdy nie byli w stanie o tym 
tragicznym czasie zapomnieć. Obaj dziadkowie zginęli za to, że byli Polakami. 
Ojciec mego ojca został rozstrzelany 1 września 1939 roku, a ojciec mojej mat-
ki zginął w obozie koncentracyjnym – za organizowanie tajnych kompletów. 
Dlatego nie potrafię obojętnie słuchać o tym, co dzieje się za naszą wschodnią 
granicą. Oby wojenny koszmar jak najszybciej się skończył…

Barbara Ellwart

Okrutna wojna
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Rozwiązaniem jest hasło utworzone 
z liter w szarych kratkach.

POZIOMO
1) z pieca spadło, 5) człowiek walczący 
słowem lub czynem, 9) stolica Azer-
bejdżanu, 10) ser z mleka owczego, 
rodzaj twarogu, 12) podróż statkiem, 
14) atrybut króla, 15) trujący w eternicie, 
16) Wróbel ze sztangą, 17) Dwór Mazo-
wiecki, 18) codzienny trud, 19) odcinek 
dla sprintera, 22) Chińczyk lub Mongoł, 
23) bogini lasów i zwierząt, 28) kręcony 
na planie, 29) największa rzeka na Ziemi, 
30) wyższa to Senat, 31) ogrodzenie, 
34) przystanek kolejowy, 38) niecnota, 
szelma, 39) zimny stan USA, 40) pies 
gończy, 41) pokaz mody, 42) ... Tajner.

PIONOWO
1) egipski bóg zmarłych, 2) już nie musi 
pracować, 3) kościelna mównica, 4) obcy 

kraj, 5) żywica prastarych drzew, 6) spa-
lony w futbolu, 7) rodzaj kary, 8) pasjans, 
wróżba, 11) część świątyni, 13) sycylijski 
wulkan, 20) tarcza Zeusa, 21) oczko w 
pierścionku, 24) wyspa w Balearach, 
25) kula karabinowa, 26) rzymski satyr, 
27) groźna mina, 31) pracuje w kotłowni, 
32) miara kąta, 33) stroni od uciech życia, 
35) naczynie na zupę, 36) dzielnica Gdy-
ni, 37) tlenowy dla nurka.                      (kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwią-
zanie Krzyżówki z kobiecym rowe-
rem z nr. 2/2022. Otrzymuje ją pani 
Magdalena Muzioł. Hasło brzmiało: 
„Na świętego Macieja pierwsza wiosny 
nadzieja”. Nagrodę wyślemy pocztą. 
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Przymuszewo. Wieś na Zaborach
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama

�����������
������������

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

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

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

Reklama

Na obrzeżu Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Brusy, miejsco-
wości, która jest stolicą Zaborów, leży nieduża wieś Przymuszewo, zamiesz-
kana zaledwie przez około 150 osób. Turyści rzadko tam docierają, bo poza 
szkołą i nadleśnictwem teoretycznie niczego interesującego w tej wiosce 
nie ma. Dotarcie do niej też nie jest najprostsze, gdyż droga wiedzie albo 
z Leśna (6,5 km), albo bardziej skomplikowanie z Dziemian, jadąc trasą na 
Bytów. Jeśli wybierze się tę z Leśna, to po drodze spotka się dwie ceglane 
kapliczki z końca XIX i początku XX wieku. Ta pierwsza z neogotyckimi blen-
dami jest zwieńczona krzyżem z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego.

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
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Po kaszubsku wieś nazywa się 
Przëmùszewò. Mówi się o niej, że to 
wieś na Zaborach (historyczna nazwa 
południowej części Kaszub funkcjonu-
jąca od 1299 r.). Niestety, nie wiado-
mo, kiedy wieś ta powstała, zapewne 
dobrych kilka wieków temu. W 1908 
roku wybudowano w niej szkołę funk-

cjonującą do dzisiaj jako filia Szkoły 
Podstawowej im. bł. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Leśnie. Budynek owej 
szkoły wzniesiono za pieniądze francu-
skie, gdyż Francja po przegranej wojnie 
z Prusami (1870–71) została zmuszona 
do wypłacenia nowo powstałemu Ce-
sarstwu Niemieckiemu 5 miliardów 

franków w złocie. Część tych pieniędzy, 
w ramach germanizacji narodu polskie-
go, została przeznaczona na budowę 
szkół w zaborze pruskim. Na terenie 
dzisiejszej gminy Brusy powstało 18 
takich budynków. Jednym z nich jest 
szkoła w Przymuszewie nadal funkcjo-
nująca jako placówka oświatowa, ale od 
1920 roku jako szkoła polska.

