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Członkowie Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność” przyjęli 4 kwietnia 2022 
roku stanowisko w sprawie 
wprowadzenia nowej dys-
cypliny naukowej związanej 
z oceanotechniką i okrętow-
nictwem.
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Odbudować przemysł okrętowy, 
szkoląc inżynierów i techników

Rozmowa z Aleksandrem  
Jankowskim, wicewojewodą  
pomorskim 
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Solidarność rządu, administracji, 
samorządów i organizacji społecznych 
przynosi humanitarne efekty 

Odbiurokratyzować 
Związek

Rozmowa z Krzysztofem Doślą, 
przewodniczącym Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
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W 2021 roku inspektorzy 
z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku przepro-
wadzili 3710 kontroli w 3097 
podmiotach, które łącznie 
zatrudniały 205 564 osoby, 
w tym 167 913 w ramach 
stosunku pracy. W marcu tego 
roku opublikowane zostało 
sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku za rok 2021.
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Bezpieczeństwo w pracy

Największa w Polsce elek-
trownia szczytowo-pompowa 
położona jest na Pomorzu, 
w Czymanowie nad Jeziorem 
Żarnowieckim. W tym wyda-
niu „Magazynu Solidarność”, 
w ramach naszego cyklu, 
prezentujemy działalność 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Elektrowni 
Wodnej Żarnowiec. 
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Związkowcy pod wysokim 
napięciem
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Tablica Alojzego Szablewskiego 
odsłonięta
W holu przy wejściu do siedziby Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca Alojzego Antoniego Szablewskiego 
(1925–2017).
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          www.solidarnosc.gda.pl  

          www.facebook.com/solidarnoscgdansk

Nasze symbole
Symbolami narodowymi Rzeczy-
pospolitej Polskiej są jej godło, 
czyli Orzeł Biały, barwa biało-
-czerwona oraz hymn „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Symbolem Polski 
niepodległej był zawsze orzeł 
w koronie. 

str. 17



Nr 5 / maj 20222 AKTUALNOŚCI

NA ŚWIECIE

W KRAJU

MKZZ gra na czas
Globalny ruch związkowy, mimo że wojna w Ukra-

inie trwa od ponad dwóch miesięcy, nadal nie pod-
jął jednoznacznych decyzji wobec proputinowskich 
rosyjskich związków zawodowych – FNPR. Dzieje się 
tak, mimo ich poparcia dla działań wojennych prowa-
dzonych na Ukrainie przez Rosję i stale powtarzanej, 
także na spotkaniach organów Międzynarodowej 
Konfederacji Związków Zawodowych, rosyjskiej pro-
pagandy wojennej. Dodać trzeba jednak, że na forum 
MKZZ zainicjowano już postępowanie wyjaśniające 
wobec FNPR i ich stanowisk popierających wojnę w 
Ukrainie.

 – Procedura ma pozwolić na lepsze poznanie sta-
nowisk i motywacji FNPR. Wygląda to na grę na czas, 
przede wszystkim po stronie Sharan Burrow, sekretarz 
generalnej MKZZ – ocenia Mateusz Szymański z Biura 
Zagranicznego Komisji Krajowej.  NSZZ „Solidarność” 
domaga się natychmiastowych działań wobec FNPR. 
Nie da się pogodzić członkostwa FNPR ze stanowi-
skami MKZZ potępiającymi wojnę oraz udzielaniem 
poparcia ukraińskim związkom zawodowym. Ostat-
nio FNPR postanowił wykonać ruch wyprzedzający. 
Na posiedzeniu PERC (Paneuropejska Rada Regional-
na) M. Shmakov, lider FNPR, po kłamliwym przemó-
wieniu, gdzie przedstawił Rosję jako o�arę nacjonali-
stycznych działań Ukrainy i stwierdził, że członkowie 
MKZZ powielają „zachodnią propagandę”, ogłosił, że 
FNPR zawiesza swoją działalność w tej strukturze.

Kampania na rzecz natychmiastowego 
uwolnienia białoruskich związkowców

– Właściwie związek zawiesił się sam – mówi prze-
wodniczący Rady Sekretariatu „S” Zbigniew Sikorski. 
– Rosjanie nie skorzystali z szansy, żeby siedzieć ci-
cho. Nie dość, że ich centrala związkowa FNPR wy-
dała haniebne oświadczenie popierające agresję na 
Ukrainę, to jeszcze sam związek rolny opublikował 
ohydny komentarz do tego, co dzieje się w Donbasie. 
Reakcja IUF była jednoznaczna. Zawieszenie ze skut-
kiem natychmiastowym z wnioskiem o usunięcie na 
najbliższym kongresie IUF. Również Europejska Fede-
racja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywcze-
go, Rolnictwa i Agroturystyki (EFFAT), którego człon-
kiem jest Sekretariat Spożywców, potępia rosyjską 
agresję na Ukrainę. Jak czytamy w stanowisku EFFAT, 
„nie możemy zgodzić się na to, aby rosyjskie pociski 
i bomby nadal wybuchały w ukraińskich dzielnicach 
mieszkaniowych, szpitalach, uniwersytetach i wśród 
niewinnych cywilów”.

Petycja w sprawie zwiększenia 
zatrudnienia w sklepach sieci Stokrotka

Od marca tego roku markety i supermarkety sieci 
Stokrotka w województwach podkarpackim i lubel-
skim zostały ponownie otwarte w niedziele. W ślad za 
tym nie poszło natomiast zwiększenie zatrudnienia w 
poszczególnych sklepach. Pracownicy są dodatkowo 
obciążani pracą, na zmianach nie ma pełnej obsady 
stanowisk. 

– Sytuacja wymaga zdecydowanych działań orga-
nizacyjnych polegających na zwiększeniu zatrudnie-
nia w poszczególnych sklepach w ramach zawiera-
nych umów o pracę oraz sezonowe wspieranie załóg 
sklepów pracownikami oferowanymi przez agencje 
pracy tymczasowej – mówi Alicja Symbor, przewod-
nicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 
sieci Stokrotka. W związku z tym KZ zwraca się do 
wszystkich z apelem o podpisanie petycji do zarządu 
spółki w tej sprawie. Link do petycji znajduje się na 
stronie www.solidarnosc.org.pl 

Rada NFZ przyznała sobie 100 procent 
podwyżki. Pracownikom jedynie 3 
procent

Rośnie napięcie w Narodowym Funduszu Zdrowia 
wokół podwyżek wynagrodzeń. Rada NFZ przyznała 
sobie 100 procent podwyżki, podczas gdy pracowni-
kom, jednostronnie i bez konsultacji, 3 procent. Zakła-
dowa „Solidarność” wszczęła spór zbiorowy, którego 
pracodawca – powołując się na układ zbiorowy – nie 
uznaje. Tymczasem NFZ ma coraz większe problemy 
kadrowe, bo pracownicy merytoryczni, od których 
zależy poziom usług, zarabiają średnio 3,5 tysiąca zło-
tych  brutto i odchodzą z pracy. W skali kraju ubytek 
pracowników sięga nawet kilkunastu procent. 

– Ludzie są wściekli i czują się lekceważeni – ko-
mentuje sytuację w NFZ Bronisława Czarska-Marche-
lewicz, przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” Pracowników NFZ.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika 
Ochrony Zdrowia 

W kwietniu obchodzony był Dzień Pracownika 
Ochrony Zdrowia. Z tej okazji przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda napisał: 
Lekarzom, pielęgniarkom, specjalistom, technikom, 
salowym, sprzątaczkom i wszystkim pracownikom 
ochrony zdrowia składam w imieniu Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
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najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności z 
okazji Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia. W sposób 
szczególny życzenia kieruję do członków „Solidarności”, 
dzięki którym udało się m.in. doprowadzić do zmian w 
systemie wynagradzania pracowników medycznych i 
niemedycznych, w tym wprowadzenia płacy minimal-
nej w ochronie zdrowia. Po okresie pandemii, w obliczu 
nowego wyzwania, jakim jest wojna i miliony uchodź-
ców, których przyjęliśmy w naszym kraju, polskiemu 
systemowi ochrony zdrowia potrzeba solidnego �nan-
sowania, poczucia bezpieczeństwa i pewności. Życzę, 
aby wprowadzone w ramach Polskiego Ładu zmiany w 
�nansowaniu ochrony zdrowia dawały trwały funda-
ment pod takie wartości. Nie tylko dla dobra pracow-
ników ochrony zdrowia, ale przede wszystkim naszego 
społeczeństwa.

Pielgrzymowali do Kalisza

Od kilku tygodni docierały do nas informacje o re-
presjach wobec związkowców na Białorusi. 7 kwiet-
nia jedna z organizacji członkowskich BKDP została 
uznana za formację ekstremistyczną, a krótko potem 
nastąpiły przeszukania i zatrzymania działaczy związ-
kowych.

Prawie wszyscy przywódcy związkowi niezależ-
nych związków zawodowych na Białorusi zostali 
aresztowani. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” wydał w tej sprawie oświadczenie.

Okaż swój sprzeciw wobec aktów terroru pod 
adresem białoruskich związkowców. Na stronie Labo-
urtStart została uruchomiona kampania na rzecz ich 
uwolnienia. Przyłącz się i podpisz petycję – dostępna 
jest na stronie https://www.labourstartcampaigns.
net

NIE dla zwolenników agresji na Ukrainę
Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego 

NSZZ „Solidarność” podziękował Światowej Federacji 
Związków Zawodowych Sektora Rolno-Spożywczego 
(IUF) za to, że zawiesiła w prawach członka Związek 
Zawodowy Pracowników Kompleksu Rolno-Przemy-
słowego Federacji Rosyjskiej wchodzący w skład nie-
sławnej rosyjskiej konfederacji związkowej FNPR. 

Na posiedzeniu ZRG o pomocy dla 
ukraińskich uchodźców

„Człowiekowi wierzącemu ogromne natchnienie 
daje świadomość, że ludzka praca jest naśladowa-
niem dzieła samego Stwórcy” – napisał prezydent 
Andrzej Duda w liście do uczestników jubileuszowej 
XXX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników i Praco-
dawców do Świętego Józefa w Kaliszu. 1 Maja ludzie 
pracy z całej Polski przybywają do Kalisza, aby wspól-
nie się modlić. W tegorocznej pielgrzymce wzięło 
udział m.in. 15 pocztów sztandarowych NSZZ „Soli-
darność” z całej Polski. Podczas tej wyjątkowej uro-
czystości pracownicy i pracodawcy razem modlili się 
o wstawiennictwo patrona ludzi pracy. W tym roku 
pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Modlitwą 
i pracą czyńmy pokój”.

Zespół muzealny bez Związku 
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” odchodzą 

z zespołu roboczego do spraw opracowania założeń 
do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach. 
– Przebieg prac zespołu nie spełnia nadziei „Solidar-
ności” na pozytywne zmiany w najbardziej interesu-
jących nas przepisach ustawy. Podstawowym powo-
dem jest niemożność porozumienia się w żadnej ze 
spraw określonych jako „rekomendacje zasadnicze”. 
Wykluczono także wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian proponowanych przez „Solidarność” – infor-
muje Krajowa Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony 
Zabytków NSZZ „Solidarność”. 

Polityka klimatyczna UE
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

przedstawiło uwagi do unijnego komunikatu „W kie-
runku zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki: nasz 
europejski model wzrostu”. – Należy dokonać głębo-
kiej rewizji polityki klimatycznej UE i uczynić ją bardziej 
pragmatyczną wbrew postulatom przyspieszenia. Ko-
nieczna jest przemyślana i odpowiedzialna strategia 
osiągania neutralności klimatycznej, a nie przyspiesze-
nie za wszelką cenę – czytamy w opinii. – Konieczne 
są działania pozwalające na wykorzystanie zasobów 
własnych UE, jak choćby węgla.

Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła uwarunkowania 
społeczne i gospodarcze w Europie. Mając na uwadze ko-
nieczność transformacji energetycznej, priorytetem musi 
być równowaga pomiędzy troską o klimat i środowisko 
naturalne a bezpieczeństwem energetycznym obywateli 
krajów UE. Ważne jest również możliwie szybkie uniezależ-
nienie się od rosyjskiego gazu i ropy przez dywersy�kację
kierunków importu oraz zmiany technologiczne.

Kwietniowe obrady członków Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zdominowane zo-
stały przez temat pomocy świadczonej m.in. przez 
Związek uciekinierom z objętych działaniami wojen-
nymi terenów Ukrainy. Wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, gość posiedzenia, szczegółowo zrelacjono-
wał zakres pomocy koordynowanej przez administra-
cję państwową w terenie oraz omówił współpracę 
z NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. Paląca staje się 
sprawa mieszkań i ofert pracy na dłużej.

Według danych na 1 kwietnia tego roku na Po-
morzu przebywa około 56 tysięcy obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli tutaj po 24 lutego. Około 9 tysięcy 
osób przebywa w obiektach administrowanych i zor-
ganizowanych przy udziale Urzędu Wojewódzkiego. 
Kolejne 18 tysięcy uchodźców jest w miejscach przy-
gotowanych przez lokalny samorząd, a 28 tysięcy 
znalazło swe miejsce i schronienie w polskich rodzi-
nach i wśród swych rodaków. Od dekady pracuje tu i 
mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób z Ukrainy.

Wielkim wyzwaniem jest teraz znalezienie miejsc 
pracy i zamieszkania dla uchodźców. Nie wiadomo 
bowiem, jak długo pozostaną z nami. Mirosław Pió-
rek, związkowy lider w Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu 
Okrętowego NSZZ „S”, zaproponował wojewodzie 
pomorskiemu stworzenie wojewódzkiej bazy danych 
wolnych mieszkań, które mogłyby być wynajmowa-
ne uchodźcom.

3 Maja w Gdańsku

231 lat temu, 3 maja 1791 roku, parlament połą-
czonych unią Polski i Litwy uchwalił drugą na świe-
cie, a pierwszą w Europie konstytucję. Aby uczcić to 
wydarzenie, przy pomnikach papieża Jana Pawła II 
i Ronalda Reagana, Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz Anny Walentynowicz uroczyście złożono kwiaty. 
Na ten dzień przypada także święto Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski. W bazylice św. Brygidy oraz 
w bazylice Mariackiej w Gdańsku odprawiono msze 
w intencji Ojczyzny. Również 3 Maja, bezpośrednio 
przed mszą św. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, 
odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, ojca polskiej 
niepodległości, współtwórcy II Rzeczypospolitej, do-
wódcy I Brygady Legionów i pogromcy Sowietów 
w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. 
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Czy kilkunastodniowe 
obowiązkowe przeszkolenie 
wojskowe to dobry pomysł?

Reklama

Tomasz Jopek, społeczny inspektor pracy 
w Nadleśnictwie Wejherowo

– Jestem przeciwny powszechnemu obowiązkowi ta-
kich szkoleń, ponieważ są ludzie o różnych światopoglą-
dach. Jeśli więc w jakimś przypadku występują przeszko-
dy ideologiczne, to powinna być możliwość, by nie brać 
w nich udziału. Chodzi więc o wybór, a nie przymus, tylko 
dowolność w możliwie najszerszym zakresie. Sam pomysł 
jest dobry, ale mi osobiście takie szkolenie nie odpowia-
dałoby. Jestem przeciwnikiem militariów i przemocy. Pra-

cuję w lesie, ta służba oznacza, że czasami trzeba nałożyć mandat na kogoś, ale nie 
oznacza to stosowania przemocy.

Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” w gdyńskim 
PEWiK

– Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach nie 
ma już niegdyś obowiązkowej zasadniczej służby wojsko-
wej, młodzież nie jest wyszkolona �zycznie. Nawet gdy-
by służba taka była utrzymana, to nakłada się na to fakt, 
że wiele osób kontynuuje naukę w szkołach wyższych, 
która z niej zwalnia. Nie odbywają się również zajęcia 
z przysposobienia obronnego, które niegdyś były pro-

wadzone w szkołach średnich. W związku z tym znajomość zagadnień związanych 
z obronnością jest znikoma. Dlatego pomysł obowiązkowych szkoleń, zwłaszcza 
dla młodych ludzi, jest bardzo dobry, szczególnie mając na uwadze to, co się dzieje 
obecnie za naszą wschodnią granicą. Druga sprawa to odzew, jaki nastąpił po tym, 
jak utworzone zostały Wojska Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że początkowo 
pomysł był przez niektórych wyśmiewany, a tymczasem życie pokazało, iż liczba 
osób chcących przystąpić do WOT jest bardzo duża. Jeśli więc ktoś nie ma możliwo-
ści skorzystania z tej opcji, to inna forma szkolenia byłaby zasadna. 

Przemysław Pytel, specjalista w Biurze 
Branżowym Komisji Krajowej NSZZ „S”

– Sam zainteresowałem się tym tematem, ponieważ 
mam paru znajomych w Wojskach Obrony Terytorialnej. 
Moim zdaniem dostępność takich szkoleń powinna być 
większa. Sam wziąłbym w nich udział, ale jednocześnie je-
stem zdecydowanie przeciwny przymusowi. Uważam, że 
powinno się to odbywać na zasadzie dobrowolności. Po-
doba mi się jednocześnie rosnące zainteresowanie spra-
wami związanymi z patriotyzmem oraz techniką wojsko-

wą. Podczas szkolenia można byłoby poruszyć tematy związane z obroną cywilną. 
Nie musi ono przecież oznaczać biegania z karabinem po poligonie. Działać można 
na różne sposoby, jak choćby dołożyć swoją cegiełkę do wysiłku militarnego pań-
stwa, pomagając na zapleczu i w zaopatrzeniu, wsparciu w zapobieganiu panice 
czy poprzez wolontariat. Niestety, jednak w dyskusji czasami spłyca się ten temat 
do stwierdzenia, że nauczymy się strzelać. To nie jest dobre podejście. 

Tomasz Muszyński, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” w spółce 
Dovista Polska w Swarożynie 

– Uważam, że pomysł jest dobry i powinniśmy dążyć, 
aby doprowadzić do obowiązkowych szkoleń. To właści-
we rozwiązanie, tym bardziej że historia i nie tylko ostat-
ni czas pokazuje, że chyba musimy iść właśnie w takim 
kierunku. Myślę, że zdania innych osób będą podzielone, 
aczkolwiek sytuacja, jaka ma miejsce za naszą wschodnią 
granicą, w Ukrainie, zupełnie inaczej jest postrzegana 

przez członków naszego Związku. Dlatego spodziewam się, że osoby należące do 
„Solidarności” będą w sporej mierze za szkoleniami. 

oprac. (tm)
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10,7%
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Nie mam zdania

4%

Jak ocenia Pan/Pani pomysł, by każdy obywatel Polski między 
18 a 55 rokiem życia musiał wziąć udział w 16-dniowym 
szkoleniu wojskowym, takim jakie przechodzą żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej

IBRIS, badanie przeprowadzone w dniach 1–2 kwietnia 2022 r. na 1000-osobowej grupie 
respondentów.

Większość Polaków zainteresowana 
jest krótkim kursem wojskowym – 
tak wynika z kwietniowego badania 
IBRIS dla „Rzeczpospolitej”. 

Aż 70,3 procent respondentów od-
powiedziało, że zdecydowanie dobrze 
lub raczej dobrze ocenia wprowadzenie 
obowiązku 16-dniowego szkolenia woj-
skowego, na wzór tego, które przecho-
dzą na początku swojej służby żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie 
takie obowiązywałoby wszystkich oby-
wateli od 18 do 55 roku życia. Kurs taki 
obejmowałby naukę strzelania, podsta-
wowe zasady obrony i zachowanie się 
w sytuacji zagrożenia. Dodajmy, że taki 
kurs jedynie rozpoczyna w sumie 3-let-
ni okres szkoleniowy żołnierzy WOT. 

Niezależnie od barw politycznych 
elektoraty wszystkich partii w mniej-
szym lub większym stopniu popierają 
ten pomysł. Najwięcej zwolenników ta-
kich szkoleń znajdziemy w Konfederacji 
(86 proc.), w PiS (85 proc.) a najmniej 
– w Lewicy (62 proc.). Wyborcy Plat-
formy Obywatelskiej w 77 procentach 
są za takimi szkoleniami.

Z kolei w przypadku analizy poparcia 
w poszczególnych grupach wiekowych, 
respondenci w wieku 50–59 lat popie-
rają szkolenia wojskowe (zdecydowanie 
dobrze i raczej dobrze) w 81 procentach. 
Najmniejsze poparcie, bo 62 procent, ta-
kie szkolenia uzyskały wśród grupy po-
nad 70 lat. Co ciekawe, w grupie 18–29 
lat zdecydowanie dobrze pomysł takich 
szkoleń ocenia aż 57 procent odpowia-
dających na ankietę.

W ankiecie zawarto również py-
tanie dotyczące oceny Wojsk Obrony 

Szkolenia wojskowe? TAK!

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) – jeden 
z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrz-
nych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. 
Początki WOT to rok 2015, a 1 stycznia 2017 
roku na podstawie ustawy podpisanej przez 
prezydenta Andrzeja Dudę formalnie utworzo-
no tę formację. Plany formowania WOT z 2016 
roku zakładały, że liczba żołnierzy obrony tery-
torialnej ma docelowo osiągnąć 53 tysiące, na 

koniec 2021 roku formacja liczyła 32 tysiące 
żołnierzy. Dowództwo Wojsk Obrony Teryto-
rialnej mieści się w Zegrzu.

Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służ-
by wojskowej, trzeba najpierw przejść przez 
szkolenie podstawowe, tzw. szesnastkę. Szko-
lenie to skierowane jest zarówno do osób, 
które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą, 
jak i do tych, które miały już okazję poznać jej 
specy�kę. 

Wojska Obrony Terytorialnej

terytorialnej, i tak niemal 49 procent 
Polaków wyraziło pozytywną opinię, 
a negatywnie o tej formacji wypowie-
działo się zaledwie 19 procent ankie-
towanych. Dodajmy na koniec, że zda-

niem autorów badania, im większa jest 
wiedza na temat historii Polski i świata, 
tym większa jest chęć wzięcia udziału 
w szkoleniu wojskowym. 

(mk)

Jak poinformował Główny Urząd 
Statystyczny, stopa bezrobocia w marcu 
2022 r. wyniosła 5,4 procent. Dla porów-
nania: w lutym wynosiła 5,5 procent.

Liczba bezrobotnych zarejestro-
wanych w urzędach pracy wyniosła w 
marcu 902,1 tysiąca osób wobec 921,8 
tysiąca osób w lutym br. Oznacza to 
spadek o 18 tysięcy 700 osób. Dodajmy, 
że jest to zgodne z danymi Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, które sza-

cunkowo informowało, że stopa bezro-
bocia w marcu będzie wynosiła właśnie 
5,4 proc.

Optymistyczne dane statystyczne 
nadeszły również z przemysłu. Nowe 
zamówienia w tej części gospodar-
ki w marcu 2022 roku wzrosły o 24,9 
procent, porównując rok do roku. Rów-
nież w lutym taka zmiana na plus była 
dostrzegalna (wówczas wynosiła ponad 
32 procent). 

Bezrobocie w dół
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Solidarność.  
Z dużej  
i małej litery
Już trzeci miesiąc trwa wojna za naszą wschodnią granicą, rozpoczęta przez 
prezydenta Rosji, któremu marzy się odbudowa sowieckiego imperium, 
ale także zmiana geopolitycznego porządku świata. Nie ulega bowiem 
kwestii, że po likwidacji żelaznej kurtyny i zakończenia „zimnej wojny” to 
Zachód ze Stanami Zjednoczonymi został światowym liderem w każdym 
aspekcie – zbrojeniowym, technologicznym, gospodarczym czy społecz-
nym. Upokorzeniem dla Rosji stał się też taki wybór właściwie wszystkich 
krajów, które jeszcze do niedawna były sowiecką (rosyjską) strefą wpływów, 
podkreślony akcesją do NATO. Dziś Rosja próbuje to zmienić nie tylko 
poprzez ukrócenie zachodnich ambicji Ukrainy, ale także przez zbudowanie 
alternatywnego dla Zachodu obozu, do którego weszłyby Chiny, Indie czy 
– tradycyjnie antyamerykańskie – kraje Ameryki Południowej. Nie do końca 
jasne jest stanowisko głównych graczy z Bliskiego Wschodu – Turcja sprze-
daje wprawdzie zabójcze drony Ukraińcom, ale jednocześnie tureckie linie 
lotnicze  zbijają kokosy na wzajemnym zamknięciu przestrzeni powietrznej 
UE i Rosji . Podobnie potentaci naftowi i gazowi z tego rejonu. Współpra-
cując ze Stanami, nie chcą zwiększyć wydobycia i wpłynąć na obniżenie cen 
paliw, a przecież to właśnie napędza w Polsce i na świecie inflację. I choć 
nie udał się rosyjski wariant wojny błyskawicznej, a Zachód pozostaje 
– mimo wszystko – zadziwiająco zjednoczony, to nikt nie ma wątpliwo-
ści, że potencjał militarny Rosji jest wciąż bardzo duży.  Trudno sobie też 
wyobrazić scenariusz kończący obecny konflikt – Putin nie może wycofać 
się ze wschodniej Ukrainy, a Kijów nie może zgodzić się na jej utratę. Rysuje 
się więc długotrwały konflikt osłabiający wprawdzie Rosję, ale rujnujący 
Ukrainę. W tej sytuacji Polska „zachowała się jak trzeba”.

Staliśmy się jednym z liderów zachodniej koalicji, wspierając Ukrainę 
transportami humanitarnymi, bronią, dyplomacją, ale także, a może przede 
wszystkim, przyjmując blisko trzy miliony ukraińskich uchodźców. Swoją 
cegiełkę dołożyła także „Solidarność” w naszym Regionie. Już trzeci miesiąc 
funkcjonuje w budynku „Solidarności”, w dwóch salach konferencyjnych, 
tzw. punkt recepcyjny prowadzony wspólnie z Pomorskim Urzędem Wo-
jewódzkim. Dla uchodźców – kobiet z dziećmi – przygotowanych jest 48 
miejsc noclegowych wraz z całodziennym wyżywieniem. Zabezpieczamy 
także podstawowe potrzeby higieniczne czy ubrania. Od chwili jego powsta-
nia przyjęliśmy ponad osiemset osób. Teoretycznie punkt jest przeznaczony 
na kilkudniowy pobyt dla tych, którzy mają wyznaczone miejsce docelowe 
– często jest to Szwecja, Niemcy, ale także nasz region. W praktyce nie 
brakuje osób, które spędzają w nim nawet kilka tygodni. Niekiedy trafiają 
tutaj powtórnie – tak jak matka z córką ze Szwecji. Nie mogły pogodzić się 
z tym, że umieszczono je w obozach dla uchodźców, w których dominowali 
młodzi mężczyźni z Bliskiego Wschodu. Ukraińskim dzieciom towarzyszą 
także zwierzęta – koty, psy, a nawet świnki morskie. Różne są też ich potrze-
by. Niektórzy przyjeżdżają zaopatrzeni, inni mają jedną plastikową siatkę. 
Trzeba więc być przygotowanym na prośby o grzebień, klapki pod prysznic 
czy dziecięcy wózek na spacer. Tego wymaga od nas solidarność. Z dużej 
i małej litery.

A w „Solidarności” przygotowania do krajowego zjazdu. Jeszcze nie wybor-
czego – ten czeka nas już w przyszłym roku. Niemniej na pewno ważnego 
zarówno ze względu na kontekst polityczny, jak i wewnętrzny. Wojna i rzesza 
uchodźców stanowią przecież gigantyczne wyzwania dla rynku pracy czy 
systemu pomocy socjalnej, a to obszary kluczowe także dla polskich pracow-
ników i ich rodzin. Czekają nas zapewne też zmiany w Statucie, które powin-
ny poprawić i usprawnić funkcjonowanie Związku, ułatwić pracę szczególnie 
tym, którzy społecznie wykonują swoje związkowe obowiązki na poziomie 
organizacji zakładowych, liczących często kilkunastu członków. Takich or-
ganizacji będzie przecież przybywało, a coraz częściej są chętni, aby Związek 
założyć, ale brakuje tych, którzy podjęliby się liderowania. Z powodu obaw 
o dodatkowe obowiązki, ale także – o miejsce pracy. Dlatego, oprócz zmian 
organizacyjnych, ważne jest także wzmocnienie ochrony prawnej działaczy 
związkowych.  

Jacek Rybicki

W holu przy wejściu do siedziby 
Komisji Krajowej i Zarządu Regio-
nu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku uroczyście odsłonięta 
została tablica upamiętniająca 
Alojzego Antoniego Szablewskie-
go (1925–2017), żołnierza Armii 
Krajowej ps. „Iskra”, współpracow-
nika Wolnych Związków Zawodo-
wych Wybrzeża, uczestnika strajku 
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 
sierpniu 1980 roku, więźnia poli-
tycznego PRL i posła na Sejm RP 
(WAK-ZChN, 1991–93).

– Chcemy w ten sposób upamiętnić 
postać wielkiego patrioty, żołnierza 
AK, osoby, która była w okresie komu-
nistycznego zniewolenia prześladowa-
na i która współpracowała z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi – mówił dr 
Paweł Warot, dyrektor gdańskiego od-
działu Instytutu Pamięci Narodowej.

Jak stwierdził, tą tablicą, a jest to już 
dwunasta tablica honorująca osoby po-
chodzące ze środowiska WZZ, instytut 
chce na trwale w Gdańsku upamiętnić 
tę organizację. 

– Myślę, że właśnie to miejsce, 
siedziba Komisji Krajowej i Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidar-
ność”, jest najlepsze do realizacji tego 
celu. Jako dyrektor oddziału gdańskie-
go IPN chcę powiedzieć, że nie będzie-
my ustawali w celebrowaniu pamięci 
o naszych bohaterach. To jest jeden ze 
sposobów przywracania pamięci i mó-
wienia prawdy o tym, jak było – dodał 
przedstawiciel IPN.

Tablica Alojzego Szablewskiego odsłonięta

W holu przy wejściu do siedziby Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca 
Alojzego Antoniego Szablewskiego. 
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Z kolei Krzysztof Dośla, przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”, przypomniał, że 
Alojzy Szablewski był niestrudzonym 
propagatorem idei wolności, niepodle-
głości i suwerenności naszej ojczyzny, 
ale też piękną postacią z historii naj-
nowszej i wzorem dla ludzi młodych.

– Na każde spotkanie z młodzieżą, 
nawet gdy się gorzej czuł, zawsze przy-
chodził. Jego obecność powodowała, że 
bardzo wielu młodych ludzi przekonało 
się i poznało dzięki temu historię, nie 
tę wykreowaną, ale taką, jaka ona była. 

Pewnie jeszcze długo nie będziemy 
w stanie powiedzieć, ile zawdzięcza-
my Alojzemu. Znajomość z nim to był 
ogromny zaszczyt. To jest jedna z ikon 
„Solidarności”, o której się nie zapomina, 
bo jego zasługi są tak wielkie, że znajdzie 
i już znajduje swoje miejsce w historii 
naszej ojczyzny. Dziękuję, Aloś! – po-
wiedział przewodniczący.

W uroczystości zorganizowanej 
w czwartek, 28 kwietnia uczestniczyło 
wiele osób, w tym rodzina Alojzego 
Szablewskiego. 

(tm)

Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych, 
odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT, a nie 300 zł, 
jak było to początkowo planowane w „Polskim Ładzie”. Kwota 
została zwiększona o 200 zł po poprawce zgłoszonej przez 
NSZZ „Solidarność”. 

– Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie wy-
datków zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić 
informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodaw-

ca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek 
otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających 
odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych – czytamy 
w uzasadnieniu resortu �nansów.

Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszonych 
w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co sta-
nowi ponad 16 procent ogółu pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę. 

Niższy podatek dla członków „Solidarności”

Jeśli uda się doprowadzić do zmia-
ny przepisów, działacze związkowi 
oraz kilka innych grup pracowników 
będzie mogło liczyć na faktyczną, 
a nie tylko teoretyczną, ochronę 
w sytuacji konfliktu z pracodawcą. 
Propozycję zmiany przepisów w tym 
zakresie złożyła „Solidarność”.   

– Kwestii tej było poświęcone posie-
dzenie sejmowej Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny, które odbyło się 26 
kwietnia. Wówczas to NSZZ „Solidar-
ność” w trybie art. 20 ustawy o związ-
kach zawodowych złożył swoją propo-
zycję zmiany w kodeksie postępowania 
cywilnego – informuje Ewa Kędzior, ko-
ordynator ds. obrony praw związkowych 
i starszy specjalista w Zespole Prawnym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Dodajmy, że podobny projekt złożyła 
także Lewica. Co znajduje się w naszym, 
związkowym? I czemu właściwie zmia-
ny są potrzebne? W praktyce chodzi 
o ochronę osób zwalnianych z narusze-
niem przepisów art. 32 ustawy o związ-

kach zawodowych. W przeciwieństwie 
do projektu Lewicy, naszym celem jest 
realna ochrona tych wszystkich pracow-
ników, których stosunek pracy na mocy 
ustawy podlega ochronie, w tym także 
społecznych inspektorów pracy, kobiet w 
ciąży, rodziców (w określonych warun-
kach) oraz sygnalistów wskazujących na 
naruszenia (którymi są często niepodle-
gający ochronie członkowie Związku). 

Mimo iż przepisy mówią, że nie 
można bez zgody zakładowej organi-
zacji związkowej rozwiązać stosunku 
pracy (albo zmienić jednostronnie 
warunków), to czynności pracodawcy 
dokonane z naruszeniem tego przepi-
su, choć wadliwe, są skuteczne. Innymi 
słowy, wywołują skutki prawne, więc 
ochrona zawarta w przepisach jest 
iluzoryczna. Nawet jeżeli związkowiec 
odwoływał się i został przywrócony 
do pracy, to w tzw. międzyczasie miał 
zazwyczaj zakaz wstępu do zakładu, 
a czasami po jego powrocie organiza-
cja związkowa w firmie już nie istniała. 
Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że 

postępowania sądowe zazwyczaj trwają 
bardzo długo.

Stąd właśnie pomysł wprowadzenia 
zmiany, która sprawi, że na etapie po-
stępowania sądowego ochrona działaczy 
będzie skuteczna, bo będzie możliwość 
wykorzystania instytucji zabezpieczenia. 
Ma ona polegać na nakazaniu dalszego 
zatrudnienia zwalnianego działacza do 
czasu uzyskania rozstrzygnięcia. 

Kolejnym krokiem w tej sprawie bę-
dzie utworzenie w Sejmie podkomisji, 
która zajmie się wypracowaniem projek-
tu zawierającego mechanizmy ochrony 
pracowników. Na razie przez najbliższe 
dni członkowie „Solidarności” mogą wy-
syłać swoje uwagi do propozycji zmian. 

– Chcemy, aby rozwiązanie dotyczą-
ce wzmocnienia ochrony zwalnianych 
związkowców było jak najlepsze i naj-
skuteczniejsze – mówi Ewa Kędzior. 

Uwagi można wysyłać do czwartku, 
19 maja na adres e-mail osoby prowa-
dzącej projekt, a więc: e.kedzior@soli-
darnosc.org.pl.

Tomasz Modzelewski 

Prawdziwa ochrona w pracy
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– W Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich 
zmarł kolejny z górników po-
szkodowanych w wypadku w 
kopalni Pniówek – poinformował 
26 kwietnia br. szpital. To ósma 
ofiara śmiertelna wybuchów 
metanu w tej kopalni, siedmiu 
górników dotąd nie znaleziono. 
Akcja ratownicza ze względu na 
bezpieczeństwo ratowników zo-
stała wstrzymana.

– Zakończyła się akcja ratownicza 
w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-
-Zdroju – poinformowała  z kolei 
w środę 27 kwietnia br. Jastrzębska 
Spółka Węglowa. W wyniku podziem-
nego wstrząsu zginęło 10 górników.

Do środy 27 kwietnia br. potwier-
dzono śmierć 18 górników w obu 
tych tragediach. Siedmiu górników z 
Pniówka uznano za zaginionych, a 19 
górników z tej kopalni leży w Cen-
trum Leczenia Oparzeń. Trudno o 
przewidywania, biorąc pod uwagę 
specyfikę choroby oparzeniowej. 

Czy do tragedii dojść musiało? Pew-
ne jest, że doszło i do domów nie wrócili 
ci, którzy wyszli do pracy. Towarzyszący 
pokładom węgla metan to jedno z naj-
większych zagrożeń w polskim górnic-
twie. Czy były sygnały ostrzegawcze? 

Tydzień czarny jak węgiel
Nie wiemy tego na pewno. Zwykle nie ma 
jednej, konkretnej przyczyny wypadków, ale 
jest ich tragiczny splot.

KWK Pniówek

W Kopalni Węgla Kamiennego „Pnió-
wek”w Pawłowicach, tuż po północy z 19 
na 20 kwietnia br.,  w rejonie ściany N-6, 
na poziomie 1000 metrów pod ziemią, 
doszło do kilku wybuchów metanu.

Pracujące na miejscu zastępy ratow-
ników górniczych na początku akcji po-
szukiwały trzech pracowników. 

– W trakcie akcji utracono kontakt 
z siedmioma ratownikami – informo-
wała JSW. Utrata kontaktu to wynik 
drugiego wybuchu, do którego doszło 
w trakcie akcji ratowniczej.  

W czwartek 21 kwietnia br. wieczo-
rem Wyższy Urząd Górniczy poinfor-
mował, że doszło do następnego wybu-
chu. Kolejni poszkodowani to ratownicy. 
Do wybuchu doszło między godz. 19.37 
a 20.01 w rejonie akcji ratowniczej.

Górnicy mają oparzenia ponad 50 
procent powierzchni ciała i głębokie 
poparzenia dróg oddechowych. Sied-
miu ratowników górniczych nadal 
nie odnaleziono. Ratownicy mówią: 
„Idziemy po żywych kolegów”. I idą… 
W aparacie tlenowym ratownik może 
pracować nie dłużej niż 120 minut.

KWK Zofiówka

W sobotę 23 kwietnia ok. godz. 3.40 
w chodniku robót przygotowawczych, 
w pokładzie 412, na poziomie 900 me-
trów, w jastrzębskiej kopalni doszło do 
wysokoenergetycznego wstrząsu po-
łączonego z intensywnym wypływem 
metanu.  W jego rejonie było 52 pracow-
ników, 42 wyszło o własnych siłach.  

Na szybie Zofiówki i przed budyn-
kiem powiewają opuszczone do połowy 
masztu zielono-czarne górnicze flagi 
przepasane kirem. Katastrofa w Zofiów-
ce wywołała na Śląsku wielkie porusze-
nie. Mieszkańcy Jastrzębia przychodzili 
przez kilka dni przed kopalnię i zapalali 
znicze, pytali o postępy akcji. Modlili się, 
by święta Barbara wyciągnęła górników 
z dołu. Obok wejścia do zakładu kibice 
miejscowego klubu sportowego powiesi-
li transparent z napisem: „Górnicy z Zo-
fiówki, wracajcie cali i zdrowi!”. 

Surowiec strategiczny

Wydobycie surowców energetycznych 
to ważna gałąź polskiej gospodarki, pod-
stawa bezpieczeństwa energetycznego na-
szego państwa. Polska po rosyjskiej agresji 
na Ukrainę nałożyła sankcje na węgiel z 
Rosji. Importowaliśmy węgiel energe-
tyczny, głównie niskosiarkowy, potrzeb-

ny ciepłownictwu. Jastrzębska Spółka 
Węglowa jest największym w Unii Euro-
pejskiej producentem węgla koksującego, 
niezbędnego przy wytopie i w produkcji 
stali. To surowiec strategiczny. Polska jest 
jego eksporterem i  dlatego umowa spo-
łeczna o warunkach zamknięcia naszych 
kopalń do 2049 roku nie obejmuje JSW.

Bracia Górnicy! 
Niechaj Was przyjmie i za wami się wstawi św. Barbara, patronka 
trudnej pracy. Niech Wam zagrają górnicze orkiestry, budząc na 

poranne msze święte odprawione w Waszej intencji, nim udacie się 
na gruba fedrować ze sztygarem św. Piotrem. 

Bo na grubie robiom grubiorze, bergmony, hajery i gwarki.  
Kole gruby i werku toczyło się życi na Ślonsku. 

Przyczyny obu tragedii bada ko-
misja Wyższego Urzędu Górnicze-
go. Przypomnijmy, że w 2006 roku 
wydarzyła się górnicza katastrofa 
po wybuchu metanu i pyłu węglo-
wego w kopalni Halemba w Rudzie 
Śląskiej. Zginęły 23 osoby. W 1990 
roku w tej samej kopalni zginęło 19 
górników. W 2009 roku w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej 
zginęło 20 górników.

(asg)
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Członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” przyjęli 
4 kwietnia 2022 roku stanowisko w sprawie wprowadzenia nowej dyscy-
pliny naukowej związanej z oceanotechniką i okrętownictwem.

STANOWISKO ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

Odbudować przemysł okrętowy, szkoląc inżynierów i techników

Zaprojektowanie i zbudowanie stat-
ku wymaga wiedzy i doświadczenia 
w wielu dziedzinach, zarówno w trak-
cie jego projektowania, jak i budowy, 
ale również specjalistycznej wiedzy 
wykładowców w szkołach zawodowych, 
technikach i na wyższych uczelniach. 

Kadry dla stoczni

Gospodarka morska ma ograniczone 
możliwości kształcenia i otrzymywania 
bezpośredniego wsparcia finansowego 
w zakresie badań naukowych. Rada 
Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowe-
go oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ 
„Solidarność” od lat biją w tej sprawie 
na alarm, wskazując na negatywne 
efekty reformy szkolnictwa wyższe-
go, m.in. na brak w rozporządzeniu 
z 2018 roku ówczesnego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kla-
syfikacji dziedzin nauki – dyscyplin 
naukowych związanych z przemysłem 
stoczniowym. W efekcie doszło do wy-
eliminowania wydziałów okrętownic-
twa z uczelni wyższych. Stąd  postulat 
wprowadzenia dziedzin okrętownictwa 
(inżynieria morska, statki morskie) do 
nowego rozporządzenia MEiN. 

„Sektor przemysłu stoczniowego na-
pędza szereg przemysłów kooperujących i 
stanowi w wielu krajach kluczowy czynnik 
rozwoju gospodarczego. Kryzys w sektorze 
okrętowym i zmiany systemu szkolnictwa 
wyższego również przyczyniły się do za-

hamowania rozwoju kadry naukowej” 
– czytamy w stanowisku wypracowanym 
na bazie działań podejmowanych od 2018 
roku przez NSZZ „Solidarność”. 

Wówczas tekę ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego piastował wicepremier 
Jarosław Gowin. To wtedy w wykazie 
dyscyplin naukowych nie znalazło się 
okrętownictwo. W ślad za tym nie tyl-
ko ubyło absolwentów na wydziałach 
okrętowych, ale i pojawiły się problemy 
w pozyskiwaniu funduszy. 

Krzysztof Żmuda, przewodniczący 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,So-
lidarność” Remontowa Shipbuilding 
SA w Gdańsku i wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „S”, przypomniał, że do odbudo-
wy i prawidłowego rozwoju przemysłu 
okrętowego, a ciągle jest na to szansa, 
niezbędne są wyszkolone, profesjonal-
ne kadry. Wtórowali mu pracownicy 
naukowo-dydaktyczni Politechniki 
Gdańskiej: dr inż. Tadeusz Szymański i 
inż. Krzysztof Czerwiński z byłego już 
Wydziału Okrętownictwa i Oceano-
techniki PG. 

Ratujmy inżynierów

 „Deklaracja rozwoju przemysłu 
stoczniowego i gospodarki morskiej na-
wiązuje do trendu europejskiego i świa-
towego, gdzie ta gałąź określana jest 
jako sektor strategiczny (…). ZRG oraz 
Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowe-

go NSZZ „S” już w 2018 roku zwracała 
uwagę na zagrożenie wprowadzanych 
rozwiązań, które mogą trwale margi-
nalizować lub wyeliminować wydziały 
okrętowe będące głównym zapleczem 
edukacyjnym dla przemysłu stocznio-
wego. Problem przygotowania kadr 
dla sektora stoczniowego to nie tylko 
problem szkolnictwa wyższego. Każdy 
zawód przy nowoczesnej technologii 
wymaga rozbudowanego szkolenia, 
poczynając od szkół zawodowych, 
techników, do uczelni wyższych. Bez 
programu całościowego trudno będzie 
wykorzystać szanse, jakie pojawiają się 
na rynku i odzyskać utracone znaczenie 
w globalnym sektorze stoczniowym” 

– czytamy w stanowisku ZRG z 4 kwiet-
nia 2022 r. 

Zanik dyscyplin naukowych zwią-
zanych z sektorem okrętowym godzi 
w jego konkurencyjność na rynku 
globalnym. Wykreślenie z ministerial-
nego rozporządzenia dziedzin nauki 
związanych z przemysłem okrętowym 
stoi w jawnej sprzeczności z deklara-
cjami o chęci odbudowy przemysłu 
stoczniowego. Stąd związkowy postu-
lat wprowadzenia na nowo dziedzin 
okrętownictwa (inżynieria morska, 
statki morskie) do rozporządzenia 
ministra edukacji i nauki. Na dodatek, 
brak w załączniku do „Rozporządzenia 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych” klasyfikującym dziedziny 
nauki dyscyplin naukowych związanych 
z przemysłem stoczniowym (dotychczas 
występujących jako Oceanotechnika 
i Okrętownictwo) wystąpił, pomimo 
że ten kierunek studiów technicznych 
wymieniony jest w „Wykazie dziedzin 
nauki i technik” wg OECD w pkt 2 
(nauki inżynieryjne i techniczne), 2.7 
(inżynieria środowiskowa) i 2.7 e (in-
żynieria morska, statki morskie). 

Wygumkowanie gospodarki 
morskiej

Gospodarka morska może więc 
zostać pozbawiona możliwości kształ-
cenia w dziedzinach ważnych dla sek-
tora okrętowego. Nic zatem dziwnego, 
że Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” zajął stanowisko w spra-
wie szkolnictwa wyższego dla sektora 
okrętowego, które trafi do polskiego 
rządu. Związkowcy zwracają uwagę, 
że sektor okrętowy jest w Polsce zanie-
dbywany przez kolejne ekipy rządzące, 
pomimo że przyczynia się do rozwoju 
wielu przemysłów kooperujących. Na 
pogorszenie kondycji sektora nakładał 
się kryzys światowy i zmiany w po-
wiązaniach gospodarczych. Wiąże się 
to z odpływem fachowej kadry z pol-
skich stoczni na wszystkich poziomach 
–  od spawacza, montera do projektanta 
i technologa. Specyfika zawodów stocz-
niowych wymaga, aby przygotowanie 
kadry łączyło się ściśle z powiązaniem 
kształcenia z praktykami w stoczniach 
i biurach projektowych. 

(asg)
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Pan Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Dotyczy: Dyscyplina naukowa niezbędna do funkcjonowania 
przemysłu stoczniowego i rozwoju technologii morskich

Szanowny Panie Ministrze,
Sektor przemysłu stoczniowego napędza rozwój całego szeregu 

przemysłów kooperujących i stanowi w wielu krajach kluczowy 
czynnik rozwoju gospodarczego. 

W Polsce od dziesiątków lat zaniedbywano tę gałąź przemysłu 
mimo jego kilkudziesięcioletniego znaczącego udziału na światowym 
i europejskim rynku budowy, przebudowy i remontów statków.

Na pogorszenie kondycji tego sektora w Polsce nakładał się też 
kryzys światowy i zmiany w powiązaniach gospodarczych świa-
ta. Kryzys w sektorze okrętowym i zmiany systemu szkolnictwa 
wyższego również przyczyniły się do zahamowania rozwoju kadry 
naukowej odciętej od inwestycji, na trudne, czasochłonne i kosz-
towne badania.

Zaprojektowanie i zbudowanie statku wymaga dużego doświad-
czenia w wielu dziedzinach, zarówno w trakcie projektowania 
i budowy, jak również od wykładowców przygotowujących kadry 
w szkołach zawodowych, technikach i na wyższych uczelniach.

Obecnie, jako państwo jesteśmy na etapie wielu potrzebnych 
reform. Deklaracja rozwoju przemysłu stoczniowego i gospodarki 
morskiej nawiązuje do trendu europejskiego i światowego, gdzie 
ta gałąź określana jest jako sektor strategiczny, co znajduje swoje 
potwierdzenie w wielu dokumentach wydanych przez Komisję Eu-
ropejską, Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-
-Społeczny, poprzedzonych konsultacjami i debatami z udziałem 
pracodawców i pracobiorców.

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ ,,Solidarność” 
oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ ,,Solidarność” już w 2018 
roku, przed opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 25.09.2018 
Poz. 1818 zawierającego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, zwra-
cała uwagę na zagrożenie wprowadzanych rozwiązań, które mogą 
trwale marginalizować lub wyeliminować wydziały okrętowe, takie 
jak Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdań-
skiej będący głównym zapleczem edukacyjnym dla przemysłu 
stoczniowego.

Potwierdzeniem dla tej tezy jest brak w załączniku do cyt. Roz-
porządzenia klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
(pkt 2 dziedziny inżynieryjno-techniczne) związanych z przemysłem 
stoczniowym, tj. inżynieria morska, statki morskie dotychczas wy-
stępujące jako Oceanotechnika i Okrętownictwo, pomimo że jest 
on wymieniony w Wykazie dziedzin nauki i technik według klasy-
fikacji OECD pkt 2 nauki inżynieryjne i techniczne podpunkt 2.7 
„Inżynieria środowiskowa” i ustęp 2.7 e „Inżynieria morska, statki 
morskie”.

Wprowadzone zmiany ww. Rozporządzeniem powodują, że Go-
spodarka Morska ma bardzo ograniczone możliwości kształcenia i 
otrzymania bezpośredniego wsparcia finansowego w zakresie badań 
naukowych, niezależnie od innych dyscyplin, szczególnie ważnego 
dla Sektora Okrętowego.

Problem przygotowania kadr dla sektora stoczniowego to nie 
tylko problem szkolnictwa wyższego. Każdy zawód w sektorze 
stoczniowym przy nowoczesnej technologii wymaga rozbudowa-
nego szkolenia, poczynając od szkół zawodowych, techników do 
uczelni wyższych.

Przemysł okrętowy w Polsce czekają duże wyzwania: nadcho-
dząca rewolucja technologiczna związana z dekarbonizacją żeglugi, 

inwestycje w obronność kraju, budowa jednostek pływających na po-
trzeby morskiej energetyki wiatrowej, jak również wymiana pokole-
niowa spowodowana przechodzeniem na emeryturę wymaga stałego 
dopływu odpowiedniej liczby wykwalifikowanych fachowców.

W ostatnich 30 latach szkolnictwo zawodowe kształcące kadry 
na potrzeby przemysłu okrętowego faktycznie zostało zlikwidowa-
ne. Brak szkół zawodowych kształcących specjalistów na potrzeby 
przemysłu okrętowego spowodował zahamowanie dopływu kadry 
technicznej średniego szczebla i kadr produkcyjnych do przemysłu 
okrętowego. Podobne procesy zachodzą w szkolnictwie wyższym. 
Wszystko to staje się obecnie faktyczną barierą rozwojową dla na-
szej branży, ratującej się dziś pracownikami z zagranicy.

Nadmieniamy, że w dniu 27 lutego 2019 roku Zespół Trójstronny 
ds. Przemysłu Stoczniowego jednogłośnie podjął decyzję o podjęcie 
działań mających na celu wprowadzenie do klasyfikacji dyscyplin 
naukowych obowiązujących w Polsce, a wprowadzonych Rozporzą-
dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 
(Poz. 1818), dyscyplin związanych z technologiami morskimi.

Z dużą nadzieją patrzymy na dostrzeżenie w naszym państwie 
roli i możliwości sektora stoczniowego. Bez programu całościowego 
będzie trudno wykorzystać szansę, jaka pojawia się teraz na rynku, 
aby odzyskać utracone znaczenie w globalnym sektorze stocznio-
wym i szeroko rozumianym rozwoju Technologii Morskich.

Mając powyższe na uwadze i troskę o przyszłość przemysłu 
stoczniowego i technologii morskich w Polsce, wnosimy do Pana 
Ministra o wprowadzenie odpowiedniej dyscypliny naukowej, zwią-
zanej z oceanotechniką i okrętownictwem, do struktury dziedzin 
i dyscyplin naukowych oraz dodanie nowych dziedzin związanych 
z budową morskich farm wiatrowych.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Piórek, przewodniczący  

Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” 

List związkowców do ministra edukacji i nauki
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– Przed nami XXX Krajowy Zjazd De-
legatów NSZZ „Solidarność”. Wśród 
projektów, które zostaną poddane 
pod głosowanie, jest wiele – mogło-
by się wydawać – drobnych zmian w 
Statucie. Czy to korekty mające istot-
ne znaczenie dla Związku?

– W materiałach zjazdowych znajdu-
je się cały szereg propozycji składanych 
przez różne struktury Związku; zarówno 
zarządy regionów oraz sekretariaty, jak i 
delegatów. Wśród nich są i nasze, które 
mają na celu uprościć i odbiurokratyzo-
wać Związek, a także spowodować, że 
będzie łatwiej przeprowadzić wybory na 
poziomie zakładów pracy, szczególnie w 
tych strukturach, w których mamy wielu 
członków skupionych w organizacjach 
wydziałowych albo składających się z 
dużej liczby kół. To jest charakterystycz-
ne m.in. dla organizacji komisji między-
zakładowych działających w oświacie. 
Uproszczenia w procedurze wyborczej 
umożliwią  łatwiejsze i szybsze przepro-
wadzenie zebrań wyborczych. Pamię-
tajmy, że w obecnej dobie wiele osób 
niechętnie spotyka się na długi czas w 
jednym pomieszczeniu, żeby wykonać 
rzeczy, które wydają się oczywiste. 

– Czy takim uproszczeniem będzie 
także dopuszczenie głosowania jaw-
nego w organizacjach zakładowych?

– Na poziomie kół czy wydziałów 
ten krok wydaje się jasny. Jeśli bowiem 
mamy koło, które liczy np. pięciu człon-
ków Związku, to wystarczy, żeby na ze-
branie wyborcze przyszły trzy osoby. 
Ale do tajnych wyborów trzeba powo-
łać komisję skrutacyjną. Poza tym gło-
sowanie tajne z grona kilku osób, które 
się znają i ze sobą pracują, wydaje mi 
się zaszłością. Miało to swoje uzasad-
nienie w sytuacji sporych organizacji i 
osób, które pracowały krótko ze sobą 
i się nie znały. Dziś, jeśli ktoś ma za-
cięcie do bycia liderem w środowisku, 
to jest znany i najczęściej akceptowa-
ny. W małym gronie przeprowadzanie 
głosowania tajnego wygląda więc jak 
pokazywanie, że nie potrafimy powie-
dzieć sobie w oczy, co nawzajem o sobie 
sądzimy. Po drugie, cierpimy trochę na 
brak osób chcących przewodzić właśnie 
na tym poziomie, a więc w miejscach, 
gdzie jest wykonywana podstawowa 
praca, ale praca społeczna. Tutaj, w na-
szej ocenie, skomplikowane procedury 
nie są potrzebne. Ale trzeba oczywiście 
zostawić możliwość wyboru, aby do-
stępne były dwie opcje: tajna i jawna. 

 
– Na tym podstawowym poziomie 
ZRG proponuje poddanie pod gło-
sowanie możliwości rezygnacji z 
osobowości prawnej. Jaki jest cel tej 
zmiany? 

– Od długiego czasu, ale szczególnie 
w ostatniej kadencji, gdy wprowadzo-

ny został obowiązek składania różnego 
rodzaju rozliczeń finansowych w formie 
elektronicznej, organizacje nie radzą so-
bie z tym. Poza tym ponoszenie przez 
organizację liczącą kilkanaście osób 
dodatkowych koszów, aby wynająć oso-
bę, która będzie wypełniać druki, jest 
zupełnie niepotrzebne. Dziś robimy to 
na zasadzie pomocy udzielanej przez 
naszych pracowników i służby księgowe, 
ale obawiam się, że problem będzie co-
raz większy. Następnym elementem jest 
pozostała sprawozdawczość, co pokazują 
spisy, w tym ostatni powszechny, i zwią-
zana z tym konieczność wypełniania 
przez organizacje związkowe ankiet. 

– Dlaczego?
– Nie dlatego, że ktoś próbuje unik-

nąć podawania informacji, ale w ma-
łych organizacjach funkcje związkowe 
wypełnia się w czasie wolnym od pracy. 
Każdy kolejny obowiązek sprawozdaw-
czy czy innego rodzaju jest więc z coraz 
mniejszą chęcią wypełniany. To powo-
duje, że jest coraz mniej osób, które w 
takiej organizacji chcą być liderami, po-
nieważ wiedzą, że w ten sposób biorą na 
siebie różnego rodzaju obowiązki, które 
wynikają z tego, że każda organizacja 
szczebla podstawowego z mocy Statutu 
posiada osobowość prawną. Także tutaj 
chcemy stworzyć możliwość dokonania 
wyboru. Jeśli organizacja będzie uważa-
ła, że sobie poradzi, to proszę bardzo. 
Jeśli nie, to dalej będzie organizacją 
związkową zrzeszającą członków, ale 
wszystkie formalne czynności będzie 
prowadzić taka instytucja jak zarząd 
regionu. To będzie świadomy wybór, 
więc uważam, że warto złożyć taką 
propozycję. 

– Czy właśnie z kwestią osobowości 
prawnej i dokumentacji związana 
jest propozycja ZRG, aby ogra-
niczyć możliwość prowadzenia 
działalności w zakresie udzielania 
pożyczek? 

– Takie ograniczenie już znajduje 
się w uchwale finansowej, gdzie można 
przeczytać jednoznaczne stwierdzenie 
mówiące o udzielaniu wsparcia finan-
sowego w formie zasiłków i zapomóg. 
Dopuszcza się możliwość także innego 
rodzaju pomocy, ale nie ma nigdzie 
słowa o udzielaniu pożyczek. Tymcza-
sem doszło do sporu, który był rozpa-
trywany przez Komisję Krajową, a to 
pokazuje, że zapis w uchwale finanso-
wej jest niejednoznaczny. Pamiętajmy 
również, że po pierwsze nie jesteśmy 
instytucjami finansowymi, więc nastę-
puje tutaj kolizja z kilkoma przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, 
a po drugie przy udzielaniu pożyczek 
powstają określone obowiązki, zarówno 
po stronie pożyczkodawcy, jak i pożycz-
kobiorcy, w tym wynikające z przepisów 
skarbowych. W mojej ocenie potrzebne 
jest więc doprecyzowanie.  

– Jeśli jesteśmy przy finansach, to 
wśród projektów jest także propo-
zycja Rady Krajowego Funduszu 
Strajkowego, aby zmienić zasady 
sprawozdawczości oraz rozliczania 
pomocy. 

– Uproszczenie pewnych wymogów 
sprawozdawczych i zredukowanie do mi-
nimum liczby dokumentów, jakie należy 
składać, na pewno będzie ułatwieniem 
dla wszystkich, tym bardziej że proces 
przyznawania środków z tego funduszu 
jest precyzyjnie opisany. Jednoznacznie 
określa on zasady przyznawania wspar-
cia. Tymczasem problemy związane ze 
sprawozdawczością były wielokrotnie 
sygnalizowane przez przewodniczącego 
Krajowego Funduszu Strajkowego. Za-
pisy powinny być precyzyjne, ale jedno-
cześnie proste i przejrzyste. 

– Jedną z ważnych zmian, jakie mają 
być wprowadzone, jest proponowa-
na od jakiegoś czasu inicjatywa po-
wołania sądów koleżeńskich z bar-
dzo szerokimi kompetencjami. Czy 
Pana zdaniem jest to potrzebne?

– Mam mieszane uczucia. Część ko-
leżanek i kolegów uważa, że to ważna 
inicjatywa, w ramach której wprowa-
dzone zostaną kary związkowe, takie jak 
upomnienie, nagana, a nawet pozbawie-
nie członkostwa. To bardzo daleko idące 
uprawnienia, które do tej pory, w zakre-
sie wykluczenia ze Związku, przysługi-
wały organizacji szczebla podstawowego, 
a więc tej, która przyjmowała daną oso-
bę. Nie wiem, czy jest najszczęśliwszym 
rozwiązaniem wprowadzanie do Statutu 
i w ogóle do nomenklatury związkowej 
kolejnej władzy. Tym bardziej że „Soli-
darność” jest organizacją z zasady do-
browolną. A tutaj mówimy o procedurze 
pozwalającej na wykluczenie ze związku 
osoby, która z takiego czy innego powo-
du nie zasługuje na to, aby należeć do 

„Solidarności”. Wolałbym, aby decydo-
wali tutaj koleżanki i koledzy, które z tą 
osobą pracują.

– Wśród projektów uchwał na Krajo-
wy Zjazd Delegatów jest także zobo-
wiązanie Komisji Krajowej do pod-
jęcia wszelkich możliwych działań 
zmierzających do tego, aby dopro-
wadzić do zmiany ustawy o związ-
kach zawodowych. Jakie mają być 
to zmiany? 

– „Solidarność” od dawna postuluje 
utworzenie instytucji delegata związ-
kowego, ale w mojej ocenie zmiana w 
ustawie o związkach zawodowych nie 
wystarczy. Trzeba będzie ją wprowadzić 
również w innych aktach prawnych, jak 
np. kodeks cywilny, ponieważ delegat 
będzie miał prawo wchodzić na teren 
zakładu, w którym pracują członkowie 
Związku. Innymi słowy oznacza to, że 
dana osoba będzie mogła wejść na teren 
prywatny, co z kolei wymaga zmiany w 
przepisach chroniących własność. Tutaj 
powinien zostać zrobiony wyłom. 