Jest to murowany, parterowy budy-
nek z centralnym wejściem dla uczniów 
i bocznym do mieszkania nauczyciela. 
Ma naczółkowy dach kryty dachówką 
ceramiczną. W szkole uczy się kilkana-
ścioro dzieci. Wewnątrz budynku, obok 
pomieszczeń lekcyjnych, znajduje się Izba 
Pamięci poświęcona Annie Łajming, pol-
skiej i pierwszej kaszubskiej pisarce uro-
dzonej właśnie w Przymuszewie w 1904 
roku, a zmarłej w 2003 roku w Słupsku. 
Utwory Anny Łajming są poświęcone jej 
małej ojczyźnie – Kaszubom, z których 
się wywodzi. Są to głównie bajki i opo-
wiadania dla dzieci, chociaż autorka nie 
zapomniała i o dorosłych.

Ekspozycja owej Izby Pamięci skła-
da się z fotografii z czasów dzieciństwa 
i młodości pisarki. Są też zdjęcia jej 
rodziny – rodziców, rodzeństwa, dzieci 
i wnuków. Niezwykle interesujące są już 
unikatowe zdjęcia ukazujące miejsca 
i przysiółki wprowadzone przez pisar-
kę do literatury, a wykonane w latach 
70. ubiegłego stulecia. Większość tych 
miejsc dzisiaj wygląda inaczej. Wśród 
pamiątek znajdują się też wycinki z ga-
zet poświęcone pisarce, a także listy 
dzieci skierowane do niej jako autorki 
książek. W jednej z gablot zgromadzo-
no książki pisarki wydane nawet kilka-
dziesiąt lat temu. 

Stosunkowo niedaleko szkoły, idąc 
w stronę Leśna, po prawej stronie stoi, 
znacznie przebudowany, rodzinny dom 
Żmuda-Trzebiatowskich (jedno z na-
zwisk szlachty kaszubskiej), w którym 
urodziła się i spędziła pierwsze 16 lat 
swojego życia Anna Łajming. Na jego 
ścianie frontowej umieszczono tablicę 
pamiątkową poświęconą pisarce. Po 
przeciwnej stronie drogi rośnie stary 
buk uznany za pomnik przyrody, któ-
rego obwód pnia wynosi 3,60 metra. 
Ponadstuletnich drzew w okolicy jest 
więcej, a raczej było, gdyż podczas na-

Przymuszewo. Pomnik przyrody. 
Buk zwyczajny, obwód 360 cm.

Przymuszewo. Budynek Szkoły Podstawowej, filii SP im. bł. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Leśnie.

wałnicy w sierpniu 2017 roku doszło 
do znacznych strat drzewostanu w tym 
rejonie. Nieco wcześniej, również po tej 
samej stronie drogi, wzniesiono drew-
nianą, krytą gontem kapliczkę z rzeźbą 
Matki Boskiej Fatimskiej. 

Wracając do szkoły – po prawej 
stronie drogi, na niewielkim wzniesie-
niu, znajduje się siedziba Nadleśnictwa 
Przymuszewo w budynku wzniesionym 
w 1930 roku. Dawniej mówiło się, że 
był to pałac nadleśniczego, barona von 
der Recke. 

Teoretycznie na tym należałoby za-
kończyć opisywanie atrakcji Przymusze-
wa. Jednak warto wspomnieć, że przez 
tę miejscowość poprowadzono bardzo 
interesujący rowerowy szlak turystycz-
ny im. Anny Łajming, który zaczyna się 
w Brusach, a kończy w miejscowości 
Wielkie Chełmy – razem 52 kilome-
try. Zaborskie Towarzystwo Naukowe 
wydało bardzo przydatny, pełen cieka-
wostek i informacji historycznych opis 
tego szlaku (Literacki Szlak Turystyczny 
im. Anny Łajming). Można go pobrać 
z Internetu. To właśnie z niego dowia-
dujemy się, że dawniej w Przymuszewie 
obok Kaszubów mieszkali też Niemcy 
i to po sąsiedzku, w zgodzie. Jedni je-
chali w niedzielę do kościoła w Leśnie, 
drudzy do luterańskiego zboru w Somi-
nie. Trasa szlaku rowerowego wiedzie 
wokół dwóch wytopiskowych jezior: 
Somińskiego i Kruszyńskiego, przez 
które przepływa rzeka Zbrzyca. To po 
tej rzece chętnie pływają kajakarze. 

Tekst i zdjęcia Maria Giedz Przymuszewo. Budynek Nadleśnictwa z 1930 r.