– Jaki jest cel utworzenie instytucji 
delegata związkowego? 

– Dla wielu małych zakładów pracy 
zatrudniających kilka czy kilkanaście 
osób będzie to pierwsza szansa na to, 
aby móc funkcjonować w Związku. W 
takich firmach ludzie często czują, że 
potrzebna byłaby im reprezentacja, aby 
można było prowadzić rzeczywisty dia-
log z pracodawcą, ale sami tego nie ro-
bią, ponieważ jest ich za mało, nie czują 
się na siłach albo za bardzo się boją na-
rażenia na retorsje. Osoba z zewnątrz 
nie będzie miała takich kłopotów.  

– Czy możemy się spodziewać porusze-
nia podczas rozmów wątku Federacji 
Związków Zawodowych Rosji w kontek-
ście poparcia dla prezydenta Putina?

– Dyskusja zapewne nie będzie 
dotyczyć samej federacji, ponieważ 
tutaj zdanie mamy chyba wszyscy ta-
kie samo, ale trudniejszej kwestii, czyli 
reakcji Międzynarodowej Konfedera-
cji Wolnych Związków Zawodowych, a 
także europejskiej konfederacji, które 
zachowały się w sposób co najmniej 
niewłaściwy. 

– Tylko powstaje pytanie, na ile reak-
cja federacji odzwierciedla to, co uwa-
żają członkowie związku w Rosji. 

– Myślę, że wyrażone stanowisko, 
niestety, odzwierciedla to, co Rosjanie 

myślą, gdyż 80 procent ludzi popiera 
działania Putina. Badania były wyko-
nywane przez niezależne instytucje i 
to jest przerażające, ponieważ wyniki 
pokazują nam istniejące zagrożenie. 
Spodziewam się, że Rosjanie tak samo 
poparliby wojnę na terytorium Polski, 
co mówi sporo o poziomie zindoktry-
nowania społeczeństwa i panowania 
kremlowskiej władzy nad umysłami 
ludzi. Dla mnie jest oczywiste, że nie 
jest to wojna Putina z Ukrainą, ale woj-
na Rosjan z Ukrainą. Tak jak II wojna 
światowa nie była wojną Hitlera i Goeb-
belsa, ale Niemców. Łatwo uciekamy w 
skróty myślowe. Nie znaczy to jednak, 
że demokratyczny świat ma biernie ak-
ceptować tę sytuację i nie reagować. 

Rozmawiał Tomasz Modzelewski

Odbiurokratyzować 
Związek 
Rozmowa z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” 
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Krzysztof Dośla: 
– 80 procent ludzi w Rosji 
popiera działania Putina. 
Spodziewam się, że Rosjanie 
tak samo poparliby wojnę 
na terytorium Polski, co 
mówi sporo o poziomie 
zindoktrynowania 
społeczeństwa i panowania 
kremlowskiej władzy nad 
umysłami ludzi. Dla mnie 
jest oczywiste, że nie jest to 
wojna Putina z Ukrainą, ale 
wojna Rosjan z Ukrainą. Tak 
jak II wojna światowa nie była 
wojną Hitlera i Goebbelsa, ale 
Niemców.

Nasze, propozycje mają na celu 
uprościć i odbiurokratyzować 
Związek, a także spowodować, 
że będzie łatwiej przeprowadzić 
wybory na poziomie zakładów 
pracy, szczególnie w tych 
strukturach, w których mamy 
wielu członków skupionych 
w organizacjach wydziałowych 
albo składających się z dużej 
liczby kół. 



Nr 5 / maj 20228 WOJNA W UKRAINIE

Pani Maria jest jedną z osób z ponad 3-milionowej rzeszy uchodźców, któ-
rzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Do naszego kraju 
przyjechała 7 marca wraz ze swoim ośmioletnim prawnukiem Miszą. Przez 
pierwsze dni, gdy rozpoczęły się bombardowania Kijowa, noce spędzali 
w piwnicy sąsiedniego domu, bo ich piwnica była zamknięta.

Uciekinierzy z Kijowa

Grupa uchodźców z Ukrainy przywieziona do Polski przez Henryka Staszewskiego 
z Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”.

Pewnego dnia zabrakło dla nich miejsca, więc pani Maria poszła pod katolicki 
kościół, skąd zabrał ich z kilkunastoma innymi osobami bus przysłany przez Fun-
dację Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce Dzieciom”. Gdyńska fundacja, prowadzona 
przez 90-letnią Sylwię Karłowską, która od niemal trzydziestu lat organizuje pobyty 
w naszym kraju dla dzieci polskiego pochodzenia z litewskich sierocińców, w tym 
roku z pomocą ruszyła na Ukrainę. Panią Marię z prawnukiem zabrał jeden z pierw-
szych transportów organizowanych przez fundację. Przejechanie dystansu 1200 
kilometrów z Kijowa do Gdańska zajęło kilka dni, w dzień jechali, noce spędzali 
w podziemiach kościołów. Pani Maria wraz z Miszą znalazły bezpieczną przystań 
u jednej z gdańskich rodzin.

Starsza pani od kilku lat zajmuje się swoim prawnukiem. Pięć lat temu wnuk 
pani Marii, a ojciec Miszy, zginął tragicznie, a jego mama odeszła. Córka pani Marii 
(babcia Miszy) jest niepełnosprawna i aby dziecko nie znalazło się w sierocińcu, to 
właśnie prababcia musiała się nim zająć. Misza ma jeszcze młodszego brata, który 
wychowuje się u drugiej babci pod Kijowem. Prababcia utrzymuje siebie i prawnuka 
z niewysokiej emerytury.

Pani Maria zdążyła zabrać ze sobą paszport (nieważny od kilkunastu lat) i świa-
dectwo urodzenia chłopca oraz cztery reklamówki najpotrzebniejszych ubrań. 
Walizki nie miała w domu, bo nie była jej potrzebna, w wieku 76 lat emerytka 
nigdzie się nie wybierała. Przywiozła natomiast różaniec i książeczkę do nabożeń-
stwa. Książeczka jest w języku ukraińskim, ale pani Maria modli się po polsku. Na 
pytanie o to polskich gospodarzy, odpowiada, że jest katoliczką i do tego Polką, jej 
oboje rodzice byli Polakami. Większość swojego życia przeżyła wśród Ukraińców 
i nie mówi dobrze po polsku, ale różaniec i koronkę odmawia w swoim ojczystym 
języku. I jeszcze jedno zaskoczenie, wśród niewielu próśb, które miała pani Maria, 
było to, by gospodarze włączyli jej Radio Maryja, bo właśnie tę rozgłośnię codzien-
nie słuchała w Kijowie. Teraz często razem z polską rodziną odmawiają różaniec, 
modląc się za ofiary wojny w Ukrainie i szybkie jej zakończenie. 

Gdy ukraińscy goście zamieszkali w Gdańsku, ruszyła rzeka pomocy z różnych 
stron. W krótkim czasie udało się skompletować garderobę starszej pani i jej pra-
wnuka, który też został zaopatrzony w zabawki odpowiednie do swojego wieku. 
Pani Maria została przebadana przez zaprzyjaźnioną lekarkę. Szczególnie cenna jest 
pomoc młodego małżeństwa, Olgi i Tomka. Zabierają przynajmniej raz w tygodniu 
Miszę na różnego rodzaju atrakcje: a to na rolki, a to na trampoliny. Misza chodzi 
do szkoły Montessori w Kowalach, gdzie powstała specjalna klasa dla ukraińskich 
dzieci. Chłopiec niespecjalnie lubił szkołę w Kijowie, w Polsce przyjazne przyjęcie 
przez kolegów i nauczycieli, a także metody edukacyjne szkoły spowodowały, że 
chętnie do niej uczęszcza. 

Pani Maria często płacze, szczególnie po telefonach z Ukrainy. Co pewien czas 
prosi swoich gospodarzy, aby zorientowali się, jak może wrócić do domu. Na słowa, 
że jeszcze za wcześnie, że nie wiadomo, czy jej dom stoi, a jak stoi, to przecież ruscy 
wciąż ostrzeliwują Kijów z powietrza, odpowiada, że przecież nie można tak długo 
żyć na czyjś koszt, a ona nie chce być ciężarem. 

– Przyjęcie obcych ludzi do domu, i to nie wiadomo, na jak długo, jest pewnym 
wyzwaniem. Pani Maria jest wspaniałą osobą, bardzo skromną i dobrą. Gotuje 
przepyszne zupy, często barszcz ukraiński. Ku naszemu zdziwieniu, tego ponad 
2-miesięcznego pobytu gości z Ukrainy nie odczuwamy jako ciężaru – mówią go-
spodarze, u których mieszka Polka z Kijowa.
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Punkt recepcyjny w dniu otwarcia. Teraz przez cały czas prawie wszystkie łóżka są 
zajęte.

Od początku wojny do 4 maja funk-
cjonariusze Straży Granicznej odprawili 
na przejściach granicznych na kierun-
ku z Ukrainy do Polski 3,138 miliona 
osób. W drugą stronę, czyli z Polski do 
Ukrainy, w tym czasie wyjechało ponad 
milion osób. Wciąż więc na terenie na-
szego kraju przebywa ponad dwa mi-
liony uciekinierów wojennych, przede 
wszystkim kobiety z dziećmi i osoby 
starsze.  

Większość pomaga

Polacy zadziwili świat swoją posta-
wą wobec nieszczęścia, które dotknęło 
Ukrainę. Od pierwszych dni rosyjskiej 
agresji nie tylko otworzyli granice pań-
stwa, ale przede wszystkim swoje serca. 
W marcu na zlecenie Santander Con-
sumer Banku przeprowadzony został 
przez Instytut Badań Rynkowych i Spo-
łecznych (IBRiS) telefoniczny sondaż, 
z którego wynika, że w działania pomo-
cowe dla Ukrainy zaangażowało się 66 
procent Polaków. Co dziewiąty ankie-
towany przyznał, że jeszcze nie angażo-
wał się w pomoc na rzecz Ukrainy, ale 
zamierza to zrobić (11 proc.). Tylko 18 
procent badanych Polaków stwierdziło, 
że nie pomaga i nie zamierza pomagać 
w żaden sposób.

Oczywiście to zaangażowanie jest 
różne, ale liczy się każda forma po-
mocy. Ważne, aby robić to na miarę 
swoich możliwości, bo już wiemy, że 
będzie potrzebna pomoc długotrwała. 
Jedni dają pieniądze, inni poświęcają 
swój czas, a jeszcze inni udostępniają 
swoje domy.

W pierwszych dniach wojny Pola-
cy najczęściej pomagali, uczestnicząc 
w zbiórkach żywności, ubrań i artyku-
łów pierwszej potrzeby (60 proc.) lub 
pieniędzy (40 proc.). Z badań wynikało, 
że w początkowych zbiórkach najchęt-
niej uczestniczyli mieszkańcy wsi (67 
proc.), osoby w wieku od 50 do 59 lat 
(71 proc.) i zarabiające do 2 tysięcy zło-
tych netto (66 proc.). Przy okazji badań 
potwierdziło się, że wielkość datków 
niekoniecznie zależy od zasobności 
portfela. Zarabiający najmniej (do 2 tys. 
zł netto) pomagają niemal w równym 
stopniu co najbogatsi z dochodem od 
7 tysięcy złotych na rękę w górę. Naj-
bardziej hojni są ci z dochodem od 4 
tysięcy do 4999 złotych netto.

Solidarni

Inną formą pomocy jest zaangażo-
wanie się w wolontariat. Wiele punk-
tów pomocowych działa tylko dlatego, 
że pracują tam wolontariusze. Przy-
kładowo punkt recepcyjny w siedzibie 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, który 
powstał 11 marca w wyniku porozu-
mienia Zarządu Regionu i Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. Punkt 

Jednak punkt nie mógłby funkcjo-
nować, gdyby nie wolontariusze, którzy 
przychodzą na trzy zmiany, na ośmio-
godzinne dyżury. W punkcie dyżury 
pełnią przede wszystkim członkowie 
prezydium Zarządu Regionu, łącznie 
z przewodniczącym Krzysztofem Doślą, 
oraz pracownicy Biura ZRG, kierow-
nicy niektórych oddziałów, kilku pra-
cowników Komisji Krajowej. Co drugi 
weekend dyżury pełnią przedstawiciele 
sekcji oświaty. Są też osoby z zewnątrz, 
np. z Caritasu albo po prostu człon-
kowie rodzin i znajomi pracowników 
ZRG. Najczęściej w punkcie można 
spotkać zastępcę przewodniczącego 
ZRG Romana Kuzimskiego, który na 
co dzień koordynuje jego pracę. 

Punkt współfinansowany jest przez 
Pomorski Urząd Wojewódzki, ale też 
Region Gdański NSZZ „Solidarność” 
z pieniędzy wpłacanych na konto ZRG 
przede wszystkim przez organizacje 
związkowe. 

Polacy otworzyli swoje domy

Wielu Polaków otworzyło swoje 
domy, goszcząc u siebie uchodźców. 
Dla tych osób pewnym wsparciem jest 
możliwość uzyskania rekompensaty 
kosztów w wysokości 40 złotych za 
dzień na jednego uchodźcę. Pienią-
dze są przekazywane wstecz, od dnia, 
kiedy rodzina przyjęła pod swój dach 
uchodźców. Początkowo dopłata ta 
miała dotyczyć 60 dni, ostatnio została 
przedłużona na następne 60. Miesz-
kanie z obcą osobą dłuższy czas może 
w pewnym momencie stać się uciążliwe 
dla obydwu stron. Dlatego wiele osób 
przybyłych z Ukrainy, jak jest to tylko 
możliwe, stara się usamodzielnić, zna-
leźć pracę, wynająć mieszkanie, zapisać 
dzieci do przedszkola czy szkoły. Część 
osób jednak nie będzie w stanie sta-
nąć na własne nogi, dotyczy to przede 
wszystkim osób starszych i chorych. 

Małgorzata Kuźma

funkcjonuje nieprzerwanie 24 godziny 
na dobę. Do 5 maja zarejestrowano 
w nim 823 osoby. W ciągu dnia dyżur 
mają w nim pracownicy Urzędu Woje-
wódzkiego, przez całą dobę obecni są 
też funkcjonariusze policji.

Informacja o punkcie dla uchodźców 
z Ukrainy przed głównym wejściem do 
budynku „Solidarności”.

Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych.

Polacy pomagają 
Z różnych stron pojawiają się głosy, że Polska powinna otrzymać Pokojową 
Nagrodę Nobla za pomoc ukraińskim uchodźcom. Ostatnio mówiła o tym 
była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Zapewne takiej na-
grody nasz kraj nie dostanie, bo przecież co z tą mityczną praworządnością, 
która jest u nas ponoć łamana. Fakt jest jednak taki, że Polska przyjęła po-
nad 3 miliony osób uciekających przed wojną, a co więcej nie wybudowała 
dla nich obozów. W pomoc dla uchodźców w jakimś stopniu zaangażowa-
nych było i jest nadal 66 procent Polaków.
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– Od 24 lutego mamy za wschod-
nią granicą sytuację nadzwyczajną 
– toczy się regularna wojna. Niemal 
trzy miliony osób z Ukrainy, głównie 
kobiety i dzieci,  szuka schronienia 
m.in. w Polsce. Czy i jak administra-
cja publiczna w terenie radzi sobie 
z problemem uchodźców, gdyż gros 
zadań realizuje oddolnie społeczeń-
stwo oraz takie organizacje, jak Ca-
ritas czy „Solidarność”? 

– Rolą administracji publicznej jest 
organizowanie systemu pomocy, w tym 
i „zaprzęganie” do pomocy i wsparcia 
humanitarnego oraz finansowanie 
tego zaangażowania. My to robimy. 
Większość działań ratunkowych i po-
mocowych jest dofinansowywana lub 
finansowana z budżetu państwa. Mam 
na myśli także pomoc materialną, ale 
inną niż żywność i środki higieny. Swoją 
rolę ma do spełnienia Rządowa Agencja 
Rezerw Strategicznych (RARS), która 
przejęła zadania Agencji Rezerw Ma-
teriałowych. Zauważamy i wysoko ce-
nimy zaangażowanie Caritasu i NSZZ 
„Solidarność” w pomoc dla uchodźców 
z ogarniętej wojną Ukrainy. Już sama 
procedura prawno-administracyjna 
należy do administracji rządowej, bez 
zaangażowania której samorządy nie 
byłyby w stanie poradzić sobie w wy-
miarze kadrowym, prawnym i materia-
łowym z rzeszą uchodźców.

– Samorządy nie były, i nie mogły 
być, przygotowane na obsługę i za-
gospodarowanie rzeszy uchodźców, 
których mamy w Polsce ponad dwa 
i pół miliona, z wieloma tego konse-
kwencjami. To nie są zadania samo-
rządów.

– Samorządy terytorialne nie były-
by w stanie poradzić sobie z napływem 
uciekinierów z Ukrainy bez wsparcia 
logistycznego administracji rządowej, 
bez odzewu społecznego i bez współ-
pracy między rządami Ukrainy i Polski. 
Nawet wizytujące Pomorski Urząd Wo-
jewódzkie posłanki opozycji Agnieszka 
Pomaska i Barbara Nowacka stwierdzi-
ły, że bez wsparcia administracji rządo-
wej samorządy nie poradziłyby sobie. 
Dlatego śpieszymy ze wsparciem logi-
stycznym, z organizacją transportu. 

– Posłanki Koalicji Obywatelskiej 
oczekiwały większego zaangażowa-
nia urzędu w poszukiwania miejsc 
noclegowych dla uchodźców i udo-
stępnienia ośrodków wypoczynko-
wych rządu oraz Skarbu Państwa. 
Jaka jest skala pomocy finansowej 
przekazanej samorządom za pośred-
nictwem wojewody pomorskiego?

– Na zapewnienie wyżywienia i 
kwaterunku uchodźcom budżet pań-
stwa na Pomorzu wydał już ponad 50 
milionów złotych, z czego 10 milionów 

na jednorazowe świadczenie w wyso-
kości 300 złotych na tzw. zagospoda-
rowanie. Mam na myśli uchodźców 
instytucjonalnych, korzystających z 
oficjalnej ścieżki pomocy, których jest 
na Pomorzu około 65 tysięcy.

– Duży napływ osób z zagranicy może 
rodzić zaniepokojenie i konflikty, 
gdy opadnie fala humanitarnego 
wzmożenia pomocy. Czy do Urzędu 
Wojewódzkiego napływały sygnały 
o sytuacjach konfliktowych, skargach 
na uprzywilejowanie przybyszów, o 
zadrażnieniach, nawet o przestęp-
stwach, których ofiarami lub spraw-
cami byli uchodźcy po 24 lutego? 

– Mamy, jak słusznie powiedzieli-
śmy, sytuację nadzwyczajną. Zdarzenia 
o charakterze przestępczym zdarzają się, 
nie sposób ich uniknąć, ale przez dwa 
miesiące było ich kilkanaście w ska-
li kraju. Nie było też poważniejszych 
zadrażnień. Przecież Ukraińcy żyją 
wśród nas i pracują tutaj od kilkunastu 
lat. Pewne obawy o nierówne traktowa-
nie, o konflikty wokół np. bezpłatnych 
usług czy o wydumane uprzywilejowa-
nie uchodźców, pojawiały się przed wej-
ściem w życie „ukraińskiej” specustawy 
z 12 marca br. Pojawiały się też głosy 
przestrzegające przed faworyzowaniem 
Ukraińców, krążyły dezinformacje, ale 
na dziś okazały się mało skuteczne, nie 
wywołały rezonansu. Staramy się, aby 
napływ uchodźców był kontrolowany 
przez bazę PESEL, poprzez powiatowe 
urzędy pracy, są organy kontroli.  

– By myśleć o normalnym życiu, obok 
oferty pracy konieczne jest mieszka-
nie. Czy Urząd Wojewódzki stworzył 
bazę danych o wolnych zasobach 
Skarbu Państwa i komunalnych lub 
państwowych nieruchomościach, 
które mogłyby być użyczone lub 
wynajęte Ukraińcom? 

– Pomorski Urząd Wojewódzki 
przygotowuje taką bazę. Rozesłaliśmy w 
drugim tygodniu kwietnia pisma do sa-
morządów terytorialnych z zapytaniem 
i sugestią, by gminy przygotowały listy 
lokali, które z ich zasobów mogłyby być 
przeznaczone na miejsca zakwaterowa-
nia uchodźców oraz ich dłuższego za-
mieszkania. Do tej bazy informacyjnej 
cały czas dane spływają. Największy 
problem występuje w większych mia-
stach. Ofert pracy nie ma aż tak wiele 
i kurczy się oferta wolnych mieszkań, 
rośnie za to cena ich wynajmu. Nie 
mamy na myśli przecież gruntów nie-
zabudowanych.

– Koncentracja uchodźców w więk-
szych miastach wyczerpuje oferty 
pracy, zbiór ofert dedykowanych 
cudzoziemcom jest zapewne ogra-
niczony.

– Nasze województwo pod wzglę-
dem stanu rynku pracy wygląda na tle 
kraju korzystnie. To nie znaczy, że rynek 
pracy jest bardzo bogaty. Bywa, że pracę 
łatwiej znaleźć w pewnej odległości od 
metropolii, na tak zwanej prowincji. 
Bezrobocie rejestrowane jest na Po-
morzu na poziomie średniej 5 procent, 
co lokuje nas w pozytywnej czołówce 
krajowej. Dane z powiatowych urzędów 
pracy po 24 lutym wskazują, że pracę 
znalazło już około 25 tysięcy obywate-
lek Ukrainy. 

– PESEL to u nas podstawa funkcjo-
nowania. Ile tych numerów wydano 
Ukraińcom po 12 marca tego roku?

– Wydano około 40 tysięcy PESEL-i. 
Nadawanie numerów odniosło jeszcze 

jeden skutek, czyli zainteresowanie 
Ukraińców przemieszczeniem się do 
powiatów poza Trójmiasto. Łatwiej-
szy dostęp i krótszy czas rejestracji w 
mniejszych miejscowościach zachę-
cił ich do relokowania się poza duże 
ośrodki miejskie, by znaleźć miejsce 
na zagospodarowanie. 

– Nie wiemy, jak długo potrwa woj-
na w Ukrainie. Nawet ci, którzy ją 
wywołali, tego nie wiedzą. Czy jest 
strategia długofalowa wobec napły-
wu uchodźców, czy to działania ad 
hoc i gaszenie pożarów?

– Taka dłuższa, w perspektywie do 
31 grudnia tego roku, strategia istnieje. 
Mamy zasady finansowania i admi-
nistrowania skrojone na potrzeby do 
końca roku. Projekty pomocowe są 
ukierunkowane na szybkie usamodziel-
nienie Ukraińców, nie na budowanie 
obozów uchodźców i ich izolację. Oni 
chcą pracować, wymieniają się infor-
macjami i ofertami, samoorganizują 
opiekę.

– Mamy ujemny przyrost natural-
ny. Byliśmy przez czterdzieści lat 
drenowani przez imigrację naszych 
obywateli. Ponad dwa miliony kobiet 
z dziećmi spowoduje, że luka demo-
graficzna zostanie u nas zasypana? Z 

WOJNA W UKRAINIE

Solidarność rządu, administracji, 
samorządów i organizacji społecznych 
przynosi humanitarne efekty 
Rozmowa z Aleksandrem Jankowskim, wicewojewodą pomorskim 

– Rolą administracji 
publicznej jest organizowanie 
systemu pomocy, w tym 
i „zaprzęganie” do pomocy 
i wsparcia humanitarnego 
oraz finansowanie tego 
zaangażowania. My to 
robimy. Większość działań 
ratunkowych i pomocowych 
jest dofinansowywana lub 
finansowana z budżetu 
państwa.

Ukraińcami łączy nas bliskość kultu-
rowa i religijna, to Słowianie i chrze-
ścijanie...

– Dla rynku pracy Ukraińcy przy-
niosą krótkotrwałą poprawę oraz więk-
szy wpływ składek do ZUS. Nie mamy 
pewności, jak długo u nas zostaną, 
oczywiście pracując legalnie. Większość 
z ponad dwóch milionów uchodźców 
zapewne zechce wrócić na Ukrainę przy 
oznakach normalizacji i pokoju, a przy-
najmniej zawieszenia broni. W rozmo-
wach wyrażają wolę odbudowy swojego 
państwa, czyli powrotu. Wątpię w zasy-
panie u nas luki demograficznej. Pamię-
tajmy, że pieniądze wydane na obsługę i 
pomoc uchodźcom wracają do polskie-
go systemu gospodarczego. Otrzymują 
je rodzime ośrodki, w naszych sklepach 
są one wydawane.    

– Zapewne jest współpraca urzędu 
z ukraińskim konsulatem przy ulicy 
Chrzanowskiego w Gdańsku i z kon-
sulem Oleksandrem Plodystyim?

– Jesteśmy w stałym kontakcie 
z konsulem Ukrainy. Oleksandr Plody-
styi, konsul generalny Ukrainy w Gdań-
sku, jest bardzo pomocny. Nie tylko 
w relacji do własnych współobywateli. 
Przekazuje im nasze reguły i zalecenia, 
czyli zasady pobytu w Polsce.

Rozmawiał Artur S. Górski

Pomóżmy! 
Znajdujemy się w szczególnym czasie, gdy konieczne jest wsparcie 
tych, którzy szukają schronienia przed wojną. Już trzeci miesiąc 
działa punkt recepcyjny w siedzibie „Solidarności”, przez który 
przewinęły się setki osób. Jego funkcjonowanie jest możliwe tylko 
dzięki pracy wolontariuszy. 
Apelujemy o zgłaszanie się chętnych do pomocy w punkcie recep-
cyjnym zlokalizowanym w budynku NSZZ „S” w Gdańsku, telefon 
kontaktowy 58 308 43 52  (w dni powszednie w godz. 9–16).
Zwracamy się o dostarczenie do naszego punktu recepcyjnego 
walizek (najlepiej na kółkach) oraz wózków dziecięcych i nosidełek. 
Zdarza się bowiem, że uciekający przed okrucieństwem wojny 
nie byli w stanie zabrać ze sobą czegokolwiek, oprócz wierzchniej 
odzieży i dokumentów. 
Zarząd Regionu zwraca się do organizacji zakładowych/międzyza-
kładowych, sekcji branżowych, do członków NSZZ „Solidarność” o 
udzielenie pomocy narodowi ukraińskiemu. Wpłat �nansowych moż-
na dokonywać na konto  nr 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527 – Bank 
Millennium SA, z dopiskiem: „POMOC UKRAINIE” (prosimy o wpisanie 
nazwy wpłacającego).
Całodobowa infolinia dla uchodźców 734 117 307  

infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl. Chcesz wesprzeć 
uchodźców? Odwiedź stronę: https://pomagamukrainie.gov.pl/   
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W kwietniu w Sali BHP w Gdańsku odbyła się finałowa konferencja projektu 
„Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warun-
ków pracy w sektorze transportowym: TransFair”. Przedsięwzięcie było realizowane 
przez konsorcjum, którego liderem jest instytut badawczy Forba z Austrii, a w skład 
partnerstwa wchodzą: NSZZ „Solidarność”, KU Leuven / HIVA z Belgii, organizacja 
non-profit Multicultural Center Prague z Czech oraz związki zawodowe z Austrii, 
Belgii, Słowenii, Czech i Serbii. Oprócz tych podmiotów w konsorcjum biorą udział 
instytucje ochrony praw pracowniczych z Austrii i Niemiec, państwowe inspekcje 
pracy z Belgii i Słowenii oraz Europejska Federacja Pracowników Transportu. W 
czasie dwóch dni 25 prelegentów z krajów partnerskich podejmowało zróżnicowane 
tematy dotyczące europejskiego transportu drogowego. Rozpoczęto od omówienia 
aspektów gospodarczych (m.in. poddano analizie dane liczbowe i stawki dotyczące 
drogowego transportu transgranicznego). 

Ciekawe wystąpienie w tej sesji zaprezentowała Wol-san Liem, przedstawicielka 
koreańskich związków zrzeszających kierowców oraz Międzynarodowej Federacji 
Pracowników Transportu, która przedstawiła warunki pracy i płacy kierowców w Ko-
rei Południowej oraz problem bezpieczeństwa kierowców, który stanowi największe 
wyzwanie w pracy tamtejszych związków zajmujących się transportem drogowym. 

Kolejnym tematem analizowanym w czasie konferencji był pakiet mobilności, czyli 
zestaw nowych przepisów regulujących transport drogowy na terenie Unii Europej-
skiej. Dotyczą one czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz zaliczania poszczególnych 
operacji transportowych, w czasie których kierowca musi otrzymywać wynagrodzenie 
zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników delegowanych. Jako że ta regulacja jest 
aktualnie wdrażana, to na konferencji przedstawiciele związków zawodowych, praco-
dawców, środowisk naukowych oraz Komisji Europejskiej omawiali praktyczne aspekty 
tego pakietu analizowane z ich perspektyw, w tym także prawnej.

Wiele czasu poświęcono problemom kierowców krajów trzecich, jako że pra-
cownicy z Ukrainy, Białorusi oraz państw Azji Centralnej (dawne republiki radziec-
kie) stanowią wysoki procent pracowników w sektorze transportowym. Stanowiło 
to przyczynek do dyskusji na temat niedoboru kierowców w kontekście warunków 
pracy w transporcie drogowym.

Droga do sprawiedliwego 
wynagradzania w transporcie

Komitet Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” w Państwowym Go-
spodarstwie Wodnym Wody Polskie wobec „zaniedbań, braku współpracy 
i bezprawia pracodawcy w zakresie płac pracowniczych” informuje pracow-
ników o wszczęciu procedur zmierzających do strajku. Zdaniem związkow-
ców pracodawca dokonał regulacji wynagrodzeń „według własnych zasad, 
nie uwzględniając uwag pracowników”.

WODY POLSKIE

Będzie protest? 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w PGW Wody Polskie uchwaliła 
przeprowadzenie referendum strajko-
wego i wezwała pracodawcę do uzu-
pełnienia funduszu płac i podniesienia 
wynagrodzeń. 

Przewodniczący Komitetu Protestacyj-
no-Strajkowego Jan Śniadek w komunika-
cie przypomniał, że „bezczynność praco-
dawcy w zakresie wzrostu wynagrodzeń w 
Gospodarce Wodnej i Wodach Polskich” 
spowodowała w 2018 roku wszczęcie spo-
ru zbiorowego przez NSZZ „Solidarność”. 
Prezes Wód Polskich Przemysław Daca 
tylko raz, w roku 2019, uzgodnił z „S” 
w ramach sporu i następnie zrealizował 
podwyższenie płac pracowniczych o 25 
procent żądanej kwoty .

„W końcu roku 2019 bez podpisa-
nia porozumienia ustalającego zasady 
podziału funduszu płac rozdysponował 
bezprawnie 6,8 mln zł, uzasadniając to 
koniecznością ich wydania w roku bie-
żącym, po czym wobec kontroli NIK 
w początkach roku 2020 nie potrafił 
wyjaśnić nadwyżki funduszu płac w 
wysokości 36,2 mln zł, zweryfikowa-
nej później do 12,1 mln zł. Również w 
roku 2020 nie wykorzystał kwoty 10,5 
mln zł z funduszu płac. W roku 2020 
wzrost kwoty funduszu wynagrodzeń 
w Wodach Polskich wyniósł 8,9 mln 
zł. Pracodawca wzrost ten zataił, nie 
podejmując jakichkolwiek czynności 
nakazanych prawem, a środki zużytko-
wał w nieznany nikomu sposób” – piszą 
związkowcy w komunikacie. Zwracają 
uwagę, iż „fundusz płac, obsługujący 

osoby wynagradzane w ramach umów 
o dzieło i umów zleceń, wzrósł w Wo-
dach Polskich prawie czterokrotnie (z 
2,1 mln zł do 8,1 mln zł w 2021 r. i 7,2 
mln zł w 2022 r.), co pokazuje kierunek 
postępowania pracodawcy, dążącego do 
uzupełniania niektórym osobom wyna-
grodzenia, albo niekontrolowanej gra-
tyfikacji prac etatowych”. 

NSZZ „Solidarność” w Wodach 
Polskich żąda jasnego i szczegółowego 
podziału całej kwoty wzrostu funduszu 
płac przyznanej ustawą budżetową oraz 
uczestnictwa organizacji w ustaleniu za-
sad podziału środków, zgodnie z ustawą 
o związkach zawodowych. 

O przenoszeniu usług pełnionych 
w ramach etatów poza Wody Polskie 
świadczy fakt, że fundusz na usługi 
obce jest prawie o połowę (200 mln zł) 
wyższy niż fundusz płac.  

„Pracodawca nadal postępuje bez-
prawnie i tak manipuluje czynnościami, 
aby w sposób samowolny i chaotyczny, 
nieprowadzący do uporządkowania sys-
temu wynagrodzeń, rozdzielać fundusz 
płac. Starania NSZZ „Solidarność” w 
Wodach Polskich o jednolity i motywa-
cyjny system wynagrodzeń są blokowane, 
odrzucane i lekceważone. Wyłącznie pro-
pagandą są oświadczenia o pracowniku 
jako najwyższym dobru Wód Polskich i 
pierwszoplanowym celu dobroczynnych 
działań pracodawcy” – czytamy w komu-
nikacie Komitetu Protestacyjno-Strajko-
wego NSZZ „Solidarność”.  

W 2018 roku, zaczynając spór, 
związkowcy domagali się 1000 zł brutto 

do płacy zasadniczej. Postulaty „zwa-
loryzowali” o czynnik wzrostu płacy 
minimalnej i żądają obecnie 600 zł 
brutto dla pracownika i 800 zł brutto 
na regulację płacową.  

Na początku marca tego roku do 
związkowców dotarła propozycja 
pracodawcy podziału pieniędzy, czyli 
podniesienie wynagrodzeń (po równo) 
400 zł brutto dla pracowników umysło-
wych i 300 zł brutto dla pracowników 
fizycznych, czyli o około 10 proc. Nie 
uwzględniając stażu pracy, stanowiska, 
zakresu obowiązków czy doświadczenia 
osób. Związkowcy zdecydowali się więc 
skorzystać z gwarantowanych prawem 
narzędzi dochodzenia swych racji. 

PGW Wody Polskie sprawuje nadzór 
nad rzekami, kanałami, wałami prze-
ciwpowodziowymi, tamami, śluzami i 
zlewniami wód w ramach administracji 
wodnej oraz odpowiada za zagospoda-
rowanie wód. PGW WP finansowane 
jest z opłat za pobór wód, z usług wod-
nych oraz z dotacji budżetu państwa. 
Wody Polskie zaplanowały na ten rok 
przychód w wysokości 1,5 miliarda 
złotych Nad przedsiębiorstwem nadzór 
sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. 
PGW WP, jednostka sektora finansów 
publicznych, w sprawach wynagrodzeń 
podlega ministrowi finansów.

(asg)

 Nad PKP Cargo i POLREGIO unosi 
się widmo strajku. Związkowcy z  KP 
Cargo SA, największego towarowe-
go kolejowego przewoźnika w kraju 
i drugiego w Unii Europejskiej, spo-
tkali się 27 kwietnia br. z prezesem 
spółki i podpisali protokół rozbież-
ności. Zaczyna się etap mediacji. 
W spółce kolejowej POLREGIO 16 
maja br. nie wyjadą pociągi – bę-
dzie strajk.

Związkowcy, reprezentujący pracow-
ników spółki PKP Cargo, domagają się 
podwyżki wynagrodzeń zasadniczych  
o 600 złotych netto dla każdego z pracow-
ników z ZUZP oraz proporcjonalnej pod-
wyżki dla pracowników wynagradzanych 

wg wskaźnika. W PKP Cargo zatrudnio-
nych jest 15 tysięcy osób. Spór zbiorowy 
trwa tam od początku marca tego roku. 
Systemowych podwyżek nie było w spół-
ce od 2019 roku. Doszło nawet do tego, że 
12 kwietnia br. związkowcy zajęli siedzibę 
PKP Cargo w Warszawie. 

27 kwietnia nowy prezes spółki Da-
riusz Seliga miał przedstawić związkom 
propozycje podniesienia pensji w dwóch 
turach: od 1 kwietnia i od 1 paździer-
nika br. Takie zobowiązanie znalazło się  
w protokole z ostatniej rundy rokowań 
z 13 kwietnia. Konkretnych kwot jednak 
nie zapisano. Spotkanie zakończyło się 
podpisaniem protokołu rozbieżności. 

– Prezes PKP Cargo raz po raz de-
klaruje dobrą wolę, z której niewiele 
wynika. Zasłania się brakiem pieniędzy 

na podwyżki płac. Jeśli nie znajdziemy 
rozwiązania i tak pociągi nie pojadą. 
Ludzie odejdą ze spółki. Szczególnie 
dotyczy to maszynistów i pracowników 
nadzoru manewrowego. Manewrowy 
na kolei obsługuje bocznice, podstawia 
wagony dla zakładów przemysłowych, 
łączy i rozłącza wagony. Bez nich ruch 
stanie się niemożliwy – tłumaczy Jan 
Majder, przewodniczący Organizacji 
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w PKP Cargo, zastępca przewodniczące-
go Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność”.

Aż 98 procent z pracowników PKP 
Cargo, którzy wzięli udział w referen-
dum strajkowym (67 proc. pracowników 
ogółem), opowiedziało się za strajkiem, 
jeśli pracodawca nie zrealizuje postula-
tów płacowych przedstawionych przez 
organizacje związkowe. Strony uznały, 
że spotkanie z 27 kwietnia br. kończy 
rokowania, a spór zbiorowy, zgodnie z 
przepisami prawa, przechodzi w etap 
mediacji w ramach sporu zbiorowego w 
PKP Cargo. Mediacje mają się zacząć do 
16 maja br. Są wykonaniem zobowiązań 
stron Zakładowego Układu Zbiorowego 

Pracy dla zatrudnionych przez centralę i 
zakłady PKP Cargo SA. 

Transport jest jedną z branż, które 
najszybciej reagują na wszelkie wahania 
rynkowe. Sytuację komplikuje wojna za 
naszą wschodnią granicą i sankcje na 
Rosję i Białoruś, utrudniające wymia-
nę towarową. Możemy się spodziewać 
dalszych ograniczeń i zmian tras prze-
jazdów. 

– Załoga popiera postulaty płaco-
we i jest gotowa przystąpić do strajku. 
To daje nam zielone światło do dzia-
łania. Chcemy rozmawiać, ale jeśli 
nie dojdziemy do porozumienia, wy-
korzystamy procedury przewidziane 
w ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, ze strajkiem włącznie. 
Oczywiście, zdajemy sobie sprawę  
z tego, że pieniędzy może być mniej  
z powodu wojny i embarga, ale czeka-
my od trzech lat na jakiś ruch w naszą 
stronę – mówi Jan Majder. Przypo-
mina, że przykładowo na terminalu 
przeładunkowym w Braniewie, przez 
który szedł m.in. rosyjski węgiel i na-
wozy sztuczne, po nałożeniu embarga 
ruch praktycznie ustał.

Dodajmy, że Kijów blokował od 
stycznia tego roku do połowy lutego 
tranzyt kolejowy z Azji do Polski (bo 
nie chcieliśmy wpuścić większej liczby 
ukraińskich tirów), co uderzało w ope-
ratorów kolejowych. Blokada ruchu ko-
lejowego na odcinku Polska – Ukraina 
nie zablokowała na szczęście udziału 
rodzimych firm w Nowym Jedwabnym 
Szlaku. Ukraińskie ograniczenia dla 
polskich firm transportowych odeszły 
w cień po rosyjskiej inwazji.

Tymczasem u największego kra-
jowego przewoźnika regionalnego  
POLREGIO (spółka z udziałami pań-
stwa i samorządów wojewódzkich) 
komitet strajkowy zapowiedział strajk 
na 16 maja br. Przewozy regionalne na 
co dzień obsługują nawet 250 tysięcy 
pasażerów.

Na sprawne negocjacje Ministerstwu 
Infrastruktury pozostało mało czasu, 
by dogadać się z kolejarzami. Chyba że  
nie będzie potrzeby robienia strajku, bo 
ludzie odejdą z pracy do konkurencji, 
przed czym przestrzega związkowy li-
der z „Solidarności”.

(asg)

PKP CARGO

Kolejarze szykują 
strajk 
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PGW Wody Polskie 
sprawuje nadzór nad 
rzekami, kanałami, wałami 
przeciwpowodziowymi, 
tamami, śluzami i zlewniami 
wód w ramach administracji 
wodnej oraz odpowiada za 
zagospodarowanie wód. 
PGW WP finansowane jest 
z opłat za pobór wód, z usług 
wodnych oraz z dotacji 
budżetu państwa. 
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Krajowa Grupa Spożywcza ma stać się silnym podmiotem przyczyniają-
cym się do wzmocnienia polskiego przemysłu rolno-spożywczego i wpro-
wadzenia równowagi obrotu między rolnikami a kupującymi płody rolne 
koncernami i sieciami handlowymi. A to oznacza wsparcie dla polskiego 
rolnictwa. 

KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA

Uporządkowanie rynku  
da bezpieczeństwo żywnościowe

Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spo-
żywczego NSZZ „Solidarność”, podczas 
kwietniowego posiedzenia członków 
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” zrelacjonował postępy 
w budowaniu holdingu spożywczego 
pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza. 

Na ukończeniu jest przeprowadzana 
przez ministra aktywów państwowych 
i ministra rolnictwa wycena spółek, na 
czele z Krajową Spółką Cukrową, któ-
re wejdą do holdingu. Krajowa Grupa 
Spożywcza powstaje na bazie wspo-
mnianej spółki, jej struktury, aktywów 
oraz zaplecza administracyjnego i bę-
dzie działać w segmentach: cukrowym, 
słodyczowym, zbożowo-młynarskim, 
skrobiowym, nasiennym i rolnym. 
Działalność zostanie zainaugurowana 
najpewniej przed sezonem zbioru i sku-
pu owoców miękkich, czyli w czerwcu 
tego roku. 

Kontynuowany jest proces dywer-
syfikacji struktury Grupy Kapitałowej 
KSC SA, holdingu spożywczego, działa-
jącego obecnie w czterech segmentach: 
cukrowniczym, zbożowo-młynarskim, 
skrobi ziemniaczanej i słodyczy. Po-
wstaje nowy podmiot generujący przy-
chody na poziomie ok. 3,5 miliarda 
złotych rocznie. Konsolidacja branży 
rolno-spożywczej wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rolników i konsumen-
tów oraz akcjonariuszy KSC SA. 

W składzie Krajowej Grupy Spożyw-
czej, oprócz Krajowej Spółki Cukrowej 
SA, posiadającej siedem cukrowni, za-
kład przetwórstwa owocowo-warzyw-
nego, terminal cukrowy oraz drukarnię 
etykiet i opakowań, znajdą się spółki: 
Danko, Małopolska Hodowla Roślin, 
Poznańska Hodowla Roślin, Elewarr, 
Kutnowska Hodowla Buraka Cukro-
wego, Pomorska-Mazurska Hodowla 
Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Na-
siennictwa Roślin Polanowice, Kom-
binat Rolny Kietrz, Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Ziemniaczanego „Trze-
meszno” Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu 
Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET”,  

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie 
„PZZ” w Stoisławiu, Zamojskie Zakłady 
Zbożowe Sp. z o.o., Fabryka Cukierków 
„Pszczółka” Sp. z o.o. i Rolnik – Krajo-
wa Grupa Spożywcza Konsument. 

Nie wiadomo jeszcze, czy krajowy 
holding przejmie lub zakupi sieć skle-
pów, by uruchomić własną sprzedaż 
detaliczną. Krajowa Grupa Spożywcza 
ma dokonywać akwizycji nowych pod-
miotów, w tym zagranicznych.

Pod koniec marca br. w obecności 
Jacka Sasina, wicepremiera i ministra 
aktywów państwowych, oraz Henryka 
Kowalczyka, wicepremiera i ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, została podpi-
sana umowa, na mocy której Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeka-
zał nadzór nad siedmioma spółkami 
z sektora rolno-spożywczego do Mini-
sterstwa Aktywów Państwowych.

W czasie konfliktu za wschodnią 
granicą widać, jak szczególne znacze-
nie ma zapewnienie zabezpieczenia 
żywnościowego polskiego rynku. Silna 
grupa spożywcza, która staje się faktem, 
będzie dużym graczem na rynku spo-

żywczym i uniezależni naszych produ-
centów od zachodnich koncernów.   

– Budowa silnych krajowych koncer-
nów jest kierunkiem, który chcemy re-
alizować w ramach konsolidacji spółek  
Skarbu Państwa – podkreśla wicepre-
mier Sasin.

Krajowa Grupa Spożywcza staje się 
jednym z ważniejszych podmiotów 
przetwórczych i handlowych oraz ma 
gwarantować godziwe wynagrodzenie 
za produkty rolne. Dla rolników naj-
większą trudnością są zmowy cenowe 
podmiotów, które wykorzystują przej-
ściowe problemy na rynku.

Budowa Krajowej Grupy Spożyw-
czej daje silne podstawy do stworzenia 
efektywnego, z punktu widzenia pro-
ducentów rolnych, przetwórstwa rol-
no-spożywczego wspierającego sprze-
daż rodzimych towarów. Połączenie 
aktywów pod szyldem Krajowej Grupy 
Spożywczej doprowadzi do powstania 
silnego podmiotu, który szerokim wa-
chlarzem działalności będzie mógł bu-
dować przewagę konkurencyjną oraz 
przyczyniać się do wzmocnienia pozycji  
polskiego rolnictwa na rynkach zagra-
nicznych. Grupa będzie także dystrybu-
torem nawozów. Ich ceny w ostatnich 
miesiącach wzrosły nawet dwukrotnie.

Na tym rozwiązaniu mają skorzy-
stać zarówno rolnicy, plantatorzy, jak 
też grupy producenckie. Pozytywne 
efekty odczujemy my – konsumenci. 
Tak przynajmniej zapowiada wicepre-
mier Sasin.  

Holding spożywczy zatrudni 4,5 
tysiąca osób. Według danych Minister-
stwa Finansów za 2021 rok, wartość 
polskiego eksportu żywności to 37,4 
miliarda euro (ok. 170 mld zł). 

Rosyjska agresja na Ukrainę z 24 
lutego br. odbija się echem na rynku 
żywności. Federacja Rosyjska i Ukra-
ina to główni producenci żywności 
w Europie.  Działania wojenne za na-
szą wschodnią granicą ograniczają eks-
port żywności z Ukrainy i Rosji. Kraje 
importujące żywność będą musiały 
poszukać nowych dostawców. W tym 
jest szansa dla naszego rolnictwa. Ale 
uwaga – jego kondycja jest nadszarp-
nięta, a ceny nawozów szybują w górę 
m.in. z powodu sytuacji na Białorusi 
i sankcji nałożonych na Mińsk, jedne-
go z głównych dostawców nawozów 
potasowych na świecie z kompanii po-
tasowej Biełaruskalij. Sama Rosja ma 12 
proc. światowego rynku nawozów azo-
towych. Ukraina i Rosja to aż 30 proc. 
światowego handlu pszenicą. Podobnie 
jest z jęczmieniem (Ukraina i Rosja to 
32 proc. globalnego handlu). Na doda-
tek 75 proc. kosztu produkcji nawozów 
azotowych stanowią koszty gazu ziem-
nego. Ten surowiec w ostatnich miesią-
cach podrożał bardzo znacznie. 

Wojna na Ukrainie spowodowała 
wzrost cen podstawowych produktów, 
wzrost kosztów produkcji i transportu, 
przerwanie łańcuchów dostaw oraz 
ograniczenie dostępności towarów. 

Artur S. Górski

Zbigniew Sikorski, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Przemysłu 
Spożywczego NSZZ „Solidarność”

– Holding ma zająć się produkcją cukru, skrobi ziem-
niaczanej, kontraktacją, skupem, przerobem i magazyno-
waniem zbóż.

Trwa uzgadnianie porozumienia społecznego w ra-
mach powstającej grupy. Zespół negocjacyjny ma dopil-
nować, by pracownicy przechodzący do holdingu nie byli 
w jakikolwiek sposób pokrzywdzeni zmianą warunków pracy i płacy.  

Jesteśmy gotowi do �nalizacji rozmów na temat umów społecznych w ramach
tworzonej grupy i do podpisania pakietu gwarancji pracowniczych. Utworzenie 
Krajowej Grupy Spożywczej nabiera realnych kształtów, a na skutek dramatycz-
nych wydarzeń za naszą wschodnią granicą staje się priorytetem dla nas, związ-
kowców, oraz dla rządu. 

Budowa Krajowej Grupy 
Spożywczej daje podstawy 
do stworzenia efektywnego, 
z punktu widzenia producentów 
rolnych, przetwórstwa rolno-
-spożywczego wspierającego 
sprzedaż rodzimych towarów. 
Połączenie aktywów pod szyldem 
Krajowej Grupy Spożywczej 
doprowadzi do powstania 
silnego podmiotu, który będzie 
mógł budować przewagę 
konkurencyjną i wzmacniać 
pozycję  polskiego rolnictwa na 
rynkach zagranicznych. 

W sektorze handlu jest około 150 tysięcy wolnych miejsc pracy. Zajęcie 
będą mogli znaleźć między innymi pracownicy z Ukrainy. Na temat warun-
ków ich zatrudnienia Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Handlu 
NSZZ „Solidarność”, wypowiedział się w Radiu Gdańsk. 

– Od lat zgłaszamy niedobór pracow-
ników. Przedsiębiorcy do tej pory twier-
dzili, że nie ma chętnych. W tej chwili 
uważamy, że spora część kobiet z Ukra-
iny, które uciekły przed wojenną traumą, 
może znaleźć tu zatrudnienie. Część z 
nich zna język polski, a więc widzimy dla 
nich dużą szansę. Dlatego jako handlo-
wa „Solidarność” wystosowaliśmy apel 
do pracodawców, żeby zatrudnienie było 
według sprawiedliwych zasad, na takich 
samych warunkach, jak polskich pra-
cowników, a nie poprzez agencje pracy 
tymczasowej, gdzie pracownicy najemni, 
którzy przychodzą do pracy, nie wiedzą, 
na ile godzin, nie mają możliwości sko-
rzystania ze zwolnienia lekarskiego, fun-
duszu świadczeń socjalnych ani opieki nad dzieckiem. Wiemy, że są to osoby, które 
przeszły traumę i chcą zaaklimatyzować się w polskim społeczeństwie, również na 
rynku zatrudnienia, i prawda jest taka, że nie wiedzą, co im przysługuje, na co mogą 
się godzić, a na co nie – podkreślał Alfred Bujara w audycji „Głos pracownika”.

Przewodniczący zauważał, że w wielu przypadkach pracownicy handlu otrzy-
mują płacę oscylującą około najniższej krajowej. 

– W wielu sieciach jest premia uznaniowa, na przykład frekwencyjna, uzależnio-
na choćby od tego, czy chorujemy. Te rzeczy oczywiście mogą być wykorzystywane. 
Wiemy o tym i stąd nasz apel o zatrudnianie, ale na takich samych warunkach, jak 
w przypadku Polaków.

Jak zwrócił uwagę, Marlena Maląg, minister pracy i polityki społecznej, powie-
działa niedawno, że pracodawcy zgłosili zatrudnienie 25 tysięcy Ukraińców (stan 
na kwiecień 2022 r.). 

– Podejrzewam, że część z nich znalazła zatrudnienie również w handlu – stwierdził 
Alfred Bujara. – Ten sektor może przyjąć sześć razy tyle pracowników, ale, co bardzo 
ciekawe, z tej informacji od pani minister wynika, że tylko 25 procent z tych 25 tysięcy 
pracowników zostało zatrudnione na umowę o pracę, a aż 73 proc. stanowią umowy 
zlecenia. To są umowy cywilnoprawne, „śmieciówki”. To dowód tego, o czym mówimy. 
Nie chcemy godzić się na takie traktowanie pracowników. Ten medal ma dwie strony: 
skoro po czasie pracownicy z Ukrainy będą pracowali na gorszych warunkach, staną się 
tańszymi pracownikami, to poniekąd będą zastępowali naszych polskich wieloletnich 
pracowników. To byłoby bardzo niekorzystne, nie chcemy się na to zgodzić. 

Przewodniczący jednocześnie  zapowiedział rozpoczęcie specjalnego projektu: powsta-
nie infolinia, której promocja odbędzie się również poprzez ulotki i osobiste kontakty. 

oprac. (tm)

HANDEL

Ukraińcy wzmocnią handel,  
ale nie mogą być tanią siłą roboczą
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Alfred Bujara

„Pozostanie sieci handlowej Auchan na rynku rosyjskim powoduje gigantyczne 
straty wizerunkowe. Obserwujemy znaczny odpływ klientów z punktów handlo-
wych, w których zatrudnieni są członkowie Związku” – pisze w liście do Edgarda 
Bonte, prezesa Auchan, handlowa „Solidarność”. Związkowcy domagają się podjęcia 
odważnej decyzji w sprawie opuszczenia przez tę markę rosyjskiego rynku.

Blisko dwa miesiące od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę są koncerny, któ-
re pozostały w kraju agresora. Poszerzają działalność, korzystając z wycofania się 
konkurencji. Dla innych parasol dyktatora stał się mniej opłacalny. 

„Atmosferę niechęci wobec Auchan potęguje kampania bojkotu firmy, prowadzo-
na przez niezależnych aktywistów pod hasłami: Nie kupuj w ich sklepach. Nie poma-
gaj Putinowi zabijać. Nie pozwól, aby twoje pieniądze służyły zabijaniu niewinnych” 
– czytamy dalej w piśmie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ „Solidarność”. „Ze zdumieniem i szokiem przyjmujemy informację, że firma, 
mająca swoją główną siedzibę w kraju, w którym ważne są ideały praw człowieka, po-
piera totalitarny, zbrodniczy system putinowskiej Rosji. Do tego bowiem sprowadza 
się każde euro lub rubel odprowadzany do rosyjskiego budżetu” – piszą związkowcy. 
Oczekują podjęcia odważnej decyzji, gdyż „działalność zagranicznych firm na terenie 
Rosji niejako legitymizuje reżim Putina i wojnę, którą on rozpoczął, a która narusza 
wszelkie zasady prawa międzynarodowego i wywołuje powszechne potępienie ze 
względu na popełniane przez wojska rosyjskie zbrodnie na ludności cywilnej”.

Za pozostawanie w Rosji spada na Auchan i Leroy Merlin ogromna krytyka. 
Wezwania do bojkotu sklepów prowadzących nadal działalność w tym kraju po-
jawiają się w Internecie. Są też symptomy strajku konsumenckiego sklepów sta-
cjonarnych.

(asg)

„Nie” dla Auchan w Rosji
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Zdarzenia zbadane zaistniałe w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

Zaległe miliony 
dla pracowników

Efektem przeprowadzonych kontroli 
było ujawnienie nieprawidłowości, co 
skutkowało wydaniem przez inspektorów 
pracy ogółem 8188 decyzji. W 131 przy-
padkach wydano decyzje wstrzymujące 
prace, a w 167 wstrzymujące eksploata-
cję maszyn. 55 decyzji dotyczyło zakazu 
wykonywania prac. W 85 przypadkach 
skierowano 206 osób do wykonywania 
innych prac.

Kontrole inspektorów pracy z OIP 
w Gdańsku dotyczyły także wypłaty wy-
nagrodzeń i innych świadczeń ze stosun-
ku pracy. W 2021 roku wydali oni między 
innymi 195 decyzji dotyczących zaległych 
wypłat dla 1006 pracowników na łączną 
kwotę 3 762 749,40 zł.

W czasie trwania kontroli inspektorzy 
pracy wydali także 754 polecenia ustne, 
w wyniku których wypłacono świadcze-
nia w kwocie 408 261,98 zł dla 341 pra-
cowników. Natomiast w wyniku realizacji  
wniosków skierowanych do kontrolowa-
nych podmiotów, udało się wyegzekwo-
wać na rzecz 1625 pracowników kwotę 
574 512,99 zł.

Skarżą się przede wszystkim byli 
pracownicy

W 2021 roku do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku wpłynęły łącz-
nie 3542 skargi i wnioski. Z czego 22,57 
proc. było zasadne, 9,32 proc. częściowo 
zasadne, a 28,18 proc. zostało uznane za 
bezzasadne. Największą grupę, bo 39,43 
proc., stanowiły skargi, w przypadku 
których niemożliwe było ustalenie ich 
zasadności.

Najczęściej skarżyli swoich pracodaw-
ców byli pracownicy (1013 skarg) i pra-
cownicy (988 skarg).

Większość skarg została złożona przez 
obywateli polskich (3265), ale w 318 przy-
padkach skargę skierowali cudzoziemcy, 
najczęściej byli to obywatele Ukrainy 
(192), Białorusi (11) oraz Rosji (7). Od-

notowano również pojedyncze przypadki 
skarg złożonych przez obywateli: Turcji, 
Kazachstanu, Armenii, Egiptu, Filipin, 
Mołdowy, Niemiec, Nigerii i Wietnamu.

Szczególnie istotnym źródłem infor-
macji dla Państwowej Inspekcji Pracy są 
związki zawodowe. W ubiegłym roku 
do OIP w Gdańsku wpłynęły od nich 54 
skargi i wnioski, dotyczyły 94 zagadnień, 
z których 48 proc. okazało się zasadne lub 
częściowo zasadne, 32 proc. bezzasadne, 
a w 19 proc. nie było możliwe ustalenie 
ich zasadności. Jeśli porównamy te liczby 
z ogólną liczbą skarg i wniosków, widać, że 
jeżeli na ich złożenie decyduje się związek 
zawodowy, to są one z reguły zasadne.

Brak wypłat i umów

Najczęściej składane do OIP w Gdań-
sku skargi dotyczyły niewypłacenia bądź 
nieterminowej wypłaty wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń ze stosunku 
pracy, a także niewypłacenia lub zaniżenia 
wynagrodzenia za zlecone godziny pracy 
zgodnie z przepisami ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę i inne.

Skarżono się również na brak umowy 
o pracę na piśmie, niewydanie lub nie-
terminowe wydanie świadectwa pracy, 
nieprawidłowości w treści świadectwa 
pracy, zawarcie umowy cywilnoprawnej 
w warunkach, w których zgodnie z art. 
22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawar-
ta umowa o pracę. Zdarzają się również 
nieprawidłowości przy rozwiązywaniu 
umowy o pracę.

Inne „grzechy” pracodawców to za-
trudnianie pracowników powyżej prze-
ciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, niezapewnienie 
dnia wolnego w zamian za pracę w dniu 
wolnym z tytułu pięciodniowego tygo-
dnia pracy czy zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
dobowym i tygodniowym.

Do przewinień pracodawców należało 
również niezgłoszenie lub nieterminowe 
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 

powierzenie wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi nieposiadającemu wymagane-
go zezwolenia na pracę.

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracodawcy nie zawsze dostarczali 
odpowiednią odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej.

Zgłaszano również nieprawidłowości 
dotyczące braku lub niewłaściwego zabez-
pieczenia stanowisk pracy przy wykony-
waniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
a także różnego rodzaju nieprawidłowo-
ści związane z prowadzeniem procesów 
technologicznych w budownictwie.

Największa liczba skarg i wniosków 
składanych do OIP w Gdańsku przez 
związki zawodowe związana była ze 
zbiorowym prawem pracy, a także z nie-
prawidłowościami dotyczącymi równego 
traktowania w zatrudnieniu  oraz nieprze-
strzegania zakazu dyskryminacji.

Upadki z wysokości i wypadki 
przy obsłudze maszyn

W ubiegłym roku w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Gdańsku zareje-
strowano 295 zgłoszeń różnych zdarzeń 
wypadkowych. Rok wcześniej zgłoszo-
no 331 wypadków, a w 2019 roku 302.

Najwięcej zaistniałych wypadków 
w 2021 roku miało miejsce w małych 
podmiotach, zatrudniających do 9 osób. 
Natomiast najbardziej „wypadkowe” 
branże to przetwórstwo przemysłowe 
oraz budownictwo.

Najczęstszymi wypadkami, do 
których doszło na terenie naszego 
województwa w ubiegłym roku, były 
upadki z wysokości podczas budowy 
i remontów obiektów budowlanych, 
a także upadki z wysokości z rusztowań 
zarówno w budownictwie, jak i w prze-
myśle stoczniowym podczas budowy 
jednostek pływających.

Często dochodziło również do wypad-
ków podczas obsługi maszyn i urządzeń. 

Spośród 119 wypadków zbadanych 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Gdańsku 106 to wypadki indywidualne, 
13 było zbiorowych. W wypadkach tych 
śmierć poniosło 13 osób, 64 to wypadki 
ciężkie, a 52 lekkie.

Przykładem wypadku zbiorowego, 
w którym była też ofiara śmiertelna, jest 
wypadek zaistniały podczas budowy jed-

nostki pływającej. Wydarzył się on pod-
czas wykonywania prac spawalniczych, 
w rejonie jednostki budowanej w suchym 
doku na terenie stoczni. Podczas spawa-
nia w osłonie argonu kołnierza na ruro-
ciągu prowadzącym do zbiornika trzech 
pracowników, obywateli Wietnamu, ule-
gło wypadkowi, jeden z nich zmarł.

W OIP w Gdańsku odnotowano 
w 2021 roku dużą liczbę ciężkich i śmier-
telnych wypadków przy pracy z udziałem 
obcokrajowców z Ukrainy, Wietnamu 
oraz Kazachstanu. Najczęstszymi przy-
czynami wypadków przy pracy obcokra-
jowców, oprócz przyczyn technicznych, 
są niewłaściwie przeprowadzone przez 
przedsiębiorców szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy lub ich brak.  

W zgłoszonych w 2021 roku do OIP w 
Gdańsku zdarzeniach wypadkowych 13 
proc. stanowiły nagłe wypadki medyczne 
(zawał mięśnia sercowego, udar mózgu 
itp.) i wypadki komunikacyjne.

Możliwości oddziaływania prewencyj-
nego pracodawców w przypadku nagłych 
wypadków medycznych są ograniczone 
i w praktyce mogą sprowadzać się do 
zapewnienia odpowiedniej opieki me-
dycznej nad pracownikami i właściwej 
organizacji pracy.

Liczba zgłoszonych wypadków w 2021 
roku w porównaniu do roku 2020 zmalała 
o około 11 proc., zmniejszyła się liczba 
wypadków śmiertelnych i zgłoszonych 
wypadków lekkich, wzrosła natomiast 
liczba wypadków ciężkich.

Układy zbiorowe w odwrocie

W 2021 roku, spośród wniosków do-
tyczących zakładowych układów pracy, 
które wpłynęły do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Gdańsku, tylko jeden do-
tyczył nowego pracodawcy, nieobjętego 
dotychczas układem zbiorowym pracy. 
Pokazuje to stagnację w dialogu społecz-
nym na poziomie zakładów pracy.

Na 31 grudnia 2021 roku w Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku 
zarejestrowanych było 437 układów zbio-
rowych pracy obowiązujących i stosowa-
nych. W ciągu ubiegłego roku wpłynęło 
80 wniosków, a zarejestrowano 82 wnio-
ski (2 z 2020 r.) dotyczące zakładowych 
układów zbiorowych pracy. 4 wnioski 
dotyczyły rejestracji układu, z czego tyl-

ko jeden u nowego pracodawcy, u które-
go jeszcze nie funkcjonował żaden układ 
zbiorowy pracy. 66 wniosków zawierało 
protokoły dodatkowe do już istniejących 
układów. W 10 przypadkach były to wpisy 
dotyczące między innymi wypowiedzenia 
lub zawieszenia układu.

Wśród regulacji układowych zgłoszo-
nych w 2021 roku odnotowano między 
innymi: zwiększanie odpisów na zakłado-
wy fundusz socjalny, w tym na emerytów 
i rencistów, lub zasilanie funduszu dodat-
kowymi środkami, przyznanie prawa do 
dodatkowej opieki medycznej, w tym 
również członkom rodziny, udzielanie 
całego urlopu wypoczynkowego oso-
bom odchodzącym na emeryturę lub 
świadczenie przedemerytalne i wypła-
cania w całości ekwiwalentu pieniężnego 
pomimo nieprzepracowania całego roku 
kalendarzowego. Inne pozytywne zapisy 
dotyczyły wprowadzania wynagrodzenia 
za dyżur domowy, zwiększenia wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, wypłaty wy-
prawki na dziecko w wysokości 1000 
zł oraz wypłaty dodatku w wysokości 
100 procent stawki godzinowej za pracę 
w systemie czterobrygadowym.

Z analizy, która znalazła się w spra-
wozdaniu Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku za rok 2021, wynika, 
że liczba wpływających wniosków o 
rejestrację oraz ich struktura świadczy 
o niezmiennie utrzymującym się tren-
dzie spadkowym dotyczącym rejestracji 
nowych zakładowych układów zbioro-
wych pracy.

Zdaniem autorów sprawozdania brak 
zainteresowania zawarciem nowych 
układów wynika w dużej mierze z braku 
tradycji oraz wypracowanych metod pro-
wadzenia dialogu społecznego w zakła-
dach pracy. Przeszkodą mogą być także 
przepisy dotyczące zasad zawierania ukła-
dów zbiorowych pracy, które nie pozwa-
lają na swobodne uregulowanie zakresu 
świadczeń pracowniczych oraz wskazanie 
w kodeksie pracy zagadnień wyłączonych 
z procesu negocjacyjnego.

Niestety, nowe układy zbiorowe pracy 
zawierają zwykle powielenie przepisów 
powszechnie obowiązujących. Istnieje 
również wyraźny trend zapisywania w 
treści układów bardzo ogólnych zasad 
wynagradzania pracowników, poprzez 
ustalenie np. liczby przeszeregowań w 

Bezpieczeństwo 
w pracy

RAPORT OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W GDAŃSKU 2021

W 2021 roku inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 
przeprowadzili 3710 kontroli w 3097 podmiotach, które łącznie zatrudniały 
205 564 osoby, w tym 167 913 w ramach stosunku pracy. W marcu tego roku 
opublikowane zostało sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku za rok 2021.

Duża część wypadków zdarza się w wyniku nieprawidłowej obsługi maszyn.
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C – Przetwórstwo przemysłowe,
F – Budownictwo,
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
H – Transport i gospodarka magazynowa,
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
J – Informacja i komunikacja,
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
P – Edukacja,
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
S – Pozostała działalność usługowa.

Liczba pracujących 
wg sekcji Polskiej 
Klasyfikacji 
Działalności (PKD)

C
24 130; 3%

F
154 034

20%

G
95 168

12%

H
122 741

16%

J
31 739

4%

L
27 188

4%

M
22 142

3%

N
52 624; 7%

I
45 576

6%

P
27 506

4%

Q
86 525

11%

S
76 535

10%

Państwowa Inspekcja Pracy jest instytucją powołaną do sprawowania nadzoru i 
kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jej strukturę organizacyjną tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okrę-
gowych inspektoratów pracy oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 
im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku obejmuje swoją działalnością obszar 
województwa pomorskiego (powierzchnia 18 310,34 km kw., co stanowi 5,8 proc. 
powierzchni Polski).

W skład struktury Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, oprócz siedziby 
w Gdańsku, wchodzą cztery oddziały terenowe zlokalizowane w Gdyni, Wejhero-
wie, Słupsku i Starogardzie Gdańskim. Ponadto w strukturze okręgu działa Sekcja 
Badań Środowiska Pracy wykonująca pomiary czynników szkodliwych w środowi-
sku pracy kontrolowanych podmiotów na potrzeby czynności prowadzonych przez 
inspektorów ze wszystkich okręgowych inspektoratów. Łącznie Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Gdańsku zatrudnia 171 osób, w tym 105 pracowników z uprawnieniami 
kontrolno-nadzorczymi.

Według danych uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Gdańsku na terenie 
działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku zarejestrowano działalność 
331 929 podmiotów, które zatrudniają 865 441 osób. Statystyki wskazują, iż pomimo 
utrudnień związanych ze stanem pandemii liczba podmiotów zarejestrowanych na 
terenie województwa pomorskiego wzrosła o 13 411 firm. Najliczniejszą grupą są 
podmioty zatrudniające do 9 pracowników, których liczba według stanu na 31 grud-
nia 2021 r. wynosiła 321 845 i w których pracuje łącznie 865 441 osób. Natomiast 
w 236 zarejestrowanych podmiotach zatrudniających 250 i więcej osób pracowało 
łącznie 178 817 osób. Zdecydowana większość, to jest 96,1 proc. podmiotów, na-
leżała do sektora prywatnego.

Państwowa 
Inspekcja Pracy Wyszczególnienie 2020 2021

Liczba kontroli skargowych 985 1377

Liczba wystąpień
zawierających wniosków

370 
976 

536
1359

Liczba nakazów na piśmie
Liczba:

decyzji pisemnych
decyzji ustnych

79 

214 
89 

102

328
163

Liczba mandatów
Zawierających:

wykroczeń
na łączną kwotę

169 

331 
201 150 zł 

227

419
287 600 zł

Wnioski o ukaranie do sądu
dotyczące liczby wykroczeń

29 
86 

31
111

Środki wychowawcze
dotyczące liczby wykroczeń

126 
178 

140
178

Liczba kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy w roku 2021 (w porównaniu do roku 2020) oraz 
zastosowane w ich wyniku środki prawne 

roku, zasad współpracy ze związkami itd., 
z równoczesnym unikaniem wpisywania 
w treści układu tabel konkretnych stawek 
wynagrodzeniowych. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdań-
sku wskazuje, że umieszczanie w tabeli 
zaszeregowania wyłącznie najniższej 
obowiązującej stawki wynagrodzenia 
– bez wskazania dla danej grupy zasze-
regowania górnej granicy wynagrodze-
nia – umożliwia pracodawcy ustalanie 
konkretnego wynagrodzenia na dowol-
nym poziomie. Podobny skutek wywo-
łują postanowienia wyłączające z układu 
zasady wynagradzania pewnych grup 
pracowniczych – najczęściej dotyczy to 
albo tzw. wyższych stanowisk albo pra-
cowników o wysokich, rzadko spotyka-
nych kwalifikacjach lub umiejętnościach 
– z równoczesnym nadaniem pracodaw-
cy uprawnień do samodzielnego regu-
lowania wysokości wynagrodzeń tych 
pracowników. Takie kształtowanie zasad 
wynagradzania pozwala pracodawcy na 
swobodne ustalanie wynagrodzeń pra-
cowników z jednej strony, z drugiej zaś 
nie pozwala na ustalenie na podstawie 
układu indywidualnych warunków 
umowy o pracę.

We wnioskach dotyczących zmian 
w  uzp pojawiają się próby wprowadzenia 
zapisów zobowiązujących pracowników 
do nieujawniania wysokości swoich za-
robków, z powołaniem się na tajemnicę 
służbową lub tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Pracodawcy coraz częściej dążą do wpro-
wadzenia tzw. wynagrodzenia gwaran-
cyjnego, natomiast pozostała część wyna-
grodzenia pozostanie jako wynagrodzenie 
uzależnione od rzeczywistego zaangażo-
wania pracownika w pracę.

Związkowcy spierają się 
z pracodawcami o płace 
i warunki pracy

Warunki pracy i płacy to główne 
kwestie, które były tematem sporów 
zbiorowych zgłoszonych w 2021 roku do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdań-
sku. W zeszłym roku zgłoszeń o wejście 
w spór zbiorowy wobec pracodawcy było 
45, natomiast powiadomień o zakończeniu 
sporu zbiorowego było 7.

Prawo do prowadzenia sporów zbioro-
wych z pracodawcą mają tylko pracownicy 
zorganizowani w związek zawodowy. W 
sporze może uczestniczyć cała załoga lub 

jej część jednego lub większej liczby zakła-
dów pracy, a czasem cała branża. Obok 
żądań dotyczących warunków pracy, płac 
lub świadczeń socjalnych spór zbiorowy 
może dotyczyć również praw i wolności 
związkowych pracowników. W ramach 
prowadzonego sporu pracownicy zorgani-
zowani w związek zawodowy mają prawo 
do ogłoszenia strajku. Jednym z warunków 
ogłoszenia strajku jest wyczerpanie moż-
liwości rozwiązania sporu zbiorowego na 
drodze negocjacji.

W ubiegły roku na terenie działania 
OIP w Gdańsku najwięcej zgłoszonych 
sporów zbiorowych dotyczyło pracodaw-
ców z obszaru administracji publicznej, 
obrony narodowej i obowiązkowego za-
bezpieczenia społecznego (21 zgłoszone 
spory), 10 sporów dotyczyło zakładów 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 6 
– transportu i gospodarki magazynowej, a 
5 – przetwórstwa przemysłowego.

Organizacje związkowe w 45 sporach 
zgłosiły łącznie 133 żądania. 68 postula-
tów związanych było z warunkami płacy, 
w tym przede wszystkim podwyżek wy-
nagrodzenia oraz świadczeń związanych z 
zachorowaniami na COVID-19 (68 postu-
latów), niewiele mniej, bo 64, to postulaty 
polepszenia warunków pracy, między in-
nymi nielimitowanego dostępu do atesto-

wanych środków ochrony indywidualnej, 
wprowadzenia dłuższych przerw w pracy 
dla oddziałów covidowych. Tylko w jed-
nym przypadku postulat dotyczył praw i 
wolności związkowych, a konkretnie prze-
strzegania przepisów ustawy o związkach 
zawodowych w zakresie zarówno konsul-
towania zasad wynagradzania, jak i innych 
zagadnień wymagających współpracy ze 
związkami. W trzech przypadkach pra-
codawcy informujący o zaistnieniu sporu 
zbiorowego nie podali danych o żądaniach 
wysuwanych przez związki zawodowe.

Z analizy przeprowadzonej przez 
OIP w Gdańsku wynika, że organizacje 
związkowe kładły największy nacisk na 
podwyższanie w pierwszej kolejności 
wynagrodzenia zasadniczego, kwotowo 
lub procentowo. I tak najmniejszą kwotą 
wskazaną w inicjowanym sporze zbioro-
wym była kwota 200 zł na etat. W pozo-
stałych przypadkach pojawiały się wyższe 
kwoty, to jest 800 zł i więcej.

Wśród żądań pojawiły się również 
postulaty przyjęcia zasady podwyższania 
wynagrodzenia procentowo, np. 7 proc. 
dla wszystkich pracowników, 25 proc. dla 
wybranych grup zawodowych, a także 
postulaty podnoszenia wynagrodzenia 
do poziomu maksymalnego określonego 
w tabeli wynagrodzeń, a także waloryzacji 
wynagrodzeń o stopień inflacji.

W sporach zbiorowych pojawiły się 
także żądania wysuwane przez organiza-
cje związkowe, szczególnie w podmiotach 
leczniczych i w domach opieki społecznej, 
dotyczące podjęcia szerokich działań ma-
jących na celu właściwe zabezpieczenie 
pracowników przed COVID-19.

W roku 2021 Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku otrzymał powiadomie-
nie o zakończeniu 7 sporów zbiorowych. 
W czterech przypadkach spory zbiorowe 
zakończyły się zawarciem porozumień. 
W jednym z nich pracodawca zgodził się 
na podwyższenie wynagrodzenia, to jest 
stawki godzinowej o 2,50 zł w transporcie 
miejskim. W innym porozumieniu zapi-
sano, że minimalna stawka godzinowa 
dla pracowników produkcyjnych będzie 
wynosiła 25 zł brutto za godzinę, a po-
nadto u pracodawcy zaplanowano ogólny 
wzrost wynagrodzeń o 7 proc. W pozo-
stałych dwóch zawiadomieniach o zakoń-
czeniu sporu zbiorowego zawarto jedynie 
informację o podpisaniu porozumienia 
przewidującego wzrost wynagrodzeń.

Małgorzata Kuźma
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Na zdjęciu: remont dachu wykonywany przez pracowników, którzy w żaden sposób 
nie są chronieni przed upadkiem z wysokości. 

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, 
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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Godzinowe koszty pracy w euro, rok 2021  
dla całej gospodarki, dla przedsiębiorstw  
powyżej 10 pracowników
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W Polsce w 2021 roku średni koszt 
godziny pracy wynosił  11,5 euro. 
Daje nam to 22. pozycję wśród kra-
jów Unii Europejskiej. W Norwegii 
godzina pracy kosztowała ponad-
czterokrotnie więcej i oszacowana 
była na 51,1 euro.

W Europie z roku na rok wzrasta-
ją koszty pracy. Według Eurostatu w 
ubiegłym roku średni koszt godzinowy  
pracy w Unii Europejskiej oszacowano 
na poziomie 29,1 euro,  w strefie euro 
był wyższy i wyniósł 32,8 euro. W 2020 
roku było to odpowiednio 28,6 i 32,4 
euro. Tak więc w 2021 roku w porów-
naniu z rokiem 2020 godzinowe koszty 
pracy na poziomie całej gospodarki wy-
rażone w euro wzrosły o 1,7 proc. w UE 
i o 1,2 proc. w strefie euro.

Koszty pracy rosną, ale okazuje się, 
że nie wszędzie, takimi wyjątkami są 
Włochy, gdzie praca potaniała o 1,6 
proc. i Hiszpania (spadek o 0,3 proc.). 
Najwięcej koszty pracy wzrosły  na Li-
twie (+12,5 proc.), Estonii (+6,5 proc.), 
Cyprze i Słowenii (po +6,2 proc.) oraz 
Łotwie (+6,1 proc.). W Polsce w 2021 
roku koszty pracy podrożały o 5,3 
proc.

Wciąż istnieje duża dysproporcja 
pomiędzy krajami tzw. starej Unii a kra-
jami naszego regionu. Najmniej średnio 
za godzinę pracy płacono w Bułgarii (7 
euro) i Rumunii (8,5 euro), następ-
nie na Węgrzech (10,2 euro), Łotwie 
i  Chorwacji (11,2 euro), Litwie (11,3 
euro), Polska znajduje się na 7. pozycji 

od końca ze średnim kosztem godziny 
pracy 11,5 euro.

Wśród krajów Unii Europejskiej 
najwyższe koszty pracy są w Danii (46,9 
euro), Luksemburgu (43 euro) i Belgii 
(41,6 euro). Wśród krajów europej-
skich najwięcej kosztuje godzina pracy 
w Norwegii – 51,1 euro.

Na koszty pracy składają się głów-
nie płace i wynagrodzenia oraz koszty 
pozapłacowe (np. składki na ubezpie-
czenia społeczne). Udział kosztów po-
zapłacowych w całkowitych kosztach 
pracy jest różny w poszczególnych kra-
jach i waha się od 3,7 proc. do nawet 32 
proc. Dla całej gospodarki to 24,6 proc. 
w UE i 25,1 proc. w strefie euro.

Najmniejsze koszty pozapłacowe 
są na Litwie (3,7 proc.) i Irlandii (8,7 
proc.), a najwyższe w Szwecji (32 proc.), 
Francji (31,9 proc.) i Włoszech (28,3 
proc.). W Polsce koszty pozapłacowe 
stanowiły 18,3 proc. ogólnych kosztów 
pracy. 

Tak więc w Polsce w 2021 roku 
godzina pracy kosztowała 11,5 euro, 
z czego 9,4 euro przypadało na płace 
i wynagrodzenia, a 2,1 euro na koszty 
pozapłacowe.

Małgorzata Kuźma

W Polsce koszty pracy wciąż niskie  

Norwegia należy do najbogatszych krajów świata. Pod wzglę-
dem PKB na mieszkańca według danych za 2020 rok znajdo-
wała się na 4. miejscu na świecie (67 989 USD). To niewielkie 
pod względem ludności państwo (niecałe 5 mln) swoje bogac-
two opiera przede wszystkim, choć nie jedynie, na olbrzymich 
zasobach naturalnych. To, co jest charakterystyczne dla Króle-
stwa Norwegii, to fakt, że dochody z bogactw naturalnych słu-
żą całemu społeczeństwu, a nie wybranej grupie obywateli.

Bogactwa naturalne Norwegii  
służą wszystkim obywatelom 

W 2020 roku Norwegowie dziennie 
wydobywali ponad 1,7 miliona baryłek 
ropy naftowej, co dawało im 13. miej-
sce na świecie. Gdyby przeliczyć to 
wydobycie na jednego mieszkańca, to 
Norwegia znalazłaby się na 5. miejscu 
na świecie. Wśród krajów europejskich 
to skandynawskie państwo wyprzedza 
tylko Rosja. Jeszcze lepiej jest pod 
względem eksportu gazu ziemnego, 
tutaj Norwegia zajmuje 3. miejsce na 
świecie.

W Norwegii ropa naftowa i gaz 
ziemny stanowią aż 41 proc. eksportu 
i 14 proc. Produktu Krajowego Brutto. 
Eksploatacją złóż ropy naftowej, ale 
również cynku, żelaza i ołowiu, zajmu-
ją się w dużej części firmy państwowe. 
Gospodarka tego państwa to nie tylko 
przemysł wydobywczy, ale także rybo-
łówstwo, leśnictwo i przemysł elektro-
chemiczny.

Złoża bogactw naturalnych odkryto 
w Norwegii stosunkowo niedawno, bo 
dopiero w latach 60. XX wieku. W 1972 

roku utworzono Norweski Dyrektoriat 
Naftowy (OL) , a także jedną spółkę 
z sektora paliw, Statoil. Celem działal-
ności dyrektoriatu miała być przede 
wszystkim dbałość, by profity z wydo-
bycia bogactw naturalnych służyły ca-
łemu społeczeństwu, ale także troska o 
środowisko naturalne. I właśnie fakt, że 
dochody z bogactw naturalnych służą 
wszystkim obywatelom, a nie wąskim 
elitom, wyróżnia ten bogaty skandy-
nawski kraj.

Oczywiście można powiedzieć, że 
nie sztuka być bogatym państwem, jak 
się ma tak duże zasoby bogactw natu-
ralnych. Jednak przykład wielu krajów 
pokazuje, że bogate zasoby naturalne 
nie przekładają się wprost na bogactwo 
obywateli, a na pewno nie oznaczają 
równego podziału dochodów. W wielu 
krajach, które oparły Produkt Krajowy 
Brutto na eksporcie paliw, na przykład 
Nigerii, Iranie czy Arabii Saudyjskiej, 
nastąpiło gwałtowne rozwarstwienie 
społeczeństwa.

W Norwegii udało się uniknąć tej 
pułapki i obecnie ten kraj szczyci się 
jednym z najniższych wskaźników nie-
równości społecznej (indeks Giniego), 
który określa rozkład dochodów w spo-
łeczeństwie. Im większa jest jego war-
tość, w tym nierówność w dochodach 
jest większa. Wskaźnik w Norwegii 
w 2019 roku wynosił 0,254 i był jednym 
z najniższych na świecie.

W 2019 roku Norwegia miała również 
najwyższy wskaźnik rozwoju społecznego 
(HDI). Zaszczytne pierwsze miejsce pod 
względem HDI dzięki poziomowi w wy-
sokości 0,957  państwo to zajęło już po raz 
18. na trzydzieści edycji badań. Wskaźnik 
ten ocenia kraje na trzech płaszczyznach: 
„długie i zdrowe życie” (long and healthy 
life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni 
standard życia” (decent standard of li-
ving). W tym wskaźniku im bliżej war-
tości 1, tym lepiej. Polska uplasowała się 
na 35. miejscu, ze wskaźnikiem wynoszą-
cym 0,855.

Małgorzata Kuźma

Nie wiadomo, dlaczego Alfred Nobel nie 
powierzył przyznawania Pokojowej Nagro-
dy Nobla  swoim rodakom – Szwedom – ale 
wybrał grupę wskazywaną przez norweski 
parlament. Nagrody Nobla w dziedzinie  
fizyki, chemii, fizjologii (lub medycyny) 
czy literatury przyznają szwedzkie gremia 
naukowców, natomiast o tym, do kogo trafi 
Pokojowa Nagroda Nobla decyduje Nor-
weski Komitet Noblowski, którego pięciu 
członków jest wyznaczanych przez Storting 
– norweski parlament.

Może na decyzji Alfreda Nobla zaważył 
fakt, że to właśnie norwescy parlamenta-
rzyści jako pierwsi przegłosowali poparcie 
dla międzynarodowego ruchu pokojowe-
go. A może to, że już za jego czasów Nor-
wegia postrzegana była jako kraj niezależ-
ny, położony na peryferiach Europy, a co 
za tym idzie, z dala od wielkiej polityki.  

Decyzje Norweskiego Komitetu 
Noblowskiego są często krytykowane 
za stronniczość i brak obiektywizmu, 
jednak co roku cały świat czeka na 
ogłoszenie werdyktu.

„Dysponowanie” najważniejszą na-
grodą pokojową zobowiązuje i również 
w dzisiejszych czasach Królestwo Nor-
wegii stara się pełnić rolę pośrednika 
w łagodzeniu i rozwiązywaniu sporów 
na arenie międzynarodowej.

Norweski model pokojowej media-
cji polega nie na sile, ale na budowaniu 
wzajemnego zaufania. Dobre postrze-
ganie tego skandynawskiego państwa 
jako mediatora w konfliktach ma swoje 
źródła między innymi w fakcie niepo-
siadania przez to państwo przeszłości 
kolonialnej, a więc braku obciążeń hi-
storycznych.  Norwegia budzi zaufanie 
i nie jest podejrzewana o nieuczciwe 
motywacje. Inną charakterystyczną 
cechą norweskiego modelu prowadze-
nia mediacji jest oparcie na kooperacji 
między państwem a sektorem NGO. 
Nie bez znaczenia jest też „charakter 
narodowy” Norwegów. Z jednej strony 
pewna powściągliwość i niepoddawanie 
się emocjom, z drugiej zaś empatia.

(mk)

Norwegia mecenasem 
pokoju na świecie

Projekt otrzymał do�nansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021,
w ramach programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.
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Największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa położona jest na Pomorzu, w Czymanowie nad Jeziorem 
Żarnowieckim. W tym wydaniu „Magazynu Solidarność”, w ramach naszego cyklu, prezentujemy działalność Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Wodnej Żarnowiec. 

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA ODDZIAŁ ELEKTROWNIA WODNA ŻARNOWIEC W CZYMANOWIE 

Związkowcy  
pod wysokim napięciem
Wielu osobom hasło „Żarnowiec” 

może kojarzyć się z niedokończoną 
budową planowanej pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej. Ale to także elek-
trownia wodna, która wykorzystuje 
do swojej pracy, jak informuje PGE, 
spiętrzone wody Jeziora Żarnowiec-
kiego, czyli tzw. zbiornik dolny, oraz te 
sztucznie magazynowane na pobliskim 
płaskowyżu, czyli tzw. zbiornik górny. 

Miejsce i okolica stanowią atrakcję 
turystyczną, o której informują m.in. 
agencje województwa pomorskiego, 
prezentując zdjęcia lotnicze. Jest to o 
tyle istotne, że dopiero z tej perspek-
tywy, a nie z ziemi widać, iż wodę do-
prowadzają cztery rurociągi, z których 
każdy ma ponad kilometr długości. 
Równie ogromna jest ich średnica, wy-
nosząca ponad siedem metrów. 

„Maksymalny przepływ wody czte-
rema rurociągami wynosi 700 metrów 
sześciennych na sekundę, czyli tyle, ile 
wynosi średni roczny przepływ Wisły 
w okolicach Warszawy” – podają in-
formatory.

Trzeba jednocześnie pamiętać o in-
nej perspektywie. To zagrożenia, z ja-
kimi styka się każdy lub prawie każdy 
pracownik elektrowni. 

– Bez pozwolenia przełożonego 
można wykonywać tutaj tylko dwie rze-
czy. Po pierwsze, ratować ludzkie życie, 
a po drugie, ratować mienie. Wszystkie 
inne prace wykonywane są na polecenie 
– mówi Robert Bartodziejski, przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w PGE Energia Odnawialna 
SA Oddział Elektrownia Wodna Żarno-
wiec w Czymanowie. 

Ma to swoje plusy dla pracowników, 
jak i spraw, o które czasami w niektó-
rych firmach „Solidarność” musi wal-
czyć.   

– Jako związek działamy przede 
wszystkim na rzecz pracowników, 
trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie 
zagadnienia związane z BHP, regulami-
nami, normami, a także prawa pracy są 
w elektrowni przestrzegane. Nie zdarza 
się, abyśmy mieli z tym jakiś problem 
– dodaje Bartodziejski.

Żeby było bezpiecznie

Specyfika zakładu wpływa więc po-
średnio na działanie związku. Podobna 
sytuacja jest przykładowo w położonej 
kilkadziesiąt kilometrów dalej swa-
rzewskiej oczyszczalni ścieków, której 
działalność również może powodować 
zagrożenia. 

„Nie zdarza się, żebyśmy robili coś 
sami, bez polecenia. Są procedury, li-
czy się człowiek i jego życie. Kiedyś 
wszystko wykonywało się ręcznie, dziś 
pracodawca kupuje sprzęt, który ma 

wykonywać pracę. Możemy więc lepiej 
i bezpieczniej pracować” – mówił dwa 
lata temu na łamach „Magazynu” prze-
wodniczący KZ w swarzewskiej oczysz-
czalni Mariusz Topór. 

W Żarnowcu bezpieczeństwo nie 
jest kwestią ostatnio wprowadzanych 
zmian. W miejscu, gdzie znajduje się 
infrastruktura krytyczna, przepisy są 
dokładnie przestrzegane od lat.  

– U nas zawsze tak było, ponieważ 
w takim zakładzie jak elektrownia 
wodna bezpieczeństwo jest kluczową 
rzeczą – zwracają uwagę członkowie 
KZ. – Jeśli ktoś popełniłby błąd, to 
będzie on oddziaływać na wiele osób, 
ponieważ występują tutaj wysokie 
napięcia. Każda ewentualna pomyłka 
człowieka może skutkować poważ-
nym wypadkiem. Jesteśmy pewni, że 
tak jest w energetyce w całej Polsce, 
prace, które się wykonuje, są realizo-
wane pod specjalnym nadzorem i na 
polecenie. Nikt nie robi niczego ad hoc 
na zasadzie „idę i robię”. 

Odmienność tej firmy przejawia 
się nie tylko w podejściu do zasad, ale 
także w składzie członków Związku. 
Do „Solidarności” należą tutaj bowiem 
także emeryci. 

– To siedem osób, które zostały z na-
mi. Widzą naszą dobrą pracę, przyjeż-
dżają na wybory i spotkania – opowiada 
przewodniczący. 

Mimo przejścia na emerytury pozo-
stali w Związku i czasem doradzają. Do-
świadczenie robi swoje, seniorzy mogą 
pomóc w bieżących sprawach. 

Samo uzwiązkowienie nie należy do 
niskich, ponieważ do „Solidarności” 
należy ponad 30 procent pracowników 
elektrowni. 

Związek otwarty 

– Ludzie utożsamiają się z „Solidar-
nością” – mówi Robert Bartodziejski. 
– Mamy nie tylko starszych pracowni-
ków, ale również młodsze osoby. Choć 
ich trudniej przyciągnąć do Związku, 
może myślą o tym w inny sposób, ale 
staram się stosować nowoczesne meto-
dy – dodaje. 

Robert Bartodziejski założył stro-
nę KZ na Facebooku i prowadzi swoje 

działania w sposób otwarty, a wszystki-
mi sprawami dzieli się z innymi. 

– Nie ma u nas spraw trudnych, 
kluczowych, które mogą występować 
w innych zakładach, ale i tak informu-
ję pracowników na bieżąco o każdym 
moim ruchu. Nie jest więc tak, że „So-
lidarność” zamknęła się na inne osoby; 
przewodniczący działa, a „chłopaki” nie 
wiedzą, co się dzieje. Nie. Tutaj każdy 
może o coś zapytać, niezależnie od tego, 
czy należy do Związku, czy nie. Udzie-
lam wówczas informacji nad czym w 
danej chwili pracujemy. I właśnie w ten 
sposób staram się prowadzić Związek 
– opowiada pan Robert.  

Odnotujmy, że w elektrowni działa 
również drugi związek zawodowy, więc 
„Solidarność” nie jest tu jedyna. 

– Część osób chciała jego utwo-
rzenia i podjęła taką decyzję, ale i tak 
współpracujemy. Działamy wspólnie 
na rzecz innych i każdy z nas się doga-
duje. Jeśli występują jakieś problemy, to 
wspólnie je rozwiązujemy – mówi prze-
wodniczący KZ. 

Na szczęście nie zdarzają się poważ-
ne kłopoty, a sprawy wymagające roz-
mów czy negocjacji dotyczą na przykład 
poziomu wynagrodzeń w elektrowni. 

– Nie jest tak, że nagle będziemy się 
kłócić z zarządem czy dyrekcją – za-
strzega przewodniczący.

Zresztą takie spokojne rozmowy 
miały miejsce już wcześniej. 

– Z efektem pozytywnym, ponieważ 
dyrekcja widzi, co się dzieje na rynku i 
działa racjonalnie. Szefostwo wie także, 
że u nas pracownicy podchodzą do pra-
cy jak do służby. To przecież elektrow-
nia, która działa 24 godziny na dobę i 
ludzie są tutaj przez cały czas, w dni ro-
bocze i w niedziele czy święta. Zawsze 
ktoś jest na miejscu, nie ma sytuacji, że 
zespół przychodzi na godzinę 8, a wy-
chodzi o 15. Specyfika funkcjonowania 
elektrowni jest taka, że każdy mocno się 
udziela. A do tego trudno jest zdobyć 

zawód, ucząc się tylko w szkole. Oczy-
wiście można ukończyć na przykład 
politechnikę, ale i tak trzeba zdobyć 
doświadczenie, żeby móc pracować 
w takim miejscu. 

W Żarnowcu, jak dodaje przewodni-
czący Komisji Zakładowej, z elektrow-
nią utożsamiają się wszyscy pracownicy, 
od dyrekcji, przez specjalistów po pra-
cowników fizycznych. Jeśli więc zdarza 
się sytuacja nagła i trzeba przyjechać na 
wezwanie, to nie ma z tym problemu. 

– Tak więc, jeśli jest jakiś kłopot, to 
udaje się go rozwiązać, a relacje Związ-
ku i dyrekcji są poprawne. Dyrektor 
również pracuje tutaj długo, więc spra-
wy pracownicze są od dawna dogra-
ne, a przestrzeganie regulaminów czy 
obowiązujących procedur wychodzi na 
dobre każdemu z nas – mówi przewod-
niczący. 

Ceny idą w górę 

Plany działania Komisji Zakładowej 
w elektrowni są związane z obecną sytu-

acją gospodarczą w Polsce oraz Europie, 
a więc rosnącymi cenami. Trzeba skupić 
się na podwyżkach wynagrodzeń. 

– Koszty życia, w tym samych do-
jazdów do pracy, jak i najzwyklejszych 
artykułów spożywczych rosną, więc 
chodzi nam o to, aby wyrównywać wy-
nagrodzenia. To jest nasz cel – informu-
je przewodniczący. 

Dodajmy, że firma nie oferuje zor-
ganizowanych dojazdów do pracy 
(elektrownia znajduje się na uboczu 
głównych szlaków), ale niektórzy pra-
cownicy jeżdżą wspólnie. 

– Nasza elektrownia jest ekologicz-
na, pracownicy również, a przy okazji 
oszczędzają na dojazdach i amortyzacji 
samochodów – mówi związkowiec. 

Co roku żarnowiecka Komisja Za-
kładowa uczestniczy w obchodach 
rocznicowych w Strzebielinku, gdzie w 
okresie stanu wojennego znajdował się 
ośrodek internowania. Przedstawicieli 
firmy można zawsze zobaczyć tam z so-
lidarnościowym sztandarem. 

Tomasz Modzelewski

– To jest, jakby powiedział Zbigniew Boniek, top zakład. Życzę każdemu, żeby 
mógł pracować i rozwijać się w takim miejscu – mówi przewodniczący Robert 
Bartodziejski. 

Komisja Zakładowa 
Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PGE Energia Odna-
wialna SA Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie jest Robert Bartodziejski. – To 
moja pierwsza kadencja – mówi przewodniczący, który do Związku należy od wie-
lu lat. – Wstąpiłem do „Solidarności” 20 lat temu, gdy rozpocząłem pracę w Stoczni 
Gdańskiej. Później przeniosłem się do Stoczni Gdynia, gdzie również należałem do 
Związku. Można więc powiedzieć, że jestem w „S” od zawsze. Gdy stocznia upadła, 
szukałem nowego miejsca pracy i znalazłem je w elektrowni. W wyborach przeko-
nałem ludzi do siebie – opowiada.

Zastępcą przewodniczącego jest Lech 
Rutkowski, skarbnikiem Małgorzata 
Reszka. W skład komisji wchodzą 
także Janusz Klamecki oraz Krzysztof 
Czaja. 

Naturalnym zbiornikiem dolnym elektrowni jest Jezioro Żarnowieckie. Całkowita 
jego powierzchnia wynosi 1470 hektarów, a pojemność 121 milionów metrów 
sześciennych – można przeczytać w informatorze turystycznym województwa 
pomorskiego. – Przez całą długość jeziora, z południa na północ, przepływa rzeka 
Piaśnica. Od strony zachodniej wpływa natomiast Struga Bychowska. Największa 
głębokość jeziora wynosi 19,4 metra. Poziom zwierciadła wody w jeziorze zmienia 
się w rytm zmian cyklu pracy elektrowni, a różnica między poziomem najwyższym a 
najniższym wynosi około jednego metra.
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CYTAT MIESIĄCA

MIESIĄC W LICZBACH
6665,64 zł – wyniosło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w marcu 
tego roku. W porównaniu z lutym 
2022 r. wzrosło o 7,2 proc.

5,4 proc. – to marcowa stopa 
bezrobocia rejestrowanego według 
szacunków Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej. W porównaniu z 
lutym tego roku spadła o 0,1 proc.

17,3 proc. – o tyle wyższa była 
produkcja sprzedana przemysłu w 
marcu 2022 r. w porównaniu z analo-
gicznym miesiącem ubiegłego roku.

11 proc. – o tyle droższe były towary 
i usługi konsumpcyjne w marcu 
tego roku w porównaniu z marcem 
zeszłego roku.

17,4 proc. – o tyle spadła liczba 
rejestracji nowych aut osobowych w 
Polsce w marcu 2022 r. w porówna-
niu z marcem 2021 r.

20 proc. – o tyle wyższe były ceny 
produkcji sprzedanej przemysłu w 
marcu tego roku w porównaniu z 
marcem roku ubiegłego.

10,4 proc. – o tyle wzrosły ceny 
produkcji budowlano-montażowej 
w marcu 2022 r. w porównaniu z 
marcem 2021 r.

9,6 proc. – o tyle droższa była żyw-
ność w marcu tego roku w porówna-
niu z marcem zeszłorocznym.

LICZBA MIESIĄCA

6,5 mld euro

Wolontariat – korzyści 
niematerialne

Doświadczony pracownik to skarb
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Mamy olbrzymi potencjał, tkwiący przede wszystkim w ludziach, 
zarówno Polakach, jak i Ukraińcach, ale i naszych sąsiadach: Litwi-
nach, Łotyszach i Estończykach. Wierzę, że jesteśmy w stanie budować 
w naszej części Europy wielką wspólnotę narodów, o jakiej mocy uczy 
nas nasza historia.

Prezydent Andrzej Duda podczas tegorocznych  
uroczystości rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 maja

60 proc.

58 proc.

57 proc.

54 proc.

są cennym zasobem dla �rm

to zazwyczaj dobrzy specjaliści

chętnie dzielą się 
doświadczeniem z młodszymi

to najbardziej lojalni pracownicy

Według respondentów Pracuj.pl pracownicy po 50 roku życia…
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W przestrzeni medialnej często poja-
wiają się opinie o kulcie młodości, który nie 
omija pracy. Słyszymy, że pracodawcy wolą 
zatrudniać młode osoby ze względu na ich 
energię, kreatywność, zdolność do zmiany 
kwali�kacji, a często również lepsze wy-
kształcenie. Tymczasem z badania Pracuj.
pl „Zawodowy styl życia” wynika, że wielu 
przedsiębiorców ceni dojrzałych pracow-
ników. Biorący udział w badaniu szefowie 

podkreślali, że pracownicy po pięćdziesiąt-
ce często są dobrymi specjalistami. Co wię-
cej, chętnie dzielą się z młodszymi kolegami 
zarówno wiedzą, jak i doświadczeniem. 
Pracodawcy cenią też ich dużą lojalność 
– dojrzali pracownicy doceniają stabilność 
zatrudnienia, bezpieczeństwo i dobrą at-
mosferę. W związku z tym są gotowi pozo-
stać w �rmie nawet w sytuacji, gdy konku-
rencja proponuje awans lub lepsze zarobki.

Chociaż najczęściej je wyrzucamy, fusy po kawie 
mają wiele różnych zastosowań. Portal Fronda.pl wy-
mienia liczne ewentualne funkcje pozostałości po na-
parze tego popularnego napoju. Okazuje się, że fusy 
sprawdzą się przede wszystkim w ogrodnictwie. Mogą 
posłużyć jako nawóz, kompost oraz środek odstraszają-
cy ślimaki i mrówki (po rozrzuceniu wokół rośliny), osy 
(jeśli spalimy wysuszone fusy, traktując je jak rodzaj ka-
dzidła), a nawet… natrętne bezpańskie lub sąsiedzkie 
koty (należy rozsypać je na całym terenie ogródka lub 
podwórka). Sprawdzą się też w domowej kosmetyce: 
jako środek pomocny w walce z cellulitem (w połą-
czeniu z oliwką), składnik domowego mydła, odżywka 
w postaci wcierki (wyłącznie w przypadku brunetów 
i ciemnych szatynów) czy balsam do ciała (ponownie w 
połączeniu z oliwką). Po wmasowaniu w sierść zwierzę-
cia pomogą mu pozbyć się pcheł (chociaż w przypadku 
kota to okrutne, bo te zwierzęta nie znoszą zapachu 
kawy). Fusów można też użyć do czyszczenia garnków 
i patelni czy grilla, a także do zneutralizowania woni 
nieprzyjemnie pachnących produktów w lodówce (wy-
starczy umieścić w niej �liżankę z resztkami po kawie).

Wybuch wojny w Ukrainie zwiększył zainte-
resowanie Polaków wolontariatem – dobrowol-
ną i bezpłatną pracą. Chociaż wolontariusze nie 
otrzymują za swój wysiłek pieniędzy, nie znaczy 
to, że nie odnoszą żadnych korzyści. Przede 
wszystkim taka praca daje możliwość rozwoju, 
a także poznania nowych osób oraz zdoby-
cia nowych umiejętności i doświadczeń. 
W przypadku osób na początku drogi 
życiowej umożliwia też sprawdzenie, 
w czym jest się dobrym – a warto 
podkreślić, że wolontariat nie zawsze 
jest skierowany do osób wykonują-
cych proste prace, ale często również 
do różnego rodzaju specjalistów. 
Ostatnią, ale za to być może najważ-
niejszą korzyścią jest poczucie pewnej 
misyjności – świadomość, że zrobiło się 
coś dobrego dla konkretnego człowie-
ka lub całej społeczności.

Żeby pomoc uciekającym przed wojną 
Ukrainkom była czymś w rodzaju marato-
nu, a nie sprintu, trzeba będzie znaleźć im 
pracę. Co oferuje im rynek? 31 proc. �rm,
które wzięły udział w badaniu Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego, zadeklarowało 
gotowość zatrudnienia osoby ze Wschodu 
– to oznacza możliwość znalezienia zajęcia 
dla około 253 tysięcy pań. Deklarujące się 
�rmy najczęściej reprezentują sektory pro-
dukcji przemysłowej (40 proc.), budownic-
twa (36 proc.) i usług (31 proc.). – Kobietom 
będzie trudniej podjąć pracę w branży bu-
dowlanej, natomiast wydaje się, że jest to 

możliwe w sektorze produkcji. Z badania 
Polskiego Instytutu Ekonomicznego wy-
nika, że zatrudnienie migrantów planują 
przede wszystkim producenci artykułów 
spożywczych, napojów, wyrobów tekstyl-
nych, elektroniki czy mebli. Zatrudnienie 
uchodźców planuje również blisko co trze-
cia �rma usługowa. Migranci mogą znaleźć
pracę w sektorze hotelarsko-gastrono-
micznym, indywidualnej działalności usłu-
gowej (na przykład fryzjerzy, kosmetyczki), 
a także w �rmach świadczących usługi
informatyczne – podsumowuje badanie 
Katarzyna Dębkowska z PIE.

Zwierzęta niewątpliwie przynoszą lu-
dziom wiele radości. Jednak psycholog 
Aaron Katcher twierdzi, że ich wpływ na 
nasze życie jest dużo większy, niż mogłoby 
się wydawać – według niego czworonożni 
przyjaciele „pomagają ludziom zachować 
psychiczną i �zyczną równowagę”. W swo-
jej książce Man and the living environment 
(co można przetłumaczyć jako „Człowiek 
i żywe środowisko”) wskazuje cztery rodza-
je „transakcji”, które jego zdaniem człowiek 
zawiera ze zwierzętami, zaspokajając wła-
sne potrzeby: bezpieczeństwo, intymność, 
pokrewieństwo i stałość. Bezpieczeństwo 
w tym kontekście rozumie jako czynienie 
ludzi bezpiecznymi dla siebie nawzajem 
– łatwiej jest na przykład nawiązać rozmo-

wę z nieznajomą osobą wyprowadzającą 
psa. Intymność de�niuje jako możliwość
mówienia do zwierzęcia i delikatny dotyk. 
Trzeci rodzaj „transakcji” – pokrewieństwo 
– może wydawać się dziwny, ale Katcher 
wskazuje, że wielu właścicieli traktuje zwie-
rzątko jak swoje dziecko. Ostatnia wskaza-
na cecha – stałość – jest z kolei przeciwień-
stwem relacji rodzica z dzieckiem. Badacz 
wskazuje, że od zwierzęcia oczekuje się, że 
na zawsze pozostanie takie samo.

Thomas McNamee, autor książki 
O czym myślą koty. Kocie sekrety oczami 
naukowców, dodaje do tego wyliczenia 
jeszcze jeden rodzaj „transakcji” – rozryw-
kę. Wskazuje, że zwierzęta bawią ludzi, 
śmieszą ich i nie pozwalają im się nudzić.

Fusy też przydatne

Praca dla Ukrainki

„Transakcje” ze zwierzętami

Może w końcu  
tak by wstać z fotela  

i zrobić coś dla innych...

Taką kwotą wsparł Polskę Europejski 
Bank Inwestycyjny w 2021 roku. To re-
kord, dzięki któremu nasz kraj awansował 
na czwarte miejsce wśród bene�cjentów
EBI.
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Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są jej godło, czyli Orzeł 
Biały, barwa biało-czerwona oraz hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Symbolem 
Polski niepodległej był zawsze orzeł w koronie. Za pozostawienie biało-czer-
wonej flagi (po Święcie Pracy 1 Maja) do 3 maja w PRL groził mandat.  

Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną...

Władysław Bełza 
„Kto ty jesteś? Polak mały...”

Nasze 
symbole 

Symbole narodowe podlegają ochro-
nie honorowej i prawnej. Obowiązkiem 
każdego Polaka, urzędów, instytucji i or-
ganizacji na terenie Polski jest otaczanie 
ich szacunkiem i czcią. Odpowiednie 
zapisy znajdują się w Konstytucji RP 
oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie 
RP oraz o pieczęciach państwowych.

Orzeł 

Artykuł 28 Konstytucji RP stano-
wi, że godłem RP jest wizerunek orła 
białego w koronie w czerwonym polu. 
Ustawa o godle, barwach i hymnie pre-
cyzuje, że jest to „wizerunek orła białe-
go ze złotą koroną na głowie zwróconej 
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, 
z dziobem i szponami złotymi, umiesz-
czony w czerwonym polu tarczy”. 

Zasady heraldyki stanowią, że Orzeł 
Biały jest godłem herbowym, natomiast 
godło umieszczone w czerwonym polu 
tarczy to herb. Zapis ustawowy i kon-
stytucyjny powinien zatem brzmieć, iż 
herbem (nie godłem, bo tym jest orzeł) 
Polski jest orzeł biały w polu czerwonym. 
Błędny zapis nazywający herb godłem 
pojawił się w stalinowskiej konstytu-
cji PRL z 1952 roku i został powielony 
w ustawie zasadniczej z 1997 roku.

Orzeł symbolizuje władzę i potęgę. 
Polscy władcy z dynastii Piastów od XI 
wieku  umieszczali orła na tarczach wo-
jów i rycerzy, na chorągwiach i mone-
tach. Zachował się np. denar Bolesława 
Chrobrego z ukoronowanym orłem. 
Orzeł w koronie, w tarczy, stał się  her-
bem państwa od 1295 roku, za pano-
wania króla Przemysła II. Na rewersie 
pieczęci majestatowej Przemysła II jest 
tarcza z orłem w koronie, otoczona ła-
cińskim napisem, tłumaczonym jako 
„Sam Bóg przywrócił zwycięskie znaki 
Polaków”. Już Szczerbiec, wykonany 

najpewniej w XII/XIII wieku, miecz 
koronacyjny królów polskich, jest opa-
trzony herbem z orłem. 

Po Unii lubelskiej Rzeczypospolita 
Obojga Narodów szczyciła się herbem 
czteropolowym, z wymalowanym na-
przemiennie Orłem i litewską Pogonią 
(rycerz na koniu). Z czasem otwartą ko-
ronę zastąpiła korona zamknięta i po-
jawiło się piąte pole – herb panującego 
króla. W tej formie narodowy symbol 
przetrwał do końca XVIII wieku.  

Orzeł przez cały okres zaborów 
był dla Polaków symbolem państwa. 
To pod tym godłem stawali do walki 
w powstaniach 1830–31 i 1863–64. Był 
umieszczany na chorągwiach, czapkach 
i kaszkietach oraz na ryngrafach. Pod 

znakiem Orła w wojnie światowej wal-
czyły Legiony Polskie, Błękitna Armia 
i korpusy polskie w Rosji.

Na mocy ustawy z 1 sierpnia 1919 roku 
herbem RP stał się właśnie Orzeł Biały 
w koronie, w czerwonym polu, w tzw. 
tarczy francuskiej nowożytnej. Po 1944 
roku orzeł był pozbawiony korony. Przy-
wrócono złotą koronę na mocy ustawy 
z 9 lutego 1990 roku. Pamiętajmy, że rząd 
RP na uchodźstwie, będący kontynuacją 
II Rzeczypospolitej, do 1990 roku używał 
herbu z 1927 roku (w 1956 r. zamknięto 
koronę i zwieńczono ją krzyżem).

Czerwień to miłość, 
biel – serce czyste  

Barwami RP są biel i czerwień, wy-
wodzące się z herbu Królestwa Polskie-
go. Biel to barwa godła, czyli Orła Białe-
go, czerwień to barwa pola tarczy. To te 
dwa kolory, najświętsze polskie barwy, 
od średniowiecza były malowane i wy-
szywane na chorągwiach królewskich.    
Umieszczano na nich herb. Biel i czer-
wień za barwy narodowe uznał Sejm 
Królestwa Polskiego w czasie powstania 
listopadowego uchwałą z 7 lutego 1831 
roku: „Kokardę Narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa Polskie-
go i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to 
jest kolor biały z czerwonym”. Kokardy 
wojskowe określały przynależność pań-
stwową żołnierzy.

1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawo-
dawczy RP utrzymał tamte postanowie-
nie i uchwalił ustawę o godłach i bar-
wach narodowych, na mocy której biel 
i czerwień uznano za barwy RP. Flaga 
państwowa (o wymiarach w proporcji 
5:8) ma się składać z dwóch podłuż-
nych, równoległych pasów – biel u góry, 
czerwień na dole. Czerwień flagi od 
1927 roku to jasnoczerwony cynober.  

Barwy narodowe są eksponowane 
na fladze, szachownicy lotniczej samo-
lotów wojskowych  (od lotu pilota por. 
Stefana Steca z oblężonego Lwowa do 
Warszawy jesienią 1918 r.), proporcu 
prezydenta RP, banderze MW RP i oko-
licznościowych kokardach.

Kiedy my żyjemy! 

Hymn, czyli uroczysta pieśń patrio-
tyczna, „Mazurek Dąbrowskiego” zo-
stał napisany przez Józefa Wybickiego 
w 1797 roku w Reggio nell’Emilia nie-
daleko Bolonii. To tam gen. Jan Henryk 
Dąbrowski tworzył Legiony, by u boku 
Napoleona walczyły o Polskę: „Jeszcze 
Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. 

Pieśniami ważnymi dla narodu 
polskiego była i jest średniowieczna 
„Bogurodzica”, pieśń „Boże, coś Pol-
skę”, napisana w 1816 roku oraz na-
pisana na początku XX wieku przez 
Marię Konopnicką „Rota”. „Mazurek 
Dąbrowskiego” za hymn narodowy zo-
stał uznany po ideowych i politycznych 
dyskusjach w 1927 roku.  

Godło, barwy i hymn Rzeczypospoli-
tej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

Artur S. Górski

Barwami RP są biel i czerwień, wywodzące się z herbu Królestwa Polskiego. 

Symbole narodowe podlegają ochro-
nie honorowej i prawnej. Obowiązkiem 
każdego Polaka, urzędów, instytucji i or-
ganizacji na terenie Polski jest otaczanie 
ich szacunkiem i czcią. Odpowiednie 
zapisy znajdują się w Konstytucji RP 
oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie 

Artykuł 28 Konstytucji RP stano-
wi, że godłem RP jest wizerunek orła 
białego w koronie w czerwonym polu. 
Ustawa o godle, barwach i hymnie pre-
cyzuje, że jest to „wizerunek orła białe-
go ze złotą koroną na głowie zwróconej 
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, 
z dziobem i szponami złotymi, umiesz-

Zasady heraldyki stanowią, że Orzeł 
Biały jest godłem herbowym, natomiast 
godło umieszczone w czerwonym polu 
tarczy to herb. Zapis ustawowy i kon-

roku: „Kokardę Narodową stanowić 
będą kolory herbu Królestwa Polskie-
go i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to 
jest kolor biały z czerwonym”. Kokardy 
wojskowe określały przynależność pań-
stwową żołnierzy.

dawczy RP utrzymał tamte postanowie-
nie i uchwalił ustawę o godłach i bar-
wach narodowych, na mocy której biel 
i czerwień uznano za barwy RP. Flaga 
państwowa (o wymiarach w proporcji 
5:8) ma się składać z dwóch podłuż-
nych, równoległych pasów – biel u góry, 
czerwień na dole. Czerwień flagi od 
1927 roku to jasnoczerwony cynober.  

na fladze, szachownicy lotniczej samo-
lotów wojskowych  (od lotu pilota por. 
Stefana Steca z oblężonego Lwowa do 
Warszawy jesienią 1918 r.), proporcu 
prezydenta RP, banderze MW RP i oko-
licznościowych kokardach.

Kiedy my żyjemy! 

Barwami RP są biel i czerwień, wywodzące się z herbu Królestwa Polskiego. 

Sejm Ustawodawczy w 1919 roku 
określił symbole narodowe odrodzonej 
Rzeczypospolitej.
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Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaapelowało 
do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i dyrektora Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku Basila Kerskiego o przywrócenie flagi 
„Solidarności” na placu Solidarności w Gdańsku. 

O powrót flagi  

W liście przewodniczący ZRG Krzysztof Dośla przypomina, że nie byłoby samo-
rządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich bez wysiłku ludzi „Solidarności”:

Plac Solidarności, na którym stoi pomnik Poległych Stoczniowców, to miejsce ważne 
dla ludzi „Solidarności”. To tam ginęli stoczniowcy podczas masakry w Grudniu 1970 
roku. To tam, w chwilach decydujących dla polskiej historii, zbierali się ludzie, domaga-
jąc się zmian ustrojowych oczekiwanych przez społeczeństwo, czego gwarancją stała się 
„Solidarność”. Nie można z jednej strony powoływać się na etos i wartości „Solidarno-
ści”, by decyzją o zdjęciu flagi przeczyć składanym deklaracjom. Przypominamy, że nie 
byłoby wolnej Rzeczypospolitej, samorządów gminnych, powiatowych czy wojewódzkich 
w obecnym kształcie, a także Polski w Unii Europejskiej, bez wysiłku ludzi „Solidarno-
ści”, którzy płacili za budowę demokratycznej Polski nawet ofiarą życia. 

Doszło bowiem do kuriozalnej sytuacji. Na placu Solidarności, który na mocy 
decyzji miasta znajduje się w gestii ECS, stoi pięć masztów. Dziwnym zrządzeniem 
losu i z woli miejskich urzędników zniknęła związkowa flaga z charakterystycznym, 
znanym na niemal całym świecie, napisem „Solidarność”. Pozostały: narodowa 
biało-czerwona, miejska flaga Gdańska, żółto-czarna flaga z Gryfem, symbol wo-
jewództwa pomorskiego, i flaga unijna. Dla „Solidarności” miejsca zabrakło. Czy 
przyczynił się do tego li tylko przypadek? 

(asg)
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W dniach 23 i 24 kwietnia świat pracy pielgrzymował do Lichenia. Ogólnopol-
ska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu odbyła się pod hasłem „Matko Miłości, obdarz nas pokojem”.

Matko Miłości, 
obdarz nas pokojem
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W drogę do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu jak co roku związ-
kowcy z całej Polski wraz z rodzinami wyruszyli w sobotę, 23 kwietnia, aby modlić 
się w bazylice Matki Boskiej Licheńskiej w osobistych intencjach. 

W sobotę drogę krzyżową poprowadził ks. Grzegorz Molewski, proboszcz pa-
rafii św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie. W niedzielę przed południem do licheńskiej 
bazyliki weszły poczty sztandarowe naszego Związku. W samo południe miało 
miejsce wprowadzenie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidar-
ność”. Uroczysta msza święta koncelebrowana była pod przewodnictwem nuncjusza 
apostolskiego w Polsce ks. abpa Salvatore Pennacchio.

Związkowe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami św. Jana Pawła II i bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Organizatorem pielgrzymki była Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” i Zarząd Regionu Konińskiego NSZZ „Solidarność”. 

(asg)
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W debacie wzięli udział: dr hab. Sła-
womir Cenckiewicz – doradca prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej ds. nauko-
wych, dr Paweł Piotr Warot – dyrektor 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Gdańsku oraz dr Adam Chmielecki 
– prezes Radia Gdańsk. Dyskusję po-
prowadził Michał Paczeński.

Szansa dla opozycji

Rozpoczynając debatę, Michał Pa-
czeński zadał pytanie o sytuację spo-
łeczno-polityczną, jaka panowała w 
Polsce pod koniec lat 70. oraz o to, co 
było impulsem do powstania Wolnych 
Związków Zawodowych.

– Trudno mówić inaczej o tej sytu-
acji, niż w perspektywie historycznej. 
Ale perspektywa bohaterów, którzy są 
na sali, z pewnością byłaby bliższa praw-
dzie. Ale to moja perspektywa naukowa, 
perspektywa wiedzy, każe mi spojrzeć 
na drugą połowę lat 80. jako na moment 
wielkiego tąpnięcia, poważnego kryzysu 
związanego z pewną zadyszką, powo-
dowaną długami i niepowodzeniem 
reform społeczno-gospodarczych przez 
ekipę Gierka i Jaroszewicza. To jest pod-
stawowa kwestia, która spowodowała, że 
– mówiąc językiem sowieckiego nadzorcy 
partii komunistycznych Piotra Kostikowa 
– nastąpił moment, w którym środowiska 
antykomunistyczne, w tym te w Trójmie-
ście, po tej brutalnej pacyfikacji Grudnia 
70 roku, uzyskały szanse przestania być 
taką opozycją autobusową. To znaczy  eli-
tarną, policzalną, niewielką – mówił dr 
hab. Sławomir Cenckiewicz. 

Zdaniem historyka, co prawda środo-
wiska antykomunistyczne były niewielkie, 
to środowisko tworzące WZZ Wybrzeża 
było środowiskiem malutkim, ale świet-
nie inicjatorzy WZZ-ów, z Krzysztofem 
Wyszkowskim na czele, on jest tutaj chy-
ba najważniejszy, odczytali moment, w 
którym można wysiąść z tego autobusu, 
podpalić nastroje społeczne i w jakimś 

sensie skończyć albo nadwerężyć ten 
niewydolny system.  – Warto zwrócić 
uwagę na jeden łatwo zauważalny fakt. 
Kiedy Błażej Wyszkowski, Bogdan Bo-
rusewicz i inni organizowali pierwsze 
obchody Grudnia ’70 w 1977 roku, to 
była ich garstka, zostali łatwo wyłapa-
ni i spacyfikowani. W 1978 roku było 
ich znacznie więcej, oczywiście Służba 
Bezpieczeństwa bardzo mocno prze-
ciwdziałała. Natomiast w 1979 roku 
to już był taki tłum, którego nie dało 
się zlikwidować, usunąć z tej zajezdni 
tramwajowej, tej pętli tramwaju nr 5 
pod stocznią. To pokazuje pewną dyna-
mikę przyrostu ludzi zainteresowanych 
oporem wobec komunizmu – mówił dr 
hab. Sławomir Cenckiewicz.

Sytuację ekonomiczną w  końców-
ce lat 70. ubiegłego wieku nakreślił dr 
Paweł Warot.

– Druga połowa lat 70. to coraz 
bardziej odczuwalny kryzys ekono-
miczny, gospodarczy. Coraz bardziej 
też wówczas było widać, że projekt bu-
dowy tak zwanej drugiej Polski się nie 
spina. Przypomnę, że w 1976 roku po 
raz pierwszy od czasów powojennych, 
kiedy posługiwano się kartkami na 
żywność, wprowadzono je ponownie; 
dzięki nim w ogóle można było nabyć 
na przykład cukier. Już samo społeczeń-
stwo widziało po tym, że te informa-
cje, które docierały z radia, z telewizji, 
z ówczesnych mediów, odstają od tej 
rzeczywistości, którą ludzie widzą co-
dziennie, wstając rano, idąc do pracy 
czy wchodząc do sklepów i obserwując 
coraz bardziej puste półki. To na pewno 
był ten moment, kiedy można było się 
organizować – mówił dr Paweł Warot. 

Oczywiście sam problem dostępności 
podstawowych środków spożywczych to 
nie wszystko. Robotnicy widzieli też, że 
inaczej wygląda rzeczywistość lansowana 
przez filmy i to, z czym stykają się na co 
dzień, jeżeli chodzi o łamanie praw pra-
cowniczych, a de facto praw obywatel-

skich. – Można powiedzieć, że to był do-
bry moment. W 1977 roku na obchodach 
rocznicy Grudnia ’70 zorganizowanych 
przez środowisko zgromadziła się tak na-
prawdę garstka ludzi, ale, jak wskazywał 
Andrzej Gwiazda, kiedy zostały powoła-
ne Wolne Związki Zawodowe ta rocznica 
powodowała, że zbierano się pod jakimś 
szyldem. Z roku na rok osób zaangażowa-
nych w działalność antykomunistyczną, 
powoli opozycyjną, przybywało – podsu-
mował dr Paweł Warot.

Kamień, który uruchomił 
lawinę 

Zdaniem dr. Adama Chmieleckiego 
nie możemy się ograniczać jedynie do 
analizy lat siedemdziesiątych, bo tak 
naprawdę to, cokolwiek by komuniści 
nie zrobili, jakkolwiek dobrze nie ra-
dziłaby sobie ekipa Gierka, to Polacy 
po prostu nie akceptowali systemu ko-
munistycznego, jako narzuconego siłą 
z zewnątrz. 

– To było już widać od pierwszych 
dni po II wojnie światowej. Byli Żołnie-
rze Wyklęci, a potem organizacje, któ-
re przeciwstawiały się temu reżimowi 
i rzeczywistości, która była w kraju. 
Jeśli mówimy o latach 70., to mamy 
Ruch Obrony Człowieka i Obywatela, 
Komitet Obrony Robotników, a potem 
KSS „KOR”. Pamiętajmy, że pierwsze 
wolne związki zawodowe powstały 
na Górnym Śląsku. Kazimierz Świtoń 
zorganizował taką grupę. My jednak 
zastanawiamy się, dlaczego pomorskie 
związki zawodowe, które liczbowo nie 
odróżniały się od innych organizacji i 
były stosunkowo nieliczną grupą, stały 
się właśnie tym kamieniem, który uru-
chomił lawinę solidarności, która na-
stępnie obaliła system komunistyczny. 
Zgadzam się, że tutaj liczył się szyld. Już 
sama nazwa była prowokacyjna i obna-
żająca istotę problemu oraz kłamstwa 
PRL-u. Republika Ludowa miała dbać 

o lud pracujący miast i wsi, a tu pracow-
nicy muszą organizować się w wolne 
związki zawodowe, bo te oficjalne sobie 
nie radzą. Andrzej Gwiazda powiedział, 
że to nie była organizacja, a idea. Ona 
nie przekształciła się w coś praktyczne-
go w przypadku WZZ. Powstała później 
„Solidarność”. To ona była tym maso-
wym związkiem zawodowym, wyjąt-
kową organizacją społeczną w dziejach 
świata. WZZ tę ideę rozkolportowały i 
upowszechniły – mówił podczas debaty 
dr Chmielecki. 

Ważna rola Radia Wolna 
Europa

29 kwietnia 1978 roku miało miej-
sce podpisanie deklaracji założycielskiej 
WZZW. W spisanych relacjach jest 
mowa o olbrzymim znaczeniu, jakie 
dla związku miało podanie informacji 
w Radiu Wolna Europa o tym, że coś 
takiego powstało. 

– Są dwie okoliczności, które spra-
wiły, że ten szyld zaskoczył i wykroczył 
swoim zasięgiem poza Trójmiasto. To 
jest niewątpliwie Radio Wolna Eu-
ropa, które wielokrotnie powielało 
informacje o zawiązaniu się komitetu 
założycielskiego WZZ Wybrzeża. Ale 
na początku był Jacek Kuroń. Przy ca-
łej komplikacji, sprzeczności koncepcji 
– WZZ-towskiej i tego lewicowego kie-
rownictwa KOR z Jackiem Kuroniem 
na czele  – ważne było, żeby on tę in-
formację przekazał, autoryzował. Po-
mimo że był przeciwnikiem powołania 
WZZ-ów, to on tę decyzję, w zasadzie 
postawiony pod ścianą, że tak czy ina-
czej te związki powstaną, podjął. On to 
przyjął, uznał, że to i tak nastąpi. Był to 
człowiek zawładnięty myśleniem poli-
tycznym, więc uznał w swojej kalkula-
cji, że warto tę inicjatywę wesprzeć. To 
dało możliwość ogłoszenia światu tego 
przez Radio Wolna Europa – wyjaśniał 
dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Polityka nie była najważniejsza

– Czy działalność WZZ-ów od sa-
mego początku była ruchem typowo 
pracowniczym, typowo związkowym, 
gdzie polityka była dopiero na trzecim 
czy czwartym miejscu? – pytał prowa-
dzący debatę.

Odpowiadając na to pytanie, dr Adam 
Chmielecki powiedział, że jeśli państwo 
jest totalitarne, to z założenia wszystko 
łączy się w całość. Jeśli państwo chce kon-
trolować całość życia społecznego, w tym 
życie pracownicze i związkowe, a pojawia 
się organizacja, która chce tworzyć nieza-
leżne związki zawodowe, to jakby siłą rze-
czy robi to wyłom w istocie tego państwa. 
To jest jakby siła, ale po pewnym czasie 
także słabość każdego reżimu totalitar-
nego.  – WZZ-y były organizacją bardzo 
praktyczną, która pomagała konkretnym 
pracownikom w ich problemach. Uświa-
damiały, jakie mają prawa, pomagały 
pisać pisma, ale towarzyszyła też temu 
szersza idea uwolnienia życia społeczne-
go spod kontroli partii komunistycznej. 
Gdy przypomnimy sobie treść deklaracji 
założycielskiej, to pada tam sformułowa-
nie o potrzebie szerokiej demokratyzacji 
życia społecznego. Wprost jest to wyar-
tykułowane, że nie chodzi tylko o wolne 
związki zawodowe, ale o wolną dzia-
łalność społeczną. Trudno było to roz-
dzielić i to był właśnie fenomen. Polskie 
społeczeństwo nie akceptowało systemu 
komunistycznego, szukało form oporów 
skutecznych. Najpierw była walka zbroj-
na, później demonstracje, które jednak 
okazały się nieskuteczne. Powstała za-
tem formuła związków zawodowych, 
która okazała się skuteczna – wyjaśniał 
dr Adam Chmielecki.

MarWer/pb/mm/raf
fot. Roman Jocher / Radio Gdańsk

Całą debatę pt. „Wolne Związki Zawo-
dowe Wybrzeża. Oni ruszyli lawinę” 
można odsłuchać w Radiu Gdańsk.

dr hab. Sławomir Cenckiewicz dr Adam Chmielecki

O WOLNYCH ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH WYBRZEŻA 
W RADIU GDAŃSK

Oni  
ruszyli 
lawinę

27 kwietnia, w przededniu 44 rocznicy powstania Wolnych Związków Za-
wodowych Wybrzeża, w studiu koncertowym Radia Gdańsk im. Janusza 
Hajduna odbyła się debata pt. „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Oni 
ruszyli lawinę”. Do jej wysłuchania zostało zaproszonych wielu gości, wśród 
nich znaleźli się działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, pomorskich placówek kulturalnych, 
urzędów i przedsiębiorców.

Uczestnicy debaty i zaproszeni goście w Radiu Gdańsk.

dr Paweł Warot
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STRAJKI MAJOWE 1988 

Gdy nadszedł maj, stanęła stocznia; 
gdy nadszedł maj, zawrzała krew. 
Ktoś krzyknął nam: Chodźcie na 
bramy! Nie bójcie się, bo cały lud jest 
z nami!

Słowa strajkowego szlagieru wyko-
nywanego przez stoczniowego barda 
nie do końca oddają strajkową rzeczy-
wistość w maju 1988 r., którą wyraża-
ło raczej poczucie osamotnienia. Nie 
stanęło przecież całe Trójmiasto, a je-
dynie niewielka część załogi Stoczni 
Gdańskiej (od kilkuset do około 2 ty-
sięcy stoczniowców z ponad 10 tysięcy 
zatrudnionych). Nie udało się przenieść 
akcji strajkowej na inne zakłady, mimo 
tak pomysłowych prób, jak podesłanie 
3 maja 200-osobowych „posiłków” ze 
Stoczni Gdańskiej do sąsiedniej Gdań-
skiej Stoczni Remontowej.

Strajkowa pieśń dobrze oddaje za 
to entuzjazm i bezkompromisowość, 
z jaką do strajku przystąpili młodzi 

stoczniowcy, którzy stanowili jego ser-
ce i duszę. Wśród protestujących domi-
nowali 20- i 30-latkowie, a obecni byli 
nawet uczniowie stoczniowych szkół 
przyzakładowych.

Majowa „Solidarność”
Kalendarium strajków 
majowych w 1988 roku
2 MAJA   Początek strajku w Stoczni Gdańskiej, rozpoczętego na znak soli-

darności ze strajkującymi w Hucie im. Lenina w Krakowie. Na czele 
Komitetu Strajkowego Alojzy Szablewski, przewodniczący zakłado-
wej „Solidarności” od 1981 r. 

3 MAJA   Do Stoczni Gdańskiej przybywają doradcy. Jeden z nich, Lech Ka-
czyński, zostaje rzecznikiem strajku. Rozpoczyna się strajk okupacyj-
ny studentów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskie-
go. Inicjatorami są działacze podziemnego Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów, od 1986 r. współpracujący z nielegalnymi strukturami 
związkowymi.

4 MAJA  Oddziały ZOMO otaczają Stocznię Gdańską, łączność telefoniczna 
z zakładem zostaje zerwana. Na Politechnice Gdańskiej rozpoczyna 
się strajk solidarnościowy ze strajkującymi w stoczni.

5 MAJA   Dyrekcja Stoczni Gdańskiej zawiesza działalność zakładu, pracowni-
ków odsyła się na przymusowe urlopy. Studenci zawieszają strajk na 
uniwersytecie i politechnice, w obawie przed pacy�kacją ZOMO. Do
interwencji milicji doszło w nocy z 4 na 5 maja w Hucie im. Lenina.

6 MAJA   Ujawnia się tajny do tej pory Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” 
Stoczni Gdańskiej. Rozpoczynają się pozorowane i przeciągane przez 
dyrekcję rozmowy ze strajkującymi. 

10 MAJA  Strajk w Stoczni Gdańskiej kończy się bez podpisania porozumienia. 
Protest wieńczy pochód strajkujących, który w milczeniu, na czele 
niosąc duży drewniany krzyż, przeszedł spod bramy nr 2 do kościoła 
św. Brygidy.

Po skończonym strajku w maju 1988 roku pochód stoczniowców spotkał się z osobami wspierającymi protest, idącymi od strony 
kościoła św. Brygidy.

W dostawie żywności największą rolę odegrali mali chłopcy, mieli po 10–12 lat. 
Te dzieci swoimi kanałami przynosiły z kościoła św. Brygidy artykuły spożywcze 
i wszystko, co było  potrzebne strajkującym. 

Młodzieńczemu zapałowi towarzyszył 
naturalny brak organizacyjnego doświad-
czenia, dlatego kierowanie strajkiem (wy-
wołanym 2 maja przez grupę spawacza 
Jana Staneckiego z Wydziału K-1 sponta-
nicznie, po wiecu po mszy w kościele św. 
Brygidy 1 maja) szybko przejęli bardziej 
doświadczeni członkowie Tajnej Komisji 
Zakładowej NSZZ „S” w Stoczni Gdań-
skiej – Brunon Baranowski i Alojzy Sza-
blewski. Ten ostatni został przewodniczą-
cym Komitetu Strajkowego. W stoczni 
obecny był Lech Wałęsa, który nie pełnił 
żadnej formalnej funkcji, jednak jego 
obecność podnosiła rangę protestu.

Nie ma wolności  
bez solidarności

Wiosną 1988 r. ceny i koszty utrzy-
mania były blisko o połowę wyższe niż 
rok wcześniej! Był to efekt zapaści go-
spodarki PRL. Jednak najważniejszy po-
stulat strajkujących nie dotyczył spraw 
socjalnych, tylko ponownej legalizacji 

Z krzyżem śp. Alojzy Szablewski.
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Nie udało nam się zwyciężyć. Nie wychodzimy ze Stoczni z tryumfem, ale wy-
chodzimy z podniesionym czołem, przekonani o potrzebie i słuszności naszego 
protestu. (…) Kraj jest pogrążony w kryzysie, zamiera gospodarka. (…) Państwo 
nadal traktowane jest przez rządzących jak ich własność. Trwanie tego stanu rzeczy 
grozi narodową katastrofą. Nie można przyglądać się temu obojętnie.
Nasz strajk to ważny moment w dziele przywracania świadomości, że trzeba 
walczyć, aby wygrać. (…) Wygraliśmy sprawę bezcenną po kilku latach bezradności 
i poczucia beznadziejności przekonaliśmy się, że nas nie ubywa. Przede wszystkim 
młodzieży, która lepiej niż kilka miesięcy wcześniej zdaje sobie sprawę z koniecz-
ności podjęcia walki o swoje prawa.
Zakończenie strajku bez zawarcia porozumienia jest dowodem, że polityczny, spo-
łeczny i gospodarczy paraliż Polski utrzymuje się, że kryzys będzie narastał i że jego 
rozwiązanie ciągle jest przed nami. Nie rezygnujemy z walki o NSZZ „Solidarność”. 
Młode pokolenie robotników i studentów otwarło w tych dniach nową wiosnę 
„Solidarności”. Pozostajemy wierni hasłu naszego strajku: nie ma wolności bez 
solidarności.

Oświadczenie Komitetu Strajkowego 
NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej,  

Gdańsk, 10 maja 1988 r.

NSZZ „Solidarność”. Kolejne dotyczy-
ły podwyżki płac o 15–20 tys. złotych, 
zwolnienia wszystkich więźniów poli-
tycznych, przyjęcia do pracy osób zwol-
nionych za przekonania polityczne oraz 
nierepresjonowania członków Komitetu 
Strajkowego i innych strajkujących.

Pod koniec strajku stoczniowcy odrzu-
cili telefoniczną propozycję szefa MSW 
gen. Czesława Kiszczaka przyznania pod-
wyżek w zamian za rezygnację z postulatu 
ponownej rejestracji „Solidarności”. Już 
samo złożenie takiej oferty pokazywało, 
że komunistyczny reżim i protestują-
cy robotnicy to były dwa różne światy. 

Strajkujący w Stoczni Gdańskiej woleli 
opuścić zakład bez żadnego wymiernego 
sukcesu, niż zrezygnować z walki o swo-
ją organizację. Majowe preludium było 
zapowiedzią zakończonych z sukcesem 
strajków sierpniowych. A młodzi stocz-
niowcy, w trakcie strajkowych dni oku-
pujący dachy budynków przy ulicy Jana 
z Kolna, okraszone solidarnościowymi 
hasłami i transparentami, do dziś pozo-
stają symbolem bezkompromisowej walki 
w słusznej sprawie. Oczywiście w rytm 
skandowanego hasła „Nie ma wolności 
bez solidarności”.

(ach)
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O 100 złotych wzrosło w tym roku odszkodowanie za każdy procent stałe-
go lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za wypadek przy pracy. Od 
1 kwietnia 2022 r. wynosi ono 1133 zł. W 2021 roku była to kwota 1033 zł, 
a w roku 2020 – 984 zł.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu 
ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje ono również uprawnionym członkom 
rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. 

Wysokość odszkodowania? 

Wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 proc. przeciętnego wynagro-
dzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od  
1 kwietnia 2022 r. odszkodowanie za 1 procent uszczerbku na zdrowiu wynosi 
1133 zł. Na przykład osoba, u której zostanie stwierdzone 5 procent uszczerbku na 
zdrowiu, otrzyma kwotę 5665 zł brutto (5 x 1133 zł).

Jakie dokumenty?

Aby uzyskać odszkodowania za wypadek przy pracy, należy złożyć do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych kompletny wniosek. Co ważne, taki wniosek należy 
złożyć po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Stopień tego uszczerbku oraz jego 
związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik 
ZUS lub komisja lekarska ZUS. Dokumenty powinny  zawierać wniosek o jednora-
zowe odszkodowanie, protokół powypadkowy wraz z dokumentacją, sporządzony 
i zatwierdzony przez zakład pracy oraz wypełniony przez lekarza druk OL-9. 

Termin wypłaty odszkodowania?

Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji do ZUS stopień uszczerbku na zdro-
wiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz 
orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, ale dopiero gdy pacjent już zakończył 
leczenie. Decyzja przyznająca lub odmawiająca wypłaty jest wydawana w ciągu 14 
dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od 
wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie 
wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Jednorazowe odszkodowania

Od 1 kwietnia 2022 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej wynosi (obowiązuje do 31 marca 2023 r.):
 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z ty-

tułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności 

do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności 

do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek 

lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek ro-

dziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie mał-

żonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł 
z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równo-
cześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 
19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie 
i każde następne dziecko;

 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowa-
nia przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie 
rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 
18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego 
i każdego następnego uprawnionego.

Małgorzata Kuźma

Więcej za wypadki 
przy pracy 

23 kwietnia 2022 r. weszła w życie 
Ustawa o obronie Ojczyzny. Jej 
przepisy zakazują pracodawcom 
rozwiązywania umów o pracę z oso-
bami powołanymi do zasadniczej 
służby wojskowej lub terytorialnej 
służby wojskowej. 

Rozwiązanie umowy z poborowym 
może odbyć się tylko za jego zgodą. 
Również małżonkowie poborowych 
mają zapewnioną ochronę. Nie będzie 
ich można zwolnić z pracy przez 9 
miesięcy, czyli tyle, ile ma trwać służba 
zasadnicza.

Poborowym jest mężczyzna w wieku 
19 lat oraz określone grupy kobiet, które 
podlegają lub podlegały obowiązkowi sta-
wienia się do poboru (kwalifikacji woj-
skowej) w celu uregulowania stosunku do 
powszechnego obowiązku obrony.  

W Ustawie o obronie Ojczyzny, która 
weszła w życie 23 kwietnia br., pojawiły 
się przepisy rozszerzające dotychczaso-
wy katalog pracowników chronionych 
przed zwolnieniem z pracy. Do listy tej 
dopisani zostali: żołnierz powołany do 
obowiązkowej zasadniczej służby woj-
skowej oraz zasadniczej terytorialnej 
służby wojskowej, a także małżonek 
żołnierza zasadniczej obowiązkowej 
służby wojskowej.

Pracodawca nie będzie mógł rozwią-
zać umowy o pracę z osobą powołaną 
do odbywania zasadniczej służby woj-
skowej ani z żołnierzem niezawodowym 
Wojsk Obrony Terytorialnej, jak tylko 
za ich zgodą. Żołnierz, który przygoto-
wuje się do obrony ojczyzny nie będzie 
musiał bać się, że jego małżonka/mąż 
zostaną w tym czasie zwolnieni, a tym 
samym pozbawieni środków do życia.

Ustawa przewiduje, że przepisu 
zabraniającego zwalniania nie stosu-
je się do umów o pracę zawartych na 
okres próbny lub na czas określony, nie 
dłuższy niż 12 miesięcy, a także jeżeli 
pracodawca może rozwiązać umowę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika 
(wręczyć mu dyscyplinarkę), w przy-
padku ogłoszenia upadłości lub likwi-
dacji zakładu pracy.

Żołnierze Terytorialnej Służby 
Wojskowej, którzy są też pracownika-
mi (obecnie to ok. 17,7 tys. osób) są 
również chronieni przed zwolnieniem 
z pracy na mocy ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony RP. Stanowi 
ona, że w okresie między dniem dorę-

czenia pracownikowi karty powołania 
do czynnej służby wojskowej a jej od-
byciem umowa o pracę nie może być 
przez pracodawcę wypowiedziana ani 
rozwiązana. Jeżeli okres wypowiedzenia 
umowy pracownika żołnierza upływa 
po dniu doręczenia mu karty powołania 
do czynnej służby wojskowej, wypowie-
dzenie staje się bezskuteczne. W tym 
przypadku rozwiązanie umowy może 
nastąpić tylko na żądanie pracownika.  

Zasady te stosuje się również do 
umów o pracę zawartych na okres prób-
ny. W razie upływu okresu próbnego po 
powołaniu pracownika do czynnej służ-
by wojskowej, umowę o pracę uważa się 
za zawartą na czas nieokreślony. 

Wracając do Ustawy o obronie 
Ojczyzny, rozciąga ona swój parasol 
ochronny przed zwolnieniem z pracy 
na małżonków żołnierzy, którzy zostali 
powołani do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej, czyli nie są ochotnikami.

Zgodnie z jej treścią, ochrona taka 
ma trwać tyle, ile ma trwać służba 
zasadnicza, to obecnie 9 miesięcy. Tu 
również przewidziano wyjątek od re-
guły: żonę lub męża poborowego bę-
dzie można zwolnić dyscyplinarnie lub 
wówczas, gdy zakład pracy jest likwi-
dowany.

Uwaga! Żona lub mąż żołnierza 
poborowego nie ma obowiązku infor-
mowania swojego pracodawcy, co robi 
jego małżonek. Pracodawca nie może o 
to podwładnych pytać.

Departament Prawny Ministerstwa 
Obrony Narodowej podkreśla, że ochro-
na przed zwolnieniem z pracy żony lub 
męża poborowego przewidziana jest 
wyłącznie w sytuacji przywrócenia 
obowiązkowej służby zasadniczej (lub 
mobilizacji), a taka nie jest planowana. 
Zasadnicza służba wojskowa obecnie 
jest dla ochotników. Mimo to wpisano 
do ustawy przepisy chroniące osoby, 
które będą odbywały obowiązkową 
służbę wojskową. Odpowiedź wydaje 
się jasna: na wypadek przywrócenia 
obowiązkowego poboru. 

Wprowadzona będzie dobrowol-
na zasadnicza służba wojskowa. Ma 
trwać rok. Żołnierz (żołnierka) przed 
wyjściem do cywila będzie decydować, 
czy zostaje żołnierzem zawodowym, 
czy przechodzi do rezerwy.

Z Ustawy o obronie Ojczyzny nie 
tylko nie wykreślono przepisów doty-
czących obowiązkowego poboru, ale 

też dopisano nowe. Chociażby ten, że 
obowiązkowa służba zasadnicza może 
zostać przywrócona jednym rozpo-
rządzeniem prezydenta RP. W ustawie 
pojawił się art. 152 pkt 2, który sta-
nowi, że „Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, 
wprowadza, w drodze rozporządzenia, 
obowiązek pełnienia zasadniczej służby 
wojskowej, określając termin jej rozpo-
częcia i zakończenia, z uwzględnieniem 
potrzeb Sił Zbrojnych”.

Zatem obok zawodowej służby woj-
skowej i terytorialnej służby wojskowej 
będzie dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa. Minister obrony narodowej 
Mariusz Błaszczak zapowiedział, że 
uposażenie poborowego będzie w wy-
sokości szeregowego Wojska Polskiego 
(ponad 4 tys. zł na rękę). Żołnierz słu-
ży przez rok. Służba składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy etap to 28-dniowe 
szkolenie podstawowe, a następnie 11 
miesięcy w służbie czynnej.

Licząca dziś 144 142 żołnierzy pol-
ska armia (ok. 40 tys. z nich to dosko-
nale wyszkoleni żołnierze „pod bro-
nią”, mający na koncie m.in. służbę w 
kontyngentach za granicą kraju) ma w 
ciągu kilka najbliższych lat się podwo-
ić. Zostanie też dozbrojona. Warto przy 
tym podnieść temat konwersji polskie-
go długu na dozbrojenie armii. To wy-
maga jednak jasnego postawienia tego 
żądania wobec (głównie) strony amery-
kańskiej, wiodącej siły NATO). 

Według rankingu „Global Firepo-
wer” już z 2022 roku Siły Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej stanowią 24. siłę 
militarną na świecie, z rocznym budże-
tem na cele obronne 14,5 mld USD. 

Mamy 107 704 żołnierzy zawodo-
wych (w tym Marynarka Wojenna 7020 
oficerów i marynarzy), 12 tys. żołnierzy 
Narodowych Sił Rezerwowych, ok. 4500 
kandydatów na żołnierzy zawodowych, 
ok. 24 tys. żołnierzy Terytorialnej Służ-
by Wojskowej.

Wojsko ma do dyspozycji 1,7 milio-
na rezerwistów. Duże nabory planują 
Wojska Obrony Terytorialnej, które 
opierają się głównie na żołnierzach 
ochotnikach. Do 2026 roku formacja ta 
ma liczyć 53 tys. żołnierzy. Nie można 
wykluczyć, że służba zasadnicza zosta-
nie przywrócona, jeśli będzie wymagać 
tego sytuacja.

Artur S. Górski

Nie można zwolnić z pracy 
poborowego ani jego żony 
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Uroczysta odprawa wart 11 Listopada 2018 roku.
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PORADY PRAWNE

Dnia 5 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał długo wyczekiwaną zmia-
nę do ustawy o emeryturach pomostowych. Nowelizacja znosi obowiązek 
rozwiązania stosunku pracy w staraniu się o prawo do świadczenia, jakim 
jest emerytura pomostowa.

Ustawa o emeryturach pomostowych – ważna nowelizacja 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o 
emeryturach pomostowych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1924, z późn. zm.), zgodnie 
z jej art. 1, reguluje warunki: nabywa-
nia prawa do świadczenia okresowego 
w postaci emerytury pomostowej, jak 
również rodzaje prac w szczególnych 
warunkach i o szczególnym charakte-
rze, których wykonywanie uprawnia 
do emerytury pomostowej, oraz zasa-
dy odprowadzania składek na Fundusz 
Emerytur Pomostowych, zwany dalej 
„FEP”, z którego, co do zasady, finanso-
wana jest emerytura pomostowa, oraz 
obowiązki ZUS-u i płatników składek w 
zakresie tworzenia i prowadzenia cen-
tralnego rejestru i wykazu stanowisk 
pracy w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze oraz central-
nego rejestru i ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charak-
terze

Emerytury pomostowe z dniem 1 
stycznia 2009 r. zastąpiły emerytury w 
niższym wieku emerytalnym przyzna-
wane na podstawie ustawy z 17.12.1998 
r. o emeryturach i rentach z FUS pra-
cownikom wykonującym pracę w szcze-
gólnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze, urodzonym najpóźniej w 
1968 roku.

Dla przypomnienia: co to 
jest praca w szczególnych 
warunkach

Prace w szczególnych warunkach to 
prace związane z czynnikami ryzyka, 
które z wiekiem mogą z dużym praw-
dopodobieństwem spowodować trwałe 
uszkodzenie zdrowia, wykonywane w 
szczególnych warunkach środowiska 
pracy, determinowanych siłami natury 
lub procesami technologicznymi, które 
mimo zastosowania środków profilak-
tyki technicznej, organizacyjnej i me-
dycznej stawiają przed pracownikami 
wymagania przekraczające poziom 
ich możliwości, ograniczony w wyni-
ku procesu starzenia się jeszcze przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego, w 
stopniu utrudniającym ich pracę na 
dotychczasowym stanowisku (art. 3 
ust. 1 ustawy).

Prace w szczególnych warunkach to 
prace:
1. determinowane siłami natury:
 prace pod ziemią,
 prace na wodzie,
 prace pod wodą, 
 prace w powietrzu,

2. determinowane procesami techno-
logicznymi:
 prace w warunkach gorącego mi-

kroklimatu – prace wykonywane w 
pomieszczeniach, w których wartość 
wskaźnika obciążenia termicznego 
WBGT wynosi 28 st. C i powyżej, 
przy wartości tempa metabolizmu 
powyżej 130 W/mkw.,  

 prace w warunkach zimnego mi-
kroklimatu – prace wykonywane 
w pomieszczeniach o temperaturze 
powietrza poniżej 0 st. C,

 bardzo ciężkie prace fizyczne – prace 
powodujące w ciągu zmiany robo-
czej efektywny wydatek energetycz-
ny: u mężczyzn powyżej 8400 kJ, u 
kobiet powyżej 4600 kJ,

 prace w warunkach podwyższonego 
ciśnienia atmosferycznego, 

 ciężkie prace fizyczne związane z 
bardzo dużym obciążeniem statycz-
nym wynikającym z konieczności 
wykonywania pracy w wymuszo-
nej, niezmiennej pozycji ciała; przy 
czym ciężkie prace fizyczne to prace 
powodujące w ciągu zmiany robo-
czej efektywny wydatek energetycz-
ny u mężczyzn – powyżej 6300 kJ, a 
u kobiet – powyżej 4200 kJ, a prace 
w wymuszonej pozycji ciała to prace 
wymagające znacznego pochylenia 
i/lub skręcenia pleców przy jedno-
czesnym wywieraniu siły powyżej 10 
kG dla mężczyzn i 5 kG dla kobiet 
(wg metody OWAS pozycja katego-
rii 4) przez co najmniej 50 procent 
czasu zmiany roboczej.

Prace o szczególnym 
charakterze

Prace o szczególnym charakterze to 
prace wymagające szczególnej odpowie-
dzialności oraz szczególnej sprawności 
psychofizycznej, których możliwość nale-
żytego wykonywania w sposób niezagraża-
jący bezpieczeństwu publicznemu, w tym 
zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza 
się przed osiągnięciem wieku emerytal-
nego na skutek pogorszenia sprawności 
psychofizycznej, związanego z procesem 
starzenia się (art. 3 ust. 3 ustawy).

Pierwszy istotny problem, jaki po-
jawił się w stosowaniu tej ustawy, był 
związany z realizacją w praktyce warun-
ku ustawowego nabycia prawa do eme-
rytury pomostowej określonego w art. 
4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomosto-
wych, to jest niepozostawania przez 
ubezpieczonego w stosunku pracy. 
Warunek niepozostawania przez ubez-
pieczonego w stosunku pracy stanowił 
bardzo duże utrudnienie w postępo-
waniu o ustalenie prawa do emerytury 
pomostowej, narażał bowiem ubezpie-
czonego na utratę jedynego źródła do-
chodu bez żadnej gwarancji ustalenia 
tego prawa. Sądy ubezpieczeń społecz-
nych, do których kierowane było odwo-
łanie od negatywnej decyzji ZUS, zu-
pełnie nie rozpatrywały merytorycznie 
spraw, to jest w zakresie wymaganego 
stażu 15 lat pracy w szczególnych wa-
runkach, jeśli ubezpieczony nie spełnił 
przesłanki rozwiązania stosunku pracy. 
Tym samym odwołujący wielokrotnie 
byli odsyłani z kwitkiem tylko dlatego, 
że nie rozwiązali stosunku pracy. 

Tym samym nowelizacja ustawy 
uchyla pkt 7 art. 4 ustawy o emerytu-
rach pomostowych.

Wskutek takiego rozwiązania oso-
bie, która wystąpi o ustalenie prawa do 
emerytury pomostowej przed rozwiąza-
niem stosunku pracy, a spełni pozostałe 
warunki ustalenia tego prawa przewi-
dziane w art. 4 pkt 1-6 ustawy o eme-
ryturach pomostowych, organ rentowy 

wyda decyzję o przyznaniu emerytury 
pomostowej. Emerytura taka nie będzie 
jednak wypłacana do czasu rozwiązania 
stosunku pracy.

Nowelizacja przyczyni się więc do 
wzmocnienia ochrony ubezpieczonych, 
występujących o ustalenie prawa do 
emerytury pomostowej. Ustalenie tego 
prawa będzie bowiem zależeć przede 
wszystkim od posiadania przez ubez-
pieczonego wymaganego okresu pracy 
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze (co najmniej 15 lat). 
Przesłanka rozwiązania stosunku pra-
cy dla nabycia prawa do świadczenia 
ma w tej sytuacji znaczenie poboczne, 
warunkujące wypłatę świadczenia, a 
nie nabycie uprawnień.

Zmiana charakteru warunku roz-
wiązania stosunku pracy (z warunku 
nabycia prawa do emerytury pomo-
stowej na warunek realizacji nabytego 
już prawa do emerytury pomostowej) 
spowoduje zatem, że ubezpieczony 
nie będzie musiał już obawiać się (w 
związku z postępowaniem o przyzna-
nie mu prawa do emerytury pomosto-
wej) utraty jedynego źródła dochodu. 
Będzie miał ponadto gwarancję – w 
przypadku wydania przez organ rento-
wy decyzji odmawiającej w związku np. 
z nieposiadaniem wymaganego okresu 
pracy w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze – że ustalenia 
poczynione w tym zakresie przez organ 
rentowy zostaną skontrolowane przez 
sąd w dwuinstancyjnym postępowaniu 
odwoławczym.

Druga istotna zmiana, która weszła 
w życie wraz z nowelizacją ustawy o 
emeryturach pomostowych, dotyczy 
zakresu kontroli ewidencji pracowni-
ków wykonujących prace w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym 
charakterze dokonywanej przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy, w związku ze 
skargą pracownika złożoną w trybie 
art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach 
pomostowych.

Przepis art. 41 ust. 6 ustawy o eme-
ryturach pomostowych stanowił, że w 
przypadku nieumieszczenia w ewiden-
cji pracowników wykonujących prace w 
szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze, za których jest przewi-
dziany obowiązek opłacania składek na 
FEP, pracownikowi przysługuje skarga 
do Państwowej Inspekcji Pracy.

Po 20 kwietnia 2022 r. skarga pra-
cownika wnoszona w trybie art. 41 ust. 
6 ustawy o emeryturach pomostowych, 
mająca uzasadnione merytorycznie 
podstawy, odniesie swój zamierzony 
skutek (przez umieszczenie pracownika 
w ewidencji pracowników wykonują-
cych prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze) zarów-
no wtedy, gdy stanowisko, na którym 
wykonuje on swoją pracę, znajduje się 
już w wykazie, o którym mowa w art. 
41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach 
pomostowych, jak i wówczas, gdy pra-
codawca nie umieścił tego stanowi-
ska w wykazie. W drugim przypadku 
– wskutek ustawowych zmian – organ 
PIP nakaże pracodawcy, oprócz uzupeł-
nienia ewidencji, również rozszerzenie 
wykazu o stanowisko, na którym skar-
żący pracownik wykonuje określony ro-
dzaj pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze.

W związku z powyższym przewi-
dziano (nowe brzmienie art. 41 ust. 6 
ustawy o emeryturach pomostowych), 
że skarga do PIP będzie przysługiwa-
ła pracownikowi nie tylko w sytuacji, 
w której nie został on umieszczony w 
ewidencji, o której mowa w art. 41 ust. 
4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomosto-
wych, ale również w sytuacji, w której 
– pomimo umieszczenia w tej ewidencji 
– stanowisko pracy, na którym wyko-
nuje on prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, 
nie znalazło się w prowadzonym przez 
pracodawcę wykazie określonym w art. 
41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach 
pomostowych.

Słusznie bowiem zaznaczono w pro-
jekcie zmian do ustawy, że intencją usta-
wodawcy było nadanie PIP uprawnień 

nadzorczych, o pełnym merytorycznym 
charakterze, w zakresie kontroli pra-
codawców, u których są wykonywane 
prace w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze w rozumie-
niu przepisów ustawy o emeryturach 
pomostowych. To bowiem Państwowa 
Inspekcja Pracy jest najbardziej kom-
petentnym organem wyposażonym w 
odpowiednie zaplecze merytoryczne i 
techniczne w zakresie oceny warunków 
pracy i ich wpływu na pracownika.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 
marca 2022 r. o zmianie ustawy o eme-
ryturach pomostowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2022. 755)
Stan prawny na 20.04.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych docierają sygnały o oszu-
stach podszywających się pod jego 
pracowników. Taki przypadek miał 
miejsce m.in. w Gdyni, gdzie dwie 
kobiety pod pozorem badania le-
karskiego okradły seniorkę.

Sposobów działania oszustów jest 
kilka. Fałszywi „pracownicy ZUS” mogą 
zjawić się w domu potencjalnej ofiary, 
oferując podwyższenie świadczenia lub 
wypłatę dodatku, niekiedy zaś obniże-
nie opłacanych składek. Oszustwo po-
lega na wyłudzaniu danych osobowych 
np. przy pomocy fikcyjnych formula-
rzy lub wyłudzaniu nienależnych opłat. 
Niekiedy oszuści proszą o przygotowa-
nie dokumentów lub przygotowanie się 
do badania lekarskiego, a tymczasem 
okradają ofiarę.

Na szczególne ryzyko narażone są 
osoby starsze i samotne. Zdarzają się 
też oszustwa internetowe.

Uwaga! Wizyty pracowników poza 
placówkami ZUS odbywają się jedy-
nie w dwóch przypadkach. Pierwszy 
z nich to kontrola u płatników składek, 
najczęściej przedsiębiorców. Prowa-
dzą ją wyłącznie inspektorzy kontroli 
na podstawie upoważnienia. Jest ona 
zawsze zapowiadana. Inspektor infor-
muje o niej, doręczając zawiadomienie. 
Przed kontrolą inspektor musi okazać 
upoważnienie do jej przeprowadzenia. 
Drugi to kontrola prawidłowości wyko-
rzystania zwolnień lekarskich. W takim 
wypadku pracownik ZUS może skon-
trolować chorego w domu lub innym 
miejscu, które jest wskazane w zwol-
nieniu jako miejsce pobytu w czasie 
choroby.

ZUS ostrzega: Oszuści podają się 
za pracowników ZUS

Każdy pracownik ZUS, który prze-
prowadza kontrolę, posiada odpowied-
nią legitymację.

W razie wątpliwości co do tożsamo-
ści takiej osoby, w Centrum Obsługi 
Telefonicznej pod numerem 22 560 16 
00 można poprosić o pomoc w zwery-
fikowaniu sprawy i potwierdzenie toż-
samości pracownika.

Należy zachować ostrożność przy 
otwieraniu i odpowiadaniu na e-maile, 
które wydają się być korespondencją 
z ZUS. Szczególną uwagę trzeba zwra-
cać na adres, z którego przychodzą 
wiadomości. Zakład w adresach używa 
rozwinięcia „zus.pl”.

W żadnym przypadku nie należy 
odpowiadać na maile, które wzbudziły 
wątpliwości ani otwierać załączników do 
nich. Korespondencja tego typu ma bo-
wiem najczęściej na celu zainfekowanie 
komputera, a także uzyskanie dostępu do 
danych wrażliwych, które zapisane są w 
jego pamięci. Jeżeli ktokolwiek z naszych 
klientów ma wątpliwości co do nadawcy 
otrzymanej korespondencji, powinien 
skontaktować się z najbliższą placówką 
ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej.

Krzysztof Cieszyński  
regionalny rzecznik prasowy ZUS 

województwa pomorskiego 

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. 



Nr 5 / maj 202222 TURYSTYKA

KONKURS

Zapraszamy do udziału w konkursie na spostrzegawczość. W tym numerze „Ma-
gazynu” prezentujemy kolejną fotografię fragmentu pewnego znanego gdańskiego 
obiektu związanego z „Solidarnością”. 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”.

Dla spostrzegawczych

Rozwiązanie zagadki fotograficznej z numeru 4/2022
Na zdjęciu widniał fragment pomnika Jana Pawła II i Ronalda Reagana. Pomnik 

znajduje się w Parku Reagana na gdańskim Przymorzu. Niżej cały obiekt, w białej 
ramce fragment prezentowany w poprzednim numerze „Magazynu”.

Wśród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy jedną, tym razem nagroda trafi 
do pana Zdzisława z Wielkiego Klincza. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy.
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Trzy organizacje rozpoczęły wspólnie zbiórkę finansową na rzecz budowy 
pomnika Lecha Bądkowskiego, literata, społecznika, a także pierwszego 
rzecznika NSZZ „Solidarność”.

„Dołóż swoją cegiełkę” – zachęca wszystkich Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. Pozostałymi inicjatorami upamiętnienia Lecha Bądkowskiego są Gdański 
Komitet Obywatelski oraz Stowarzyszenie Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku. Inicjatywę, jak informuje ZKP, wspiera 
także Gdańsk. Rada Miasta podjęła w związku z tym uchwałę i ogłoszony został 
konkurs rzeźbiarski. 

Osoby, które popierają tę inicjatywę, mogą wpłacać pieniądze na konto Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego (nr 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185, wpisując 
w tytule: „Pomnik Lecha Bądkowskiego”), bądź zrobić to osobiście w biurze ZKP 
(przy ul. Straganiarskiej 20–23 w Gdańsku) lub przekazując 1 procent podatku 
(numer KRS: 0000 2282 79). 

Pomnik ma stanąć na skwerze znajdującym się u zbiegu ulic Świętojańskiej 
i Minogi w Gdańsku. 

Lech Bądkowski zmarł w lutym 1984 roku po ciężkiej chorobie, przez ostatnie 
lata będąc pod opieką żony oraz przyjaciół. Jego pogrzeb na gdańskim cmentarzu 
Srebrzysko był manifestacją „Solidarności”.

Warto dodać, że w 1988 roku na domu przy ul. Targ Rybny 6c w Gdańsku (nie-
daleko wspomnianego skweru), gdzie w latach 1960–1984 miał swoje mieszkanie 
i pracownię, staraniem ZKP wmurowano tablicę pamiątkową.

(tm) 

Pomnik Lecha Bądkowskiego

Nie trzeba wyjeżdżać do obcych krajów, żeby odpocząć, a jednocześnie 
zadbać o naszą kondycję, a więc także zdrowie. Coraz ładniejsza pogoda 
i wyższa temperatura to okazja do pieszych wędrówek, także dłuższych. 
Od lat, a nawet dekad, niezmiennie popularny jest Szlak Orlich Gniazd na 
Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Mamy wiosnę, a przed nami 
jeszcze lato, czyli... czas w drogę

Ruiny zamków, które znajdują się 
na szlaku, liczą sobie kilka wieków, ale 
historia tej trasy (i w związku z tym tu-
rystycznej popularności) zaczęła się po 
II wojnie światowej. Jeszcze w późnych 
latach 40. profesor Kazimierz Sosnow-
ski, autor wielu przewodników, ogłosił 
w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego „Ziemia” projekt szla-
ku pieszego prowadzącego przez Wyży-
nę Krakowsko-Częstochowską. 

„Szlak miał łączyć najwybitniejsze 
jurajskie zamki, nazwane przez projek-
todawcę „orlimi gniazdami”. Dwa lata 
później, dzięki państwowej dotacji, 
ukończono jego znakowanie. Od tego 
czasu licząca obecnie 166 kilometrów 
trasa niewiele się zmieniła, choć na wie-
lu odcinkach uległa korektom wymu-
szonym głównie przez urbanizację wsi” 
– można przeczytać na jednej z tablic 
informacyjnych umieszczonych przy 
tej drodze. 

Jednocześnie wspomniana urbani-
zacja jest o tyle pomocna, że właśnie 
w takich lokalizacjach można łatwiej 
znaleźć nocleg, niekoniecznie w hote-
lu, tylko w kwaterze agroturystycznej. 
Należałoby dodać, że niezależnie od 
wyboru miejsca, warto zarezerwować 
sobie lokum wcześniej, ponieważ pró-
bując to zrobić z dnia na dzień możemy 
mieć z tym problem. 

Został doceniony...  

W 2012 roku Polska Organizacja Tu-
rystyczna uznała Szlak Orlich Gniazd 
za najlepszy produkt turystyczny Pol-
ski, zarówno z uwagi na jego unikatowe 
walory krajoznawcze i historyczne, jak 
i dobre zagospodarowanie turystyczne, 
w tym nowe atrakcje, jak na przykład 
odtworzone średniowieczne grodzisko 
na górze Birów czy Park Miniatur Zam-
ków Jurajskich. 

Do tego można doliczyć niezwiązane 
bezpośrednio z zamkami, ale nie mniej 
atrakcyjne miejsca, które znajdują się 

w tej okolicy, na przykład Diabelskie 
Mosty czy jaskinia Okrężnik. Pierwsze 
z nich to charakterystyczny, wysoki na 
kilkanaście metrów ostaniec skalny. 

„Legendy wiążą Diabelskie Mosty 
z postacią czarnoksiężnika Twardow-
skiego. Jest to także miejsce udanej ak-
cji partyzanckiej Armii Krajowej z 1944 
roku i zamachu na tzw. Krwawego 
Julka” – informuje Śląska Organizacja 
Turystyczna. 

Również jaskinia znajdująca się 
na terenie rezerwatu „Ostrężnik” jest 
łatwa do odnalezienia, ponieważ pro-
wadzi do niej szlak turystyczny koloru 
niebieskiego. 

„Z czasem „orle gniazda” zyskały 
szersze znaczenie, które nie ogranicza 
się tylko do szlaku pieszego. Nazwę tę 
zaczęto odnosić do różnych turystycz-
nych tras prowadzących przez Wyżynę 
Krakowsko-Częstochowską na linii 
Kraków – Częstochowa” – można do-
wiedzieć się z tablic informacyjnych. 

W trasę można więc wyruszyć za-
równo od strony Częstochowy, jak 
i Krakowa. W obu przypadkach nie 
będziemy mieli większych problemów 
z wydostaniem się z miasta i wejściem 
na szlak, który dalej będzie prowadzić 
przez tereny dość zalesione. Co ważne, 
przynajmniej część tej drogi (zależnie 
od szczegółów przejścia) jest oznaczo-
na przez PTTK. To może być pomocne 
w obraniu właściwego kierunku. 

…ale są i minusy 

Szlak obejmuje jedenaście zamków 
(z ogólnej liczby 27 położonych w tym 
regionie, a związanych z założeniami 
obronnymi), choć niektóre mogą nie-
zbyt pozytywnie zaskoczyć. Przykła-
dowo latem ubiegłego roku, a więc w 
środku sezonu turystycznego, zamek 
w Mirowie był zamknięty z powodu 
remontu, podobnie jak tzw. ścieżka 
edukacyjna prowadząca do sąsiednie-
go zamku, ponieważ... przebiega przez 

tereny prywatne. Znacznie lepiej wyglą-
da zamek w Bobolicach. Jest ogrodzony, 
w pobliżu znajduje się również parking 
dla często przyjeżdżających autokarów 
z turystami, ale nigdzie nie ma… ko-
szów na śmieci. 

Tak się zaczęło

Jurajskie warownie zabezpieczały 
trakty na granicy ze Śląskiem (pozosta-
jącym w XIV wieku pod panowaniem 
Czech) i chroniły dostępu do Krakowa, 
który w 1345 roku doświadczył oblęże-
nia wojsk króla czeskiego Jana Luksem-
burskiego. 

Szczegóły początków „orlich gniazd” 
nie zostały jednak dotychczas w pełni 
rozpoznane. Bobolice, Ojców, Piesko-
wa Skała to potwierdzone historycznie 
dzieła króla Kazimierza Wielkiego, 
któremu hipotetycznie przypisuje się 
również budowę Morska, Mirowa, 
Ogrodzieńca i Olsztyna. Kolejne zało-
żenia (Bydlin i Smoleń) to warownie 
rycerskie, zaś Ostrężnik został prawdo-
podobnie wzniesiony przez biskupów 
krakowskich. 

„Wiedza o jurajskich założeniach 
systematycznie się powiększa, czego 
przykładem mogą być odkrycia śladów 
wcześniejszych założeń: grodu Henryka 
Brodatego z XIII wieku koło Pieskowej 
Skały, strażnic z XIII/XIV wieku w Do-
linie Wodącej, pierwotnego założenia 
zamku „Ogrodzieniec” na górze Birów 
w Podzamczu czy najstarszych murów 
z przełomu XIII/XIV wieku zamku 
Rabsztyn” – informują tablice umiesz-
czone na trasie. 

Większość jurajskich zamków spo-
tkał tragiczny los podczas szwedzkiego 
potopu w 1655 roku. Zniszczone w to-
ku działań, spalone, złupione, zostały 
opuszczone i zaczęły popadać w ruinę, 
jak np. Bobolice, Olsztyn, Rabsztyn, 
Smoleń, a inne, jak na przykład Mi-
rów, mimo odbudowy nie powróciły do 
dawnej świetności. Nowy okres w ich 
dziejach nastąpił dopiero w czasach 
współczesnych. Pracom konserwator-
skim poddano Bydlin, Ojców, Rabsztyn 
i Smoleń, ruiny zamku w Bobolicach 
wykorzystano do wzniesienia nowe-
go, zaś wcześniej, z końcem lat 60. XX 
wieku, ukończono trwającą 40 lat kom-
pleksową restaurację Pieskowej Skały, 
ponawiając prace konserwatorskie w 
latach 2014–2016. 

Tomasz Modzelewski
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Pozostałości po strażnicy w Przewodziszowicach.

W 2012 roku Polska 
Organizacja Turystyczna 
uznała Szlak Orlich Gniazd za 
najlepszy produkt turystyczny 
Polski, zarówno z uwagi 
na jego unikatowe walory 
krajoznawcze i historyczne, 
jak i dobre zagospodarowanie 
turystyczne, w tym nowe 
atrakcje.
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NA KOŃCU JĘZYKAKrzyżówka  
ze świętym 
Tomaszem
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Liczby z szarych kratek od 1 do 27 
utworzą rozwiązanie.

POZIOMO
7) zaznaczony na mapie turystycznej, 
8) Włodarczyk, rekordzistka w rzucie młotem, 
9) pracownica archiwum, 10) kozacki o�cer,
13) Kamil, trzykrotny indywidualny mistrz 
olimpijski w skokach narciarskich, 17) był 
nim św. Tomasz z Akwinu, 18) ptak drapieżny 
budujący gniazda na kaktusach karne-
giach, 19) wojskowe centrum dowodzenia, 
22) pasta z bakłażanów, papryki, czosnku i 
octu, 25) dzieło stolarza, 26) małpi przysmak, 
27) mieszczuch na wczasach pod gruszą.

PIONOWO
1) główny aktor corridy, matador, 
2) dziewczynka z krainy czarów, 3) pięk-
ny koralowiec, 4) łączy drzwi z futryną, 
5) kondygnacja, 6) aromat, 11) smak cukru, 
12) mała, jednokierunkowa, 14) miejski 
pojazd szynowy, 15) mityczny potwór 
ziejący ogniem, o postaci lwa z głową 
kozy i wężem zamiast ogona, 16) rośliny 
lecznicze, 19) latynoski taniec, 20) cygański 
obóz, 21) „Jezioro łabędzie” Czajkowskiego, 
22) władca indyjski z Wielkich Mogołów, 
23) gwiazda poranna, 24) ważność.

(kas)

Na rozwiązania (e-maile, listy tradycyj-
ne, adresy w stopce na str. 2) czekamy 
do 15 dnia następnego miesiąca od 
ukazania się tego wydania „Magazynu”. 
Rozlosowaliśmy nagrodę za rozwiąza-
nie Krzyżówki z cerkiewnym obrazem 
z nr. 3/2022. Otrzymuje ją pani Barbara 
z Gdyni. Hasło brzmiało: „Duch czasu 
straszy nawet ateistów”. Nagrodę 
wyślemy pocztą. 
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Zastanawiamy się, które formy są poprawne: „w Ukrainie” i „do Ukrainy” 
czy „na Ukrainie” i „na Ukrainę”.

Jeszcze niedawno, bo w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN z 2012 roku, 
czytaliśmy: „Mieszkać na Ukrainie (nie: w Ukrainie). Jechać na  Ukrainę (nie: do Ukrainy)”. 
Jednak od jakiegoś czasu formy te zaczęły budzić wątpliwości czy pytania i teraz, gdy Rosja 
zaatakowała Ukrainę, te dwa wyrażenia przyimkowe w Ukrainie, do Ukrainy wzbudziły 
duże zainteresowanie. 

Tradycja  

Przyimek „na” jest zwyczajowo stosowany z nazwami obszarów, które kiedyś stanowiły 
wraz z Polską jeden organizm państwowy i dlatego mówimy: na Węgrzech, na Słowa-
cji, na Litwie, na Białorusi. Wyrażenie na Ukrainie to pozostałość po dawnych czasach, 
ugruntowana w tradycji językowej. Natomiast przyimki „w” i „do” łączą się z nazwami 
państw, samodzielnych obszarów, np.: w Czechach, do Polski, w Wielkiej Brytanii, do Belgii, 
do Francji.

Dostrzegane zmiany

Użytkownicy języka od jakiegoś czasu zaczęli stosować wyrażenie w Ukrainie. Częstość 
użycia tej formy wzrosła po powstaniu niepodległej Ukrainy w 1991 roku. Językoznawcy 
informowali, że podobne zjawisko językowe można było zauważyć w okresie między-
wojennym, po powstaniu państwa litewskiego. Wyjaśniano, że przyimek „w” rzeczywi-
ście zdaje się lepiej podkreślać samoistność polityczną danych obszarów, gdyż łączymy 
go z nazwami większości państw (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi wschodnich 
i południowych sąsiadów Polski oraz niektórych państw wyspiarskich). Natomiast przy-
imek „na” zwykle łączymy z nazwami ziem czy regionów wchodzących w skład danego 
państwa, np.  na Mazowszu, na Śląsku, na Kaszubach. 

Na temat wyrażeń „do Ukrainy” i „w Ukrainie” wypowiedziała się także Rada Języka 
Polskiego. Oto dwie opinie w tej sprawie: 

z listopada 2019 roku:  [...] „na Ukrainę” to forma skodyfikowana, rejestrowana przez 
współczesne słowniki ortoepiczne [...]. [F]forma ta jest pozostałością po czasach, w któ-
rych Ukraina nie była samodzielnym państwem [...]. [W]wyrażenie „do Ukrainy” (a także 
analogiczne: „w Ukrainie”) jest umotywowane historycznie (było stosowane w XIX wieku) 
oraz systemowo (jest zgodne z regułą gramatyczną mówiącą, że przyimki „do”, „w” łączą 
się z nazwami terytoriów samodzielnych). Jak wskazuje szybka kwerenda internetowa, po-
jawia się ono także współcześnie, gdyż wielu użytkowników języka niejako automatycznie 
posługuje się formami systemowymi.

oraz z sierpnia 2021 roku: Rada Języka Polskiego nie wprowadza zmian w polskiej 
składni [...] – język żyje swoim życiem i pewne zmiany następują w nim samoistnie. Je-
śli zyskują aprobatę społeczną, są kodyfikowane przez autorów słowników, podręczników, 
gramatyk itd. Z naszych obserwacji wynika, że formy typu „w Ukrainie”, „w Litwie”, „do 
Ukrainy”, „do Litwy” są używane od dawna (przez starsze słowniki były kwalifikowane jako 
poprawne) i mają umotywowanie historyczne (były stosowane w XIX wieku). Jak wskazuje 
szybka kwerenda internetowa, pojawiają się także współcześnie. Można przypuszczać, że 
fakt ten zostanie odnotowany w którymś z powstających (lub mających powstać) słowników, 
co być może spowoduje kodyfikację form typu „do Ukrainy”.

Obecnie

W 2022 roku opinie na temat użycia rzeczownika Ukraina z przyimkami „na” oraz 
„w” i „do” coraz częściej są zgodne, że poprawne są dwa typy konstrukcji: jestem na Ukra-
inie oraz jadę na Ukrainę, a także jestem w Ukrainie oraz jadę do Ukrainy. Taką opinię 
sformułowała  między innymi Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, która 
uzasadniła swoje stanowisko faktem, że „Ostatnio Polacy (a także mieszkający w Polsce 
Ukraińcy) coraz częściej łączą nazwę Ukraina z przyimkami „do” i „w”, co wynika między 
innymi z chęci zaznaczenia podmiotowości państwa ukraińskiego”.

Reasumując

Wielokrotnie pisałam, że to my, użytkownicy, często decydujemy o tym, co jest po-
prawne w polszczyźnie. Teraz też śmiem twierdzić, że obydwa typy konstrukcji zostaną 
w najbliższych wydaniach słowników uznane za poprawne. A zatem – moim zdaniem – mo-
żemy mówić oraz pisać „na Ukrainie” i „w Ukrainie” oraz „na Ukrainę” i „do Ukrainy”.

Barbara Ellwart

W Ukrainie czy na Ukrainie?
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Rybaki. Unikatowy węzeł hydrotechniczny
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Reklama
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Reklama

W Polsce miejsc o nazwie Rybaki jest aż 24. Są to przysiółki, kolonie, osa-
dy, części innych miejscowości, a także wsie. W województwie pomorskim 
znajdują się trzy takie wioski, dwie na Kaszubach i jedna na Kociewiu. Naj-
ciekawsza z nich leży na wschodnim Kociewiu, tuż nad Wisłą, 6 kilometrów 
na południe od sanktuarium Świętego Wojciecha w Gorzędzieju.

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

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

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

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

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

DYREKTOR BIURA ZRG, pok. 110, 308 42 60 

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

KADRY, pok. 127, 308-42-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Biura i oddziały ZRG

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

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

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

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

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

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

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

CHOJNICE, ul. Młodzieżowa 35, 502 172 285

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

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

Uwaga! przed każdym 
nr. telefonu stacjonarnego dodajemy 58

Nizina Walichnowska, a więc obszar 
lewej strony pradoliny Wisły rozciąga-
jący się od wsi Ciepłe w gminie Gniew 
do wsi Rybaki w gminie Subkowy, po-
tocznie nazywana jest „krainą wyrwaną 
rzece”.  Na owej nizinie o żyznych gle-
bach, zalewanej przez rzekę, ludzie za-
częli się osiedlać pod koniec pierwszego 
tysiąclecia. Prawie trzysta lat później, 
bo w 1276 roku, książę Sambor oddał 
Nizinę Walichnowską w ręce Krzyża-
ków. Nowi właściciele zaczęli budować 
pierwsze groble chroniące żyzną ziemię 
przed wodami Wisły. Niestety, Krzyża-
cy nie potrafili sobie poradzić z częsty-
mi powodziami. Sytuacja znacznie się 
polepszyła, kiedy na te tereny przybyli 
holenderscy osadnicy związani z Kościo-
łem menonitów. Jednak i oni mieli spore 
trudności z zapanowaniem nad „wielką 
rzeką”, czyli Wisłą. Z dokumentów z XIX 
wieku wynika, że w owym stuleciu kil-
kukrotnie doszło do przerwania wału 
(1804 r., 1813 r., 1816 r.,1829 r., 1830 r.), 
ale najdotkliwsza była powódź w 1855 
roku, kiedy to nizina wyglądała jak mo-
rze. Wtedy to narodził się pomysł budo-
wy kompleksowego węzła hydrotech-
nicznego. Inicjatorem był Peter Rudolf 

Dirksen, przedstawiciel rodu przybyłego 
tu w XVI wieku z Holandii. Był on też 
jednym z założycieli Związku Wałowego 
Niziny Walichnowskiej. 

Z inicjatywy związku w 1857 roku 
powstała nieopodal wsi Rybaki Śluza 
Międzyłęska (wałowa), łącząca poldero-
wy system odwadniająco-nawadniający 
Dolinę Walichnowską z wodami Wisły. 
Niektórzy podają, że została wybudo-
wana w latach 1888–1896. Śluza ta do 
dzisiaj zabezpiecza dolinę przed cofką 
wezbraniową wód Wisły. Była rozbudo-
wywana w 1884 roku i roku 1914. Jest 
to budowla ceglana z drewnianymi wro-
tami w części wlotowej oraz stalowymi 
w części wylotowej. Te dwuskrzydłowe 
wrota wylotowe zamykają się samo-
czynnie przy naporze wody od strony 
Wisły. Stare, nitowane wrota, z których 
każde skrzydło ważyło 7 ton, w 2001 
roku zostały wymienione na nowe.

Przed śluzą wzniesiono dwie prze-
pompownie (stacje pomp) „Nadzieja” 
i „Pokój”, które usytuowane są pomię-
dzy wałami przeciwpowodziowymi 
Wisły a Jeziorem Pelplińskim. Istnieje 
jeszcze trzecia przepompownia „Zgo-
da”, ale już nie w Rybakach. Początkowo 

obie przepompownie miały napęd pa-
rowy. W „Nadziei” do dzisiaj znajduje 
się oryginalna pompa i silnik elektrycz-
ny firmy Ascherslebener Maschinenbau 
Akt. Ges. wyprodukowany w 1914 r. 
(wcześniej była to fabryka maszyn 
W. Schmidt & Co założona w 1862 r. 
w mieście Aschersleben na przedgórzu 
gór Harzu). To urządzenie pracuje już 
ponad sto lat. Ponoć pompy przepom-
powni odprowadzają 2 metry sześcien-
ne wody na sekundę.

Dzięki Związkowi Wałowemu Ni-
ziny Walichnowskiej udało się też 
podwyższyć koronę wału od Ciepłego 
aż do Rybaków. Do dzisiaj wał pełni 
ważną funkcję osłaniającą wschodnie 
Kociewie przed powodziami. Cały ten 
system hydrotechniczny jest dziełem 
osadników menonickich żyjących na 
tych terenach od końca XVI wieku.

Oprócz zabytków hydrotechnicznych 
Rybaki posiadają również zespół dwor-
sko-parkowy z końca XIX wieku. Jest 
to rezydencja folwarczna z zapleczem 
gospodarstwa rolnego. Sam dwór został 
założony na planie dwóch prostokątów 
połączonych ze sobą pod kątem pro-
stym w kształcie litery L. Na styku owych 
skrzydeł (prostokątów) znajduje się wie-
ża na planie koła, zwieńczona hełmem 
w kształcie dzwonu z latarnią. Elewacja 
frontowa korpusu głównego ozdobiona 
jest płytkim ryzalitem z kolumnowym 

gankiem. Niegdyś była to spora eklek-
tyczna budowla, jednak po renowacji 
przez prywatnego właściciela straciła 
oryginalny wygląd. Obok dworu znajdu-
je się oficyna mieszkalna, a także budynki 
gospodarcze z przełomu XIX i XX wieku. 
Do dzisiaj zachowały się też pozostałości 
ogrodzenia w formie ceglanych słupów 
bramnych. Ponoć ostatnimi właściciela-
mi tej okazałej rezydencji otoczonej sta-
rodrzewem była rodzina Zimermanów 
mieszkająca w Niemczech. Wcześniej 
dwór należał do Kurta Kruelinga.

Rybaki leżą na kociewskim szlaku 
rowerowym „Doliny Dolnej Wisły”.

Tekst i zdjęcia Maria Giedz

Rybaki. Dwór XIX-wieczny, niegdyś eklektyczny, po renowacji. Wielkość tego dworu 
świadczy o zamożności jego dawnych gospodarzy.

Rybaki. Stacja pomp „Nadzieja”.

Rybaki. Śluza wałowa. Jeden z elementów systemu odwadniania Niziny 
Walichnowskiej.


